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ȚELUL SUPREM-OMUL,
bunăstarea și demnitatea sa

Tot ceea ce înfăptuim prin munca și priceperea poporului este 
destinat dezvoltării generale și înfloririi patriei, ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a întregii națiuni - țelul suprem al politicii partidului 
nostru comunist, esența societății socialiste pe care o edificăm cu succes 
în România.

NICOLAE CEAUȘESCU

Interviul acordat de tovarășulNicolae Ceaușescu
revistei tanzaniene „New

După cum s-a anunțat, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit la 31 august a.c. pe Joseph 
Kamuzora, redactor-șdf al săptăminalului de politică externă „New 
Outlook", din Tanzania, căruia
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i-a acordat un interviu.

Documentele de excepțională în
semnătate puse în dezbaterea comu
niștilor, a întregului popor, in pre
gătirea Congresului al XII-lea al 
partidului, se constituie într-un tot 
unitar care îmbrățișează întreaga 
viață economică, politică și social- 
culturală a țării, prefigurînd treapta 
nouă, superioară, pe care va urca 
România în următorul cincinal, pe 
drumul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
spre comunism.

Elaborat din inițiativa și sub îndru
marea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Programul-dîrectivă de 
creștere a nivelului de trai în peri
oada 1981—1985 și de ridicare con
tinuă a calității vieții — dat publicită
ții zilele trecute — situează, în con
tinuare, în centrul atenției omul și 
nevoile sale, ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului po
por, dezvoltarea multilaterală a per
sonalității umane. Așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, „so
cietatea socialistă pe care noi o edifi
căm in România acordă o atentie deo
sebită omului, condițiilor sale de 
viață, deci problemelor umanitare, ale 
umanismului, punind mai presus 
omul, libertatea și bunăstarea sa".

Creșterea continuă a nivelului de 
trai, a calității vieții omului este ne
mijlocit legată de creșterea calității 
muncii sale, de progresele înregis
trate în dezvoltarea economică și so
cială a tării. Știm foarte bine că sin
gurul izvor si propulsor al bunăstării 
noastre este numai si numai munca 
noastră consacrată dezvoltării econo
miei naționale, ridicării eficientei, 
sporirii venitului national. Experiența 
construcției socialiste demonstrează 
convingător legătura indisolubilă în
tre dezvoltarea economiei, creșterea 
venitului national și ridicarea nivelu
lui de trai, elementul decisiv al aces
tei politici profund umaniste consti- 
tuindu-1 repartizarea judicioasă a ve
nitului national între fondul de dez
voltare economico-socială si fondul 
de consum. Cit de înțeleaptă, 
de realistă și clarvăzătoare a fost 
și este politica partidului și statului 
rastru de a aloca o parte însemnată 

dii venitul național pentru dezvolta- 
■Pv atestă faptul că în actualul cin

cinal ritmul mediu anual de creștere 
a fondului de consum este_ de 
aproape două ori mai mare decît în 
cincinalul 1956—1960. Desigur, aceas
ta nu s-a realizat fără anumite efor- . 
turi. dar de roadele acestor eforturi 
ne bucurăm acum fiecare dintre noi.

Chiar primul capitol al Pro
gramului-directivă punctează în gra
iul lapidar, dar atit de sugestiv, al ci
frelor marile împliniri ale anilor so
cialismului în ridicarea bunăstării 
noastre. Venitul național a sporit în 
perioada 1950—1978 de 13 ori. intr-un

ritm mediu anual de 9.7 la sută, ceea 
ce situează tara noastră pe unul din
tre primele locuri în lume în ce pri
vește dinamica dezvoltării economice. 
Față de 1950. retribuția medie netă 
va crește pină în 1980 de aproape 7 
ori. Așa cum a apreciat Plenara Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii din vara acestui an. Programul de 
creștere a nivelului de trai adoptat 
de Conferința Națională a partidului 
din 1977 se înfăptuiește cu succes. 
Prima -etapă de majorare a retribu
țiilor în actualul cincinal s-a înche
iat cu trei luni mai devreme decît 
s-a prevăzut inițial, iar cea de-a 
doua etapă de majorare a început de 
la 1 august 1979. In anul 1980. retri
buția reală va depăși nivelul din 
1975 cu 30—32 la sută, față de 18—20 
la sută cit s-a stabilit inițial. Conco
mitent, fată de 1950, veniturile nomi-

nale nete obținute de țărănime din 
munca în cooperativele agricole și 
gospodăria personală, calculate 1 pe o 
persoană activă, vor fi în 1980 de 8,3 
ori mai mari. Au fost majorate ren- 
siile, alocațiile de stat pentru copii 
și alte ajutoare cu caracter social. A 
cresput durata, medie a vieții, care 
este în prezent de peste 70 de ani. 
S-a îmbunătățit substanțial consumul 
de produse alimentare al populației, 
în prezent, consumul alimentar din 
țara noastră este de 3 240 calorii pe 
un locuitor. România situîndu-se, din 
acest punct de vedere, printre prime
le țări ale lumii. De asemenea, con
sumurile medii anuale ne un locui
tor la țesături, confecții și în
călțăminte de la noi sînt compara
bile cu cele realizate de țări avansa
te economic. Statisticile internaționa
le situează ritmul

locuințe din țara noastră, raportat la 
numărul de locuitori, printre cele mai 

, înalte pe plan mondial. O cifră fără 
comentarii : peste 15 000 000 de cetă
țeni de la orașe și sate locuiesc in 
prezent in case noi, construite în ul
timele trei decenii !

Parcurgînd orientările și capitolele 
Programului-directivă de creștere 
a nivelului de trai in perioada 
1981—1985 — care se întemeiază
Pe prevederile cuprinse în pro
iectul de Directive ale Congres 
sului al XII-lea al partidului — 
retine atenția caracterul lor atotcu
prinzător. faptul că fiecare din ritmu
rile de creștere, precum și prevede
rile în ansamblul lor, sînt pătrunse de 
grija statornică a partidului si statu
lui nostru fată de toți membrii so-

construcțiilor de (Continuare în pag. a II-a)

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați efectuat la inceputul 
acestui an uh turneu in citeva 
țări africane. Ce puteți spune 
despre semnificația acestui tur
neu, despre perspectivele pe 
care el le-a deschis .dezvoltării 
relațiilor cu aceste țări ?

RĂSPUNS : Vizita in mai multe 
țări africane, intre care si in trei din 
prima linie, precum și intilnirile cu 
conducătorii mișcărilor de eliberare 
din Rhodesia și Namibia se înscriu 
în politica generală a României de 
dezvoltare activă a colaborării cu 
toate statele, 
duire socială.

Desigur. în 
tre acordăm 
tării colaborării cu țările socialiste, 
precum și extinderii colaborării si 
întăririi solidarității cu țările în curs 
de dezvoltare.

România acordă o atentie deosebită 
țărilor de pe continentul african care 
și-au cucerit în cea mai mare parte 
independența națională după cel de-al 
doilea război mondial și care au pro
bleme deosebite în lupta pentru con
solidarea independentei lor economice 
și politice, pentru dezvoltarea eco
nomico-socială de sine stătătoare.

Întreținem relații economice si po
litice cu 49 de tari din Africa, practic, 
cu toate țările acestui continent. în 
afară de Africa de Sud si de țările 
aflate încă sub dominație colonială. 
Dezvoltăm larg relațiile economice si 
de cooperare in producție cu aceste 
state, realizînd o serie de societăți 
mixte si întreprinderi comune. în 
vederea sprijinirii eforturilor popoa
relor africane de a-și nune tot mai 
larg în valoare bogățiile naționale, de 
a-și asigura dezvoltarea economico- 
socială independentă.

Cu țările pe care le-am vizitat în 
primăvara acestui an avem relații de 
colaborare bune : am întreprins îm
preună multe acțiuni de cooperare în 
producție, iar cu prilejul vizitei am 
stabilit noi domenii de extindere a 
colaborării și cooperării economice, 
tehnico-științifice si în alte domenii 
de activitate.

Vizita constituie însă si o manifes
tare a solidarității cu țările africane 
în lupta împotriva dominației străi
ne. pentru lichidarea deplină a colo
nialismului si neocolonialismului. 
pentru consolidarea independentei lor 
naționale. Ea se înscrie în cadrul 
luptei generale împotriva politicii 
imperialiste si colonialiste.

ÎNTREBARE : In timpul tur
neului african ați subliniat din 
nou necesitatea 
mai rapide a 
mondiale. Care

fără deosebire de orîn-
cadrul relațiilor noas- 
o mare atentie dezvol-

lichidării cit 
subdezvoltării 
este punctul
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dumneavoastră de vedere cu 
privire la noua ordine econo
mică internațională 1

RĂSPUNS : România, ca tară so
cialistă in curs de dezvoltare, se pro
nunță și militează activ pentru lichi
darea actualei stări de.lucruri în care 
lumea este împărțită în țări bogate 
și sărace, ca rezultat al dominației 
imperialiste și colonialiste, pentru o 
poiitică care să asigure lichidarea 
subdezvoltării și progresul economico- 
social al fiecărei tari în curs de dez
voltare. pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale.

Este deci evident că în convorbirile 
purtate in timpul vizitei în țările 
africane problema subdezvoltării a 
ocupat un loc foarte important. Ba- 
zîndu-ne pe propria noastră experi
ență, considerăm că înseși țările in 
curs de dezvoltare, deci și cele afri
cane. trebuie să facă eforturi mai 
mari, să întărească colaborarea si 
solidaritatea dintre ele în vederea 
realizării unui progres mai rapid. în 
același timp, este necesar să se ob
țină uit sprijin mult mai puternic si 
substantial din partea țărilor dezvol
tate. Noi privim aceasta ca o obliga
ție pentru țările avansate din punct 
de vedere economic, care, după cum 
se știe, și-au realizat progresul si pe 
seama țărilor slab dezvoltate astăzi.

în realizarea noii ordini economice 
internaționale trebuie să pornim de la. 
stabilirea unor principii noi. de ega
litate. iii colaborarea economică, de 
la lichidarea oricăror forme de ine
galitate și asuprire, de la necesitatea 
asigurării unor schimburi echivalente 
echitabile și a unui raport corespun
zător intre preturile materiilor prime 
și ale produselor industriale, precum 
și a unui sprijin mai puternic dat 
țărilor rămase în urmă pentru dez
voltarea forțelor de producție, atît a 
agriculturii, cit și a industriei. în 
același timp, este necesar să se asi
gure accesul la tehnologiile moderne, 
la cuceririle stiintei. în condiții avan
tajoase pentru țările în curs de dez
voltare. precum și un sprijin puternic 
în formarea cadrelor naționale.

Lichidarea subdezvoltării si reali
zarea noii ordini economice interna
ționale constituie, după părerea 
României, o necesitate nu numai pen
tru țările în curs de dezvoltare, dar 
și pentru statele dezvoltate, pentru 
realizarea stabilității economiei mon
diale și a progresului general.

Este evident că popoarele nu vor 
putea accepta multă vreme actuala 
stare de lucruri, de inegalitate si 
subdezvoltare. Avînd în vedere re
zultatele nesatisfăcătoare de la Ma
nila, unde țările avansate nu au do
vedit înțelegerea corespunzătoare

față de țările în curs de dezvoltare, 
considerăm că se impun întărirea 
colaborării și solidarității țărilor in 
curs de dezvoltare, pregătirea te
meinică a sesiunii Organizației Na
țiunilor Unite din 1980 consacrată 
subdezvoltării și noii ordini econo
mice internaționale, astfel incit 
aceasta să ducă la rezultate mai 
bune, să deschidă perspectiva solu
ționării acestor probleme complexe 
și primordiale pentru dezvoltarea 
națiunilor, pentru politica de pace.

ÎNTREBARE : Răspunsul
dumneavoastră este foarte fru
mos, foarte bun și sînt convins 
că tofi cei care îl vor cunoaște 
îl vor aprecia ca atare și vor 
sprijini sugestiile făcute de 
dumneavoastră.

Contribuția României la lupta 
de eliberare a Africii este foar
te apreciată. Considerindu-vă 
ca un luptător pentru libertate, 
împotriva fascismului. v-am 
ruga să ne împărtășiți părerea 
dumneavoastră privind stadiul 
luptei de eliberare in acele 
părți ele lumii unde colonialis
mul ți opresiunea sint încă ac
tuale.

RĂSPUNS : într-adevăr. România 
sprijină activ lupta de eliberare na
țională a popoarelor din Africa și, 
în general, a tuturor popoarelor care 
se mai află sub dominația străină. 
Noi pornim de la necesitatea de a se 
pune cu desăvîrșire capăt oricărei 
dominații străine asupra unui popor, 
de a se asigura fiecărei națiuni 
dreptul la autodeterminare, la inde
pendență națională deplină, dreptul 
de a-și organiza viața corespunzător 
propriilor năzuințe și aspirații, fără 
nici un amestesc din afară.

Sprijinim activ, din toate punctele 
de vedere, lupta popoarelor din 
Zimbabwe și Namibia 
plina lor independentă ; 
nea, acordăm un sprijin 
populației din Africa de 
triva apartheidului și
După părerea mea, actuala situație 
din Africa australă este favorabilă 
desfășurării cu succes a luptei de 
eliberare, pentru cucerirea. într-o 
perioadă relativ nu prea îndepărta
tă, a deplinei independente națio
nale.

în general, ținînd seama 'de schim
bările produse in viața internaționa
lă, de intensificarea luptei popoare
lor împotriva dominației imperialis
te si colonialiste, considerăm că pre
tutindeni este la ordinea zilei lichi
darea deplină a oricărei dominații, și 
asupriri, asigurarea deplinei inde
pendențe a tuturor națiunilor. în 
acest sens, noi considerăm că tre
buie făcut totul pentru lichidarea cu 
desăvîrșire a dominației coloniale și 
imperialiste și pentru a se asigura

pentru de- 
de aseme- ' 
activ luptei 
Sud impo- 
rasismului.

(Continuare în pag. a IV-a)

Creșterea retribuției 
medii reale 

a personalului muncitor
în procente
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CÎNDVA NESPERAT...
La odihnă și tratament, țărani cu fețele 

gravate de riduri solare
— Dumneavoastră de 

unde sînteți ?
— Din județul Bo

toșani. Dar dumnea
voastră ?

— Din Teleorman.
— Pe la dumnea

voastră pămîntul e mai 
harnic. 
Ziar că 
minate 
orzului si că începeți 
Secerișul la griu.

Cuvinte ca acestea 
poți auzi frecvent pe 
aleile parcului, la club 
sau în sălile de mese 
ale stațiunii balneare 
Lacul Sărat de lingă 
Brăila. Dintre cele 
două hoteluri moderne 
date aici în folosință 
in ultimii ani, unul a- 
parțtne Uniunii Națio
nale a Cooperativelor 
Agricole de Producție. 
Vin aici să se odih
nească, să-și îngri
jească sănătatea țărani 
cooperatori din două
zeci de județe ale tă
rii. Majoritatea sînt 
oameni vîrstnici — oa
meni cu palmele mari 
și aspre, care o viată 
întreagă au apăsat pe 
cormanele plugului, uu 
minuit coasa și 
storcind roadele 
mintului ; sînt 
cu fafa gravată de ri
duri solare, care au 
născut și crescut co
pii, purtindu-i după

in scutece, la hol- 
lăsindu-i sub vre-

Am citit în 
sînteți pe ter- 
cu recoltatul

ele, 
dă, 
un copac să scincească 
pină ce ele duceau cu 
sapa, la capăt și îna
poi, două rinduri de 
porumb.

Numai în acest an, 
în cele zece serii cite 
s-au perindat prin 
'Complexul balnear La
cul Sărat, au fost tra-

însemnări de
Dim. RACHICI

sapa.
pă- 

femei

tafi aproape 1 400 de 
cooperatori. Ei vin 
să-și caute de sănă
tate. dar cu sufletul 
sînt tot acasă, lingă 
pămîntul pe care l-au 
muncit o viată întrea
gă, al cărui destin 
contopit cu însuși 
ținui lor.

Acești oameni 
trăit o bună parte din 
viața lor in regimurile 
trecute. Dar o altă 
bună parte au trăit-o 
sub zodia socialismu
lui. tn cei treizeci și 
cinci de ani de istorie 
nouă a patriei, in pă
tura pe care o repre
zintă — țărănimea 
muncitoare — s-au 
produs mutații epoca
le. Acești oameni, v- 
cești tafi și bunici ai

l-au 
des-

IU

noștri pe care țara si 
partidul ii stimează 
nemăsurat, vin la La
cul Sărat si in t alte 
stafiuni similare să-si 
caute de sănătate. Vin. 
cu alte cuvinte, să-și 
prelungească viata, 
înainte vreme. Româ
nia era „vestită", între 
altele, și printr-un ri
dicat procent de mor
talitate in rindul popu
lației. Media de viată 
a locuitorilor 
tara noastră pe 
departe de a fi 
bil in Europa 
lume, tn prezent, da
torită politicii duse de 
partid și de stat — da
torită asistentei medi
cale competente si mă
surilor profilactice lua
te pină și-n cel mai 
îndepărtat cătun, da
torită. totodată, condi
țiilor de muncă și de 
trai in continuă îmbu
nătățire — media de 
viață la noi a fost ri
dicată peste șta
cheta celor 
de ani. tn 
diei de 
România 
printre 
mai avansate din lume 
Oamenii trăiesc mai 
mult și mai bine. Este, 
de altminteri, unul din 
scopurile supreme și 
nobile ale socialismu
lui.

situa 
un loc 
onora
și în

peste 
șaptezeci 

privința me- 
viată, deci, 
se numără 

țările cele

Se tipărește multă 
literatură beletristică 
azi în România și, în
drăznesc să spun, fără 
orgoliul vreunei negări 
a ceea ce a fost, că 
nivelul acestei litera
turi, al multora din 
cărțile de poezie, ăl 
romanelor, se situează 
într-o demnă si as
cendentă continuare a 
tot ce a avut mai bun 
literatura românească.

Nu. trebuie, de a- 
ceea, cred, să încer
căm nisi . un fel de 
complexe de inferiori
tate și. tot la fel. nu 
găsesc nici un fel de 
îndreptățire vreunei 
eventuale, ipotetice în
grijorări pentru evo
luția literaturii noas
tre de mîine. Există o 
garanție fundamentală 
pentru încrederea în 
progres : 
pocii pe 
iește. o 
România 
teratura ei. Spiritul cu 
deosebire accentuat în 
ultimul deceniu, dar 
puternic prezent in 
anii de cînd in Româ
nia se scrie altfel is
toria. spiritul revolu
ției, spiritul transfor
mării revoluționare a 
societății, a omului, 
spiritul creației con
știente. între societate 
și literatură. între so
cietate 
creației 
general, s-a produs un 
transfer de mentalități, 
s-ar putea spune: con- 
cepînd construirea noii 
orînduiri ca o operă 
de amplă creație, su
pusă legilor perfectio-

nării, revoluția s-a în- 
tilnit in spirit cu le
gile creației, cu nor
mele intrinseci unui 
proces de elaborare 
de unicate, cu exigen
țele irepetabilului. cu 
barierele trebuind a 
fi mereu învinse ale 
mulțumirii de sine, 
lenei spiritului. „Ars 
longa", spune prover
bul străbun, si dimen-

anonim, ci într-o con
strucție sufletească în 
care omul să se gă
sească în societate și 
societatea în om. Cred 
că astăzi, meditînd a- 
supra sensurilor ei în
tr-o Românie în pli
nă revoatie. literatu
ra poate contribui sub
stanțial, prin forța de 
a extrage exemplari
tăți, de a prinde

spiritul e- 
care o tră- 
traversează 

de azi și li-

și domeniile 
spirituale în

RECOLTAREA CARTOFILOR
....... .. -...... ............. .......

ÎN JUDEȚUL HARGHITA: RITM BUN LA CULES, 
DAR SĂ ȚINĂ PASUL SI TRANSPORTUL

Județul Harghita, unul din județele 
mari producătoare de cartofi, 
noaste în aceste zile 
mobilizare de forte la stringerea 
recoltei. Peste tot. în ‘__ ......
Ciucului și Gheorghienilor. unde se 
află unitățile agricole cu cele mai 
întinse suprafețe de cartofi, recol
tarea este in plină desfășurare. 
Cooperatori și mecanizatori, spriji
niți de mii de elevi, lucrează din 
zori și pînă seara tirziu la stringerea. 
sortarea, încărcarea și transportul 
cartofilor. Datorită măsurilor inițiate 
pe multiple planuri de comandamen
tul județean pentru coordonarea lu
crărilor agricole, 
de 22 septembrie 
culeși de pe 5 500 
7 751 cultivate în 
cole.

— Ca urmare a vitezelor de

cu-
o amplă

bazinele

pină în seara zilei 
cartofii au 
hectare, din 

cooperativele

ceastă rodnică neliniș
te, că procesul revo
luționar nu rezidă in a 
atinge exclusiv stan
darde de viată mate
rială oriunde posibile. 
Esența lui e de a ne 
păstra în domeniul 
superior al umanului, 
în a rezista abrutiză
rii amenintînd din so
cietatea de consum, a 
rezista înstrăinării o-

fost 
cele 

agrj-
lucru

înregistrate in ultimele zile. __
mari decît cele prevăzute în grafi
cele stabilite — ne spune tovarășul 
Alexe Pakot, directorul direcției 
agricole județene — există posibili
tatea ca. în opt zile - bune de lucru, 
întreaga recoltă de cartofi să fie 
pusă la adăpost.

Bine se desfășoară recoltarea si în 
unitățile agricole din cadrul consi
liilor unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste din Lăzarea, Sînmartln, 
Sîncrăieni și altele, unde, pină la ora 
actuală, recolta de cartofi a fost 
strînsă de pe 85—90 la sută din su
prafețele cultivate.

Din păcate, nu peste tot se acțio
nează cu aceeași responsabilitate. Pe 
motiv că au de recoltat suprafețe 
mal mici, unele unităti din zonele 
Odorheiului și Cristurului Secuiesc 
au declanșat abia în aceste zile re-

lucid ce s-a înfăptuit, 
cit și cum s-a înfăp
tuit. Pasiunea aceasta 
care face parte din 
revoluție. Pasiunea a- 
ceasta din care litera
tura și-a tras surse de 
substanțială meditație. 
Pasiune pe care omul 
de litere o poate în
treține. apăra, afirma.

Viata noastră 
azi este atit

de 
de

mai

Rodnica neliniște
a artistului militant

de Platon PARDÂU
siunea aceasta lntre- 
cînd o viată de oni 
este concepută ca o • rînd, 
luptă necontenită pen
tru perfecționare, pen
tru succesive si supe
rioare descoperiri. în
armată cu ideile revo
luției. cu telurile ei, 
literatura nu a avut 
decit de cîștigat în 
potențarea acelui nerv 
de autodepăsire ne
contenită. nu a avut 
decît de ciștigat in 
menirea ei de a sluii 
cunoașterea de sine a 
omului. descătușarea 
sa de zi cu zi. atit pe 
plan social, cît și do- 
bindirea libertății in
terioare. care înseam
nă autocunoastere. si
tuare conștientă, nu 
într-un front amorf și

pulsul anilor pe care 
îi trăim,

la 
capacității 
vitate a 
menținerea 
ționarea spiritului re
voluție.'

Un spirit revoluțio
nar de creație străbă- 
tînd cărțile noastre se 
va justifica tinînd 
trează minunata con
vingere că revoluția 
nu numai că nu s-a 
încheiat, că nu am a- 
juns la capătul unui 
drum spre un mai 
bine oarecare, că nu 
făurim un „rai" al 
amorțelii și somnului 
viitor, ci rațiunea de 
a fi a omului, rațiu
nea de a fi a socialis
mului constă în a-

în primul 
menținerea 
de reflexi- 
omului, la 

si perfec-

mului de om. a păstra 
credința în superiorita
tea necontenită a spi
ritului uman, credința 
în om și umanitate.

Iată teluri care, pe 
cit de frumoase, pe 
atit de bine ar putea 
părea utopice, dacă nu 
ar avea fundamentul 
a ceea ce reprezintă 
azi România. Dacă nu 
ar fi întemeiate pe un 
„se poate" dovedit 
prin fapte. Pasiunea 
pentru a construi, a 
înnoi, a zămisli con
știent Istorie s-a înso
țit. s-a împletit atit 
de adesea, covirșitor 
de frecvent, pină la a 
fi caracteristică unui 
tip de om. cu pas’unea 
pentru a cunoaște, a 
privi în jur. a evalua

puternic evidentă, are 
o forță proteică nemai
pomenită. incit in nici 
un fel nu poate fi sub
stituită cu ceea ce nu 
are nici o legătură cu 
noi. nu o pot acoperi 
umbrele. Iată incă un 
adevăr ia care scriito
rul de azi se simte în
demnat să gindea<-că I 
Sintem ceea ce șintem. 
Avem îndreptățirea de 
a ne mîndri cu cali
tatea dobindită prin 
istorie și revoluție. 
Iar pe această calita
te avem obligația si 
dreptul să ne con
struim viitorul cum 
ni-1 dorim, să interve
nim în apropierea lui. 
să îndrăznim 
în discuție 
moral, etic,

a nune 
Drofilul 

calitatea

omului, să îndrăznim 
și să izbutim a le îm
bunătăți, a le ridica 
la niveluri superioare 
fără teama că indivi
dul și individualitatea 
ar păgubi prin asta. O 
societate militantă in 
oglinda reflectoare a 
unei literaturi mi
litante, a unei b- 

• terațuri care îndrăz
nește, repet cuvintul. 
să vrea deschis binele 
omului, iși dovedește, 
cu atit mai mult., for
ța si umanismul. Fără 
a considera că poale 
fl detașată de contex
tul general social, 
creația artistică își 
poate oferi modelele 
umane forjate în ceea 
ce e caracteristic ori
cărui proces 
Cred că 
spiritului revoluționar 
îi impune
lupte, pentru întărirea 
tuturor vertebrelor de
mocrației 
bazată pe
valorii, pe întreține
rea unui 
spirit competitiv, 
ideii că unicul cintar 
al prețuirii tale e mun
ca ta. că principiul 
socialist al retribuirii 
după muncă si contri
buție efectivă ofe
ră șansa realizării 
omului la o amploare 
fără precedent in lupta 
sa cu vremea repede 
trecătoare, cu uitarea 1 
Oferă șansa duratei in 
clipa lui, unică pe pă- 
mînt. O șansă oferită, 
implicit, scriitorului, 
tuturor creatorilor.

creator, 
întreținerea

astfel să

socialiste, 
primatul
proaspăt

a

coltarea cartofilor. Este vorba de uni
tățile agricole din Zetea. Lupeni. Bi- 
sericani și altele. în care practica ter
giversării culesului nu a fost abando
nată nici în această toamnă. în alte 
cooperative mari cultivatoare de car
tofi. intre cafe Ditrău, Remetea. Fru
moasa, Toplița-Ciuc. Mihăileni. Sicu- 
Ieni și Toplita-Mures. s-a trecut la cu
les numai după ce temperatura a cobo- 
rit sub zero grade. Și in momentul de 
față lucrările de recoltare în aceste 
unităti se desfășoară în ritmuri lente. 
De ce ? Pentru că la muncă parti
cipă doar o parte din membrii coope
ratori, iar mașinile din dotare nu 
sint folosite la întreaga capacitate.

Vina aparține deopotrivă și Trustu
lui S.M.A. Harghita, care, în ciuda 
eforturilor făcute pentru a mecaniza 
cele mai importante și grele opera
ții, nici pînă la ora actuală n-a reu
șit să pună în stare de funcționare 
toate cele 37 de instalații de sortat 
existente in dotare. Incercînd să pa
seze răspunderea asupra unor furni
zori care au „uitat" să livreze la 
timp anumite piese de schimb și 
subansamble. tovarășii din condu
cerea trustului ne-au asigurat că, 
pină^el tirziu la 24 septembrie, un 
număr de 23 de mașini de sortat 
cartofi vor fi. în sfîrșit. gata să fie 
folosite în actuala campanie de re
coltare. Cu alte cuvinte, se face abia 
acum ceea ce trebuia să se facă cu 
cîteva săptămîni înainte de declan
șarea recoltării cartofilor 1

Neajunsuri de ordin organizatoric 
se fac simțite și în desfășurarea 
transportului. I.T.A. Harghita nu-și 
respectă întru totul obligațiile con
tractuale. în ziua de 18 septembrie, 
bunăoară. din cele 5 autocamioane 
așteptate la Toplița-Ciuc. a sosit doar 
unul singur. Ce-i drept, există și 
unele cauze obiective. dar nu se 
poate trece cu vederea că se pierd 
multe ore din zi din cauza începe
rii lucrului cu întîrziere sau a viteze
lor de' melc cu care_ se c. 
cursele între tarlale "si bazele 
cepție. Or, întrucît sortarea șl 
portul cartofilor nu țin pasul 
coltarea. in multe unităti se 
mari grămezi de cartofi pe

Oprindu-ne la cîteva baze 
cepție, arș observat că în acest an 
livrarea cartofilor către beneficiari 
este mult mai bine organizată. Șeful 
bazei de recepție din comuna Sîncră
ieni. Andras Istvan, se declara mul
țumit de modul in care Regionala 
C.F.R. asigură vagoanele solicitate 
pentru expedierea operativă a carto
filor. Dealtfel, în ziua de 23 sep
tembrie. ne rampele bazelor de re
cepție din județul Harghita exista 
un stoc de m(mai 1 200 tone cartofi.

Necesitățile actualei etape a cam
paniei de recoltare impun ca orga
nele agricole județene si între
prinderea de transporturi auto. în 
primul rînd. să organizeze mai 
bine activitatea de transport, să 
exercite un control riguros asupra 

’ mojBului in care sînt folosite autoca
mioanele repartizate unităților agri
cole. astfel ca după recoltare cartofii 
să ajungă cît mai repede în depozite.

efectuează 
de re- 
trans- 
cu re
adună 
cimp. 

de re

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii
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A sărit de la 
etajul 10

ln fața blocului A3 de pe 
Calea București din Focșani se 
adunase lume peste lume. Pri
virea tuturor era ațintită sus, la 
o fereastră de la etajul 10. Dină, 
dovadă de prezență de spirit, 
cîțiva cetățeni au adus o pătură, 
au prins-o bine de colțuri și au 
strigat către Marius, un băiețel 
de 10 ani !

— Curaj, voinicule ! Nu-ți fie 
teamă ! Dă-ți drumul !

Luindu-și inima-n dinți, 
puștiul a sărit și a aterizat pe 
pătura ținută bine de oameni. 
In cădere, și-a rupt un picior, 
dar se vindecă...

Ce se întîmplase ? După, cum 
ne informează maiorul Dumitru 
Ciucă, de la Grupul de pompieri 
Vrancea, din cauza unui scurt
circuit la frigider, în bucătărie 
a izbucnit un incendiu violent, 
iar băiețelul, printre flăcări, n-a 
mai putut să iasă pe ușă...

I
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O viață 
printre cărți

Moment emoționant la librăria 
din comuna Bumbești-Jiu, ju
dețul Gorj : sărbătorirea ieșirii 
la pensie a Silviei Creangă. Cea 
mai veche librăreasă din județul 
Gorj. O viață închinată cu pa
siune și dăruire cărților. Colegii 
i-au oferit in dar flori și cîteva 
din cărțile preferate. „Pentru 
mine — a spus sărbătorita — 
fiecare carte e o poartă spre 
lume. Și toată viața n-am făcut 
altceva decit să-i ajut pe oameni 
să deschidă cit mai multe porți 
spre lumina slovei".

Cineva a făcut un calcul: prin 
mina Silviei Creangă au trecut 
atitea cărți incit n-ar incăpea 
în o sută de camioane. Noi 
ne-am străduit să „încapă" in 
acest colț de pagină tradiționala 
urare „La mulți ani cu sănă
tate !“.
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ȚELUL SUPREM-OMUL, 
bunăstarea și demnitatea sa

(Urmare din pag. I)
cietății. Pe baza creșterii venitului 
național în cincinalul viitor intr-un 
ritm mediu anual de 6,7—7,4 la sută, 
superior ritmului de creștere a pro
dusului social, una din principalele 
orientări ale programului vizează 
majorarea veniturilor tuturor catego
riilor populației și, în mod deosebit, 
a celor provenite din retribuirea 
muncii — „munca reprezentînd cri
teriul fundamental de apreciere a 
contribuției fiecărei persoane la pro
gresul societății și o necesitate pen
tru formarea, afirmarea și dezvolta
rea multilaterală a personalității u- 
mane".

în perioada 1981—1985, retribuția 
medie nominală a personalului mun
citor va spori, față de 1980, cu 
25,1 la sută, iar retribuția reală cu 
16—18 la sută. în spiritul eticii și 
echității socialiste, se vor asigura în 
continuare corelații stimulative între 
retribuțiile diferitelor categorii de 
persoane, va fi ridicat nivelul retri
buției minime pe economie și se va 
păstra raportul de 1 la 5,5 între re
tribuția neta minimă si maximă din 
economie. Veniturile reale ale ță
rănimii provenite din munca pres
tată în agricultură vor spori în 
1985 cu 20—25 la sută față de 
1980. Vor fi majorate, de ase
menea, pensiile, alocațiile de stat pen
tru copii și alte ajutoare sociale. Va 
spori numărul locurilor de muncă și 
se va trece la etapa a doua de redu
cere a duratei săptămînii de lucru, 
urmînd ca pînă in 1985 să se genera
lizeze săptămîna de lucru de 44 ore. 
O creștere considerabilă vor cunoaș
te cheltuielile social-culturale finan
țate de la bugetul de stat, din fon
durile pentru acțiuni sociale ale în
treprinderilor și din fondurile pro
prii ale organizațiilor cooperatiste și 
obștești, acestea reprezentînd la sfir- 
șitul cincinalului viitor 14 200 lei pe

o familie. Alte prevederi exprese vi
zează menținerea și întărirea sănă
tății și vigorii poporului, măsuri de 
protecție a muncii și mediului încon
jurător.

O importanță deosebită acordă Pro
gramul-directivă creșterii desfaceri
lor de mărfuri, care vor fi cu 36,5 la 
sută mai mari în 1985 față de 1980, 
ca și sporirii volumului prestărilor 
de servicii, care va fi la sfîrșitul vii
torului cincinal cu 54,3 la sută mai 
mare decît în 1980. Dar dincolo de 
aceste însemnate creșteri cantitative, 
programul cuprinde prevederi clare 
menite să accentueze laturile calitati
ve ale întregii activități desfășurate 
în aceste sectoare esențiale ale vieții 
noastre sociale, de cel mai larg in
teres cetățenesc. în domeniul con
sumului alimentar, de exemplu, po
trivit cerințelor științific fundamen
tate pentru menținerea capacității vi
tale și îmbunătățirea stării de sănă
tate a populației, sînt prevăzute mă
suri de îmbunătățire a structurii și a 
calității acestuia, asigurîndu-se apro
vizionarea populației cu produse cu 
conținut nutritiv ridicat și în sorti
mente diversificate. în pas cu spori
rea veniturilor și creșterea puterii de 
cumpărare a populației, se va pro
duce și desface un mare volum de 
bunuri de consum într-o bogată gamă 
sortimentală. Sarcini importante le 
revin lucrătorilor din sfera serviciilor 
publice, pentru a executa lucrări de 
bună calitate si a răspunde cu mai 
multă promptitudine solicitărilor și 
exigențelor crescînde ale cetățenilor.

O excepțională importanță pentru 
asigurarea creșterii veniturilor reale 
ale populației are prevederea po
trivit căreia evoluția preturilor și ta
rifelor va fi riguros controlată în li
mitele planificate. Ca și in actualul 
cincinal, indicele preturilor va pre
zenta o creștere medie apuală de 
1—1,2 la sută, ajungînd în anul 1985 
Ia 5—6 la sută față de 1980.

Un capitol special al programului 
este consacrat construcției de locuin
țe, echipării tehnico-edilitare a loca
lităților. în cincinalul viitor se vor 
construi alte 1 100 000 de apartamen
te din fondurile de investiții ale sta
tului, îndeosebi în municipii și orașe, 
precum și în centrele muncitorești 
unde cerințele de locuințe sînt mai 
mari. Va continua, de asemenea, pro- 
oesul de- sistematizare teritorială și 
de ridicare a gradului de urbanizare 
a tării.

Această imagine tonică a noii etape 
de prosperitate și civilizație pe 
care o prefigurează Programul-direc- 
tivă de creștere a nivelului de trai 
și de ridicare continuă a calității vie
ții generează firești și îndreptățite 
sentimente de vie satisfacție și apro
bare deplină din partea întregului 
popor. în același timp, fiecare dintre 
noi este conștient de faptul că pre
vederile din program nu se realizea
ză de la sine, că ele sînt nemijlocit 
legate de îndeplinirea integrală a sar
cinilor cincinalului actual și ale celui 
viitor. O mare răspundere revine or
ganelor și organizațiilor de partid, 
chemate să se ocupe stăruitor de a- 
plicarea măsurilor și asigurarea tu
turor condițiilor pentru creșterea pro
ductivității muncii, reducerea cheltu
ielilor de producție, și în primul rînd 
a celor materiale, folosirea mai bună 
a timpului de lucru, realizarea tutu
ror indicatorilor tehnico-economici 
prevăzuți prin plan, creșterea cali
tății și a competitivității produselor, 
ridicarea eficientei economice în 
toate domeniile de activitate, de în
deplinirea acestor sarcini majore de- 
pinzînd nemijlocit sporirea continuă 
a venitului național — temelia și ga
ranția sigură a realizării prevederilor 
din program. De asemenea, organele 
și organizațiile de partid, organizații
le de masă și obștești sînt chemate 
să desfășoare o susținută activitate

Creșterea veniturilor reale 
ale țărănimii 

provenite din munca 
prestată în agricultură

- în procente -

1980 1985

Creșterea desfacerilor 
de mărfuri

- în procente -

1980 1985

politico-educativă de popularizare a 
prevederilor programului, să folo
sească metode și mijloace eficiente 
pentru a le pune în valoare. în mod 
convingător, pentru a demonstra atît 
semnificația și importanta lor pen
tru fiecare om al muncii, cit și da
toria fiecăruia de a milita, la locul 
său de muncă, pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate. „Activitatea 
politico-educativă — se spune în Pro
gramul-directivă — este chemată să 
sădească in conștiința oamenilor

ideea că fiecare primește de la so
cietate in raport cu contribuția sa 
concretă la progresul acesteia. Acti
vitatea politico-educativă trebuie să 
formeze convingerea profundă că 
munca reprezintă unica sursă a spo
ririi avuției naționale, a înfloririi pa
triei, a prosperității poporului și a 
bunăstării și fericirii personale, con
diția hotărîtoare a afirmării persona
lității umane".

în timpul dezbaterii acestui proiect 
de program, ca și a celorlalte pro

iecte de documente ale Congresului 
al XII-lea. este necesar ca propune
rile și sugestiile oamenilor muncii să 
se bucure de toată atenția. în acest 
ampju și rodnic dialog al partidului 
cu poporul, fiecare comunist, fiecare 
om al muncii este chemat să dea do
vadă de înaltă conștiință civică și 
profesională, de spirit revoluționar și 
responsabilitate în îndeplinirea tutu
ror sarcinilor încredințate, în intere
sul întregii națiuni, al fiecăruia din
tre noi.

Cuvînfu/ cititoriTor 

CUVÎNTUL

Din vechea și noua arhitectura 
a Bucureștiului Foto : S. Cristian

șul Gheorghe Niculici, 
șeful sectorului muncă 
politică de masă din ca
drul comitetului județean 
de partid și președinte al 
juriului județean al con
cursului gazetelor de pe
rete, nu știe nimic des
pre ..contabilitatea dublă" 
a gazetei de perete din 
Gropeni. deși. în calita
tea sa de activist, coor
donează direct activitatea 
de partid din această co
mună. Și un alt amănunt, 
nu lipsit de importanță : 
din partea biroului comi
tetului județean de partid, 
de consiliul unic ■ agroin
dustrial Gropeni răspunde 
tovarășul Ion Roșu, secre
tar cu probleme de pro
pagandă al comitetului -• 
județean de partid, care, 
împreună cu Gheorghe 
Niculici, în calitatea de 
organizatori • ai concursu
lui. au devenit. intr-un 
fel. „cobeneficiari" ai lo
cului doi obținut de co
mună. O,are merită să se 
escamoteze adevărul, să 
se permită înlocuirea rea
lității cu o plăsmuire de 
dragul satisfacerii orgo
liului personal de a ve
dea comuna tutelată pe 
un loc fruntaș la acest 
concurs ?

în definitiv, ce ar fi 
trebuit să urmărească cei 
doi activiști ai comitetu
lui județean de partid : 
ootinerea cu orice preț a 
unui premiu de către ga
zeta din comună sau fo
losirea eficientă a aceste
ia astfel ca ea să-și În
deplinească realmente 
scopul ce-i este destinat ? 
Și să -merite într-adevăr 
premiul oferit, prin con
tribuția directă adusă la 
rezolvarea problemelor 
economico-sociale pe care 
le ridică viața comunei !
Virgil GHEORGHIȚA

nu a fost schimbată pînă 
acum se datorește faptu
lui că secretarul adjunct 
a fost în concediu" (!?!).

Mai tîrziu aveam să 
constatăm că. de fapt, 
tina se prezenta in fața 
satului și cu totul altce
va la concurs. Adică, iri 
gazeta din comună erau 
expuse trei caricaturi și 
două fotografii fără ex-

în județul Brăila, ca 
dealtfel în marea majo
ritate a județelor tării, 

• s-a instituit practica ca 
organizațiile de partid să 
participe anual la con
cursuri ale gazetelor de 
perete și satirice, ale pro
pagandei vizuale. Scopul 
acestor concursuri este 
găsirea celor mai eficien
te mijloace pentru mobi
lizarea și pe această cale 
a comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii la 
îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a hotărîri- 
lor partidului și legilor 
țării, a planurilor de 
dezvoltare economico- 
socială, a sarcinilor ce re
vin județelor din planul 
național unic. Aflat la a 
cincea ediție, concursul 
brăilean a antrenat anul 
acesta aproape 900 de ga
zete de perete și satirice, 
cuprinzînd. totodată, în-x 
treaga propagandă vizua
lă din localități, între
prinderi, instituții,, uni
tăți agricole.

Pornind pe urmele re
zultatelor acestui con
curs, am lntilnit gazete 
de perete dinamice, bine 
întocmite, strins legate 
de preocupările colecti
velor de muncă, la ter
mocentrala Chișcani, în 
unele fabrici și secții de 
la I.U.G. „Progresul" etc. 
Am remarcat însă că, 
după participarea la di
ferite etape ale concursu
lui și în urma neselecțio- 
nării pentru etapa supe
rioară. activitatea unor 
colective de redacție, ca 
și îndrumarea lor de că
tre organizațiile de par
tid scad brusc în intensi
tate. Și aceasta, parado
xal. tocmai cînd expe
riența acumulată pe par
curs — și, uneori, evi
dențiată prin felurite dis
tincții — ar trebui mai 
bine pusă în valoare. 
Apare nefiresc ca o ga

zetă de perete care este 
situată pe locul doi în 
etapa de masă la I.U.G. 
„Progresul" să nu-și mai 
schimbe materialele încă 
din luna ...mai. Adică 
exact din momentul cînd 
a fost premiată. Sau o 
altă constatare în aceeași 
întreprindere : cu excep
ția gazetei de perete 
„Excavatoristul", comba-

Dacă
o întîlniti...

In primăvară, o fetiță a fost 
internată in spitalul județean 
Slatina. Medicii și-au dat toată 
silința s-o facă sănătoasă. Cind a 
venit sorocul să fie luată acasă, 
mama ei, Stanca Vieru, nu și-a 
făcut apariția, tntre timp, pără-- 
sindu-și familia, a plecat intr-o 
aventură amoroasă prin Bucu
rești. Depistată de organele de 
miliție, a fost adusă la Slatina 
și s-a angajat că va avea grijă 
de fetiță. Dar după numai 5 zile 
a dispărut. Acum, fetița. Maria
na, care a împlinit un an, pro
nunță frumos și limpede cuvin- 
tul „ma-mă“. Dar cea care ar 
trebui să-l audă și să-i răspundă 
umblă teleleu prin lume. Dacă o 
întilniți, îndrumați-i pașii spre 
casă, oameni buni!

I aventura amoroasa 
rești. Depistată de 
miliție. n fnat. adu.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Berea de la 
„Ghiocel"

Dialog între ospătarul Dumi
tru Simion de la bufetul „Ghio
cel" din București și primul cli
ent :

— Aveți bere ?
— Avem bere.
— Cit costă sticla ?
— Dai cinci lei și iei cit vrei...
Dialog al aceluiași ospătar cu 

al doilea client:
— Aveți bere ?
— Avem bere.
— Cu 3 lei și 50 de bani, nu ?
— Fix 3,50 !
— Atunci de ce ați vindut-o 

cu 4 și cu 5 lei ?
Pînă în clipa In care a fost 

întrebat de controlul de la mili
ție, respectivul ospătar încasase 
în plus 1348 lei. Intr-o singu
ră zi. Și ziua nu se terminase...
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Cum, 
n-ați auzit de | 
șeful meu?»

— De ce staționați aici ? — 
l-a întrebat un lucrător de .mi
liție pe loan Cimpeanu, șofer pe 
autoduba 31-CJ-7148.

— îmi aștept șeful.
— Dar unde-i șeful ?
— In casă. Ciocnește un păhă

rel cu niște maiștri, care cică au 
făcut o treabă bunicică.

— Și cine-i șeful dumitale ?
— Cum, n-ați auzit de Gavril 

Platon de la Fabrica de produse 
refractare din Dej ?

Nu știm dacă lucrătorul de 
miliție auzise sau nu de Gavril 
Platon pînă atunci, dar acum o 
să audă Și cine trebuie. Și des
pre el, și despre isprava de a 
folosi mașina statului pentru a 
merge la șpriț. Măcar a fi:‘ 
rece, șefule ?

fost
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La miez 
de noapte

ln miez de noapte, doi 
țieni călări se aflau in 
nuitul rond prin unul
cartierele Capitalei. Deodată, 
unul din cai a început să 
ciulească urechile, să dea din 
cap și să fornăie pe nări.

De pe poarta întreprinderii 
„Energoreparații" ieșea autola- 
boratorul 31-B-4749. Caii i-au 
tăiat calea.

— Stop! Unde mergeți 1
Prins in flagrant, cel de la 

volan a rămas țintuit locului. 
Luase mașina cu pricina pen
tru a-și transporta la domiciliul 
său din comuna Lelea Nouă, ju
dețul Ilfov, sirmă galvanizată, 
țevi și alte materiale „luate" 
tot din întreprindere. Numele 
făptașului: Constantin Molea.

Rubrlcâ realizata de
Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii"
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OAMENILOR MUNCII

Remarcă la un concurs județean 
al gazetelor de perete

ORGANIZATOmi 
SE AUTOPREMIAZĂ?!

O experiență din care pot învăța și alții

tivitatea materialelor cri
tice nu vizează decit ra
reori funcțiile de șef de 
echipă, tehnician sau 
maistru — ca să nu mai 
vorbim de alte cadre din 
conducerea unor secții, 
ateliere, compartimente... 

în desfășurarea acestui 
concurs am fost neplăcut 
surprinși și de un alt as
pect. Despre ce este vqr- 
ba ? Gazeta satirică „H/- 
zul satului", din comuna 
Gropeni, ocupantă a locu
lui doi la faza județeană, 
arăta în ziua de 3 sep
tembrie întocmai ca în... 
luna iulie. După cum a- 
firmau tovarășii Mihail 
Căpreanu si Ionel Stan- 
ciu, secretar, și, respectiv, 
secretar adjunct al comi
tetului comunal de par
tid. „aceasta a fost sin
gura ediție din luna iulie 
pînă în prezent, iar dacă

plicatii. a căror „ștache
tă critică" se oprea la ni
velul unor membri coo
peratori. al șoferilor și al 
paznicilor. în timp ce la 
concurs fuseseră trimise 
două caricaturi în care 
erau satirizați ..șefii de 
fermă Ion Bogoi. Gh. Ti- 
han și Stan Cristea. din 
C.A.P. Gropeni, care exe
cută controlul in cîmp 
din goana șaretei", cu 
alte cuvinte erau releva
te lipsuri din activitatea 
unor cadre de conducere. 
De ce ă* trebuit să se 
procedeze asa ? Neapărat 
ca să cîștige comuna 
Gropeni un loc fruntaș 
fără a „leza", în ochii 
consătenilor, ..autorita
tea" unor cadre de con
ducere 1 Se pare că a- 
ceasta e explicația.

Ni s-a părut cel puțin 
ciudat faptul că tovară

Ing. Constantin Bugeac, șeful ser
viciului producție de la întreprin
derea de ventilatoare Si instalații 
de ventilație. Vaslui : Pînă nu de 
mult așteptam să ne rezolve alte 
unități problema pieselor de schimb 
și întîmpinam destule greutăți. Pen
tru evitarea lor, am înscris produ
cerea acestora printre sarcinile im
portante, de zi cu zi, ale colecti
vului nostru. Astfel, am reușit ca 
in prezent să executăm piese de 
schimb atît pentru nevoile interne, 
cit și pentru produsele de bază, 
respectiv, ventilatoarele și reduc- 
toarele livrate beneficiarilor din in
dustriile minieră, constructoare de 
mașini și alte sectoare ale econo
miei naționale. De la începutul 
anului și pină în prezent am obți
nut peste sarcinile de plan la sor
timentul piese de schimb o produc
ție în valoare de aproape 2 milioa
ne lei. Iată și alte avantaje. întru
cât în întreprindere acoperim acum 
nevoile producției cu piese de 
schimb pentru mașini-unelte, pu

tem interveni operativ la înlătu
rarea unor defecte accidenta
le ce, apar în cursul fabricației, 
sgurtind perioada reparațiilor, inlă- 
turînd stagnările în producție. în 
continuare, pe baza cerințelor. în
tocmim programele de fabricație a 
pieselor de schimb pe fiecare lună, 
tinînd cont de nevoile ce le au sec
toarele din întreprindere. în aceas
tă perioadă, de pildă, .realizăm la 
sectorul prelucrări mecanice si la 
secția montaj piese de schimb pen
tru reductoare industriale și venti
latoare de mină pentru circa 8—10 
tipuri. în cadrul atelierului de pro
iectare se caută și se găsesc soluții 
noi, constructive, în vederea redu
cerii consumului de materiale prin 
reproiectarea produselor și, evi
dent, a pieselor de schimb. De ase
menea, acoperim o parte din ne
voile de piese de schimb ale unor 
unități din industria constructoare 
de mașini și din sectoarele meca-/ 
nice ale unor unități agricole dirt 
județul nostru, precum și unele so
licitări din afara județului.

Absența controlului și indisciplina 
unor șoferi

ÎN 100 DE ZILE-5000 DE APARTAMENTE!
Atitea trebuie sa realizeze constructorii prahoveni pentru 

a recupera restanțele și a asigura îndeplinirea planului pe acest an

Cornel Ardelean, economist sta
giar, întreprinderea de lacuri și 
vopsele „Policolor“-București : Pe 
platforma industrială Ion Șulea. la 
întreprinderile de articole de sticlă,, 
de medicamente, „Policolor" etc. 
lucrează un mare număr de oameni 

' ai muncii din comuna Radovanu, 
situată la o distanță de 50 km. care 

, fac naveta cu autobuzele puse la 
’ dispoziție de autobaza Filaret. în 

transportul muncitorilor- se mani
festă insă o seamă de neajunsuri. 
Astfel, autobaza nu asigură zilnic 
numărul de mașini necesar, din 
care cauză autobuzele sînt supraîn
cărcate, navetiștii călătorind în con
diții necorespunzătoare. Pe de altă

parte, conducătorii auto nu respec
tă orele de plecare din comuna Ra
dovanu. oamenii ajungînd de multe 
ori cu întîrziere la locurile de mun
că. Situația se repetă și la plecările 
din București. De asemenea, dese
ori, în zilele de duminică, autobu
zele nu mai circulă, mai ales la 
schimburile de seară, și navetiștii 
sînt nevoiți să apeleze la alte ma
șini. plătind alți bani, deși au abo
namente. Așa stînd lucrurile, solici
tăm conducerii I.T.A. Ilfov să in
tensifice controlul pe această rută 
și să ia măsuri pentru înlăturarea 
neregulilor, pentru întronarea unei 
discipline ferme la această auto
bază.

La Ploiești, Cîmpina, Vălenii de 
Munte, Slănic, Sinaia și în alte cen
tre urbane ale județului Prahova 
trebuie să se dea în folosință, pînă 
la sfîrșitul acestui an, aproape 8 200 
apartamente. Acest volum de locu
ințe — cel mai mare din toți anii 
construcției socialiste — îl realizează 
Trustul de construcții și montaj Pra
hova. In primele 8 luni ale anului, 
constructorii au predat la cheie 3 170 
de apartamente, ceea ce reprezintă 
numai 39 la sută din planul pe în
tregul an.

într-o plenară a comitetului jude
țean de partid și în sesiunea consi
liului popular județean au fost su
puse unei profunde analize această 
serioasă rămînere în urmă, neajun
surile de pe șantiere și de la poli
goanele de prefabricate.

Ce concluzii s-au desprins din 
această analiză ? în primul rind, a 
reieșit că in calea realizării planului 
de către constructori au fost și greu
tăți de ordin obiectiv, dar care, in 
loc să fie atenuate, au fost ampli
ficate prin deficiențele existente în 
activitatea conducerii trustului și a 
șantierelor. în rîndul greutăților 
obiective au fost semnalate, pe bună 
dreptate, livrarea cu mare întîrziere 
de către I.M.C. Buzău și I.M.C. 
Călărași a panourilor, neasigurarea 
de către I.T.A. Prahova a mijloace
lor de transport contractate, nepre- 
darea de către grupul întreprinderi
lor de gospodărie comunală și loca- 
tivâ la timp a amplasamentelor. 
Dar au fost și cauze subiective des
tule, iar în cadrul plenarei cîteva 
au fost numite chiar de către direc
torul trustului, inginerul Ion Nistori- 
că. între altele, el a arătat că a exis
tat un slab control al muncii pe șan
tiere, că s-au înregistrat manifestări 
de indisciplină, absențe nemotivate, 
nefolosirea integrală a timpului de

lucru. La rîndul lor, utilajele — înde
osebi macaralele — au avut indici de 
utilizare foarte scăzuți, iar schimbul 
II, foarte slab organizat și controlat, 
nu a dat nici pe departe randamen
tul scontat.

Criticile plenarei comitetului jude
țean de partid și intervenția promp
tă a consiliului județean de control 
muncitoresc al activității economice 
și sociale au avut darul să impulsio
neze'ritmul de lucru pe șantiere. Am

de rezolvare a unor probleme acute 
de organizare, de tehnică, de forță 
de muncă. Atenția cea mai mare s-a 
îndreptat mai ales spre punctele- 
cheie : stația de utilaje și transpor
turi, poligonul de prefabricate, schim
bul II.

— în prezent se constată un ade
vărat reviriment al activității pe 
toate șantierele — ne spune ingine
rul Ion Marcu, de la consiliul jude
țean. de control muncitoresc. în pri

Construcțiile de locuințe, sarcină centrală 

pe agenda consiliilor populare

aflat de Ia secretarul comitetului de 
partid al trustului, Romică Arbunea, 
că accelerarea ritmului de lucru pe 
șantiere a făcut obiectul unui pro
gram complex de acțiune a celor 
1100 de comuniști — aproape un 
sfert din întregul efectiv de construc
tori — pentru îndreptarea lucrurilor, 
pentru crearea unei puternice opinii 
de masă împotriva chiulului, a indis
ciplinei, a siabei organizări a muncii. 
S-au creat comandamente ale disci
plinei pe șantiere și loturi, unde săp- 
tăminal se întîlnesc secretari ai or
ganizațiilor de bază, șefi de lot, de 
puncte de lucru și maiștri, care dez
bat lipsurile existente și iau măsuri 
operative pentru eliminarea lor. Co
muniștilor din consiliul oamenilor 
muncii, din comitetul de partid al 
trustului li s-au repartizat loturi și 
puncte de lucru de care răspund ; de 
asemenea. întreg personalul trustului 
efectuează 50 la sută din timpul de 
muncă pe șantier, cu sarcini precise

mul rînd, „fabrica de case", cum îi 
spunem noi poligonului de prefabrica
te, care a intrat în producție la în
treaga capacitate cu 9 luni înainte de 
termen, asigură de la 1 septembrie 
livrarea a cite 6 apartamente pe zi. 
Acum, toată lumea se străduiește ca 
fluxul de transport al acestora pe 
șantier să fie continuu. în curînd, 
un nou poligon, cel de la întreprin
derea „1 Mai“-Bucov, va intra în 
producție, asigurînd și el constructo
rilor cîte două apartamente pe zi. 
Pentru a grăbi punerea în funcțiune 
a acestui obiectiv, comitetul jude
țean de partid a stabilit ca utilajele 
necesare' dotării să se producă în ju
dețul Prahova. Cu eforturi conjugate 
s-a reușit să se lichideze și lipsa 
agregatelor de rîu care condiționau 
realizarea ritmică a betoanelor. S-a 
dat în folosință (parțial) pe riul Pra
hova. cu 6 luni mai devreme, o ba
lastieră cu o capacitate anuală de 
100 000 mc agregate, iar alta pe riul

Teleajen va fi gata de exploatare 
peste circa două luni de zile. Conco
mitent, căutăm să. sprijinim trustul 
pentru a primi de la I.M.C. Buzău și 
I.M.C. Călărași — unități care nu 
și-au onorat pînă acum contractele — 
cit mai multe din panourile prefa
bricate. Facem și pe această cale 
apel la comuniștii- de la aceste două 
unități, la cadrele de conducere să 
înțeleagă greutățile prin care trecem, 
să ne ajute, onorînd comenzile con
form contractelor încheiate.

Dacă mai adăugăm la toate acestea 
faptul că în curînd pe șantiere vor 
începe să lucreze cei aproape 700 de 
muncitori aflați la calificare pentru 
diferite meserii deficitare, se între
văd noi posibilități sigure de recupe
rare a restanțelor. Este de așteptat 
însă ca și consiliile populare, între
prinderile beneficiare de apartamen
te să treacă la o mai susținută mo
bilizare a viitorilor locatari. Dacă la 
Cîmpina, Plopeni, Vălenii de Munte 
zilnic se găsesc alături de construc
tori numeroși cetățeni muncind cu 
hărnicie, în Ploiești — unde se exe
cută cel mai mare volum de locuințe 
— prezenta acestora e aproape sim
bolică. Dintr-o situație prezentată de 
tehnicianul Ion Drăgoi, de la T.C.M. 
Prahova, am aflat că din circa 400 de 
oameni programați să participe pe 
șantiere ca viitori beneficiari de lo
cuință n-au fost prezenți nici unul 
în nici una din zilele lunii august.

Fiecare zi bună de lucru se cere 
folosită la maximum de constructorii 
prahoveni. Este necesar ca începutul 
bun de acum să fie menținut, dez
voltat, să se ajungă Ia ritmuri de lu
cru cit mai înalte, astfel incît res
tanțele să poată fi recuperate și pla
nul realizat integral.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

Dacă toate scaunele din sală
Emilia Dobrescu, Petrila. județul 

Hunedoara : Clubul muncitoresc din 
Petrila dispune, pe lîngă alte do
tări, și de o spațioasă sală de spec
tacole. cu 480 de locuri. Pînă în 
1977, în sală au existat 475 scaune 
de lemn, în stare bună. Cei care 
răspund de administrarea acestui 
edificiu au luat atunci măsura în
locuirii scaunelor cu altele, .tapisa
te, cu cadru din metal. După mon
tarea lor însă, unii spectatori au 
avut neplăcuta surpriză să se tre
zească în brațele celor din spate, 
din simplul motiv că spătarele noi
lor scaune se rupeau de la locurile

de sudură. în acest fel, pînă în 
prezent s-au distrus aproape jumă
tate din numărul de scaune, la care 
se adaugă și degradarea tapiseriei, 
prin roaderea sa de capetele ascu
țite ale cadrului de metal. Pe de 
altă parte, scaunele nefiind prevă
zute cu tăblițe indicatoare a locu
rilor. la fiecare spectacol se creează 
busculade, deoarece spectatorii dau 
năvală să ocupe cîte un loc. Deși 
asemenea neajunsuri — din cauza 
cărora spectatorii au început să 
ocolească această sală de spectaco
le — se cunosc, nu s-a întreprins 
nimic pentru înlăturarea lor.

Pe scurt, din scrisori
• Economii de metal încă djn 

faza de proiect. Proiectanții și de
senatorii tehnici de la atelierele de 
proiectare pentru piese de schimb 
și tehnologie montaj din cadrul 
Combinatului petrochimic Brazi au 
realizat 307 proiecte prin care se 
obțin economii de 19 țone oțel car
bon și o tonă de oțel inox. între 
acestea se numără proiectul de ra
ționalizare a consumului de apă la 
Rafinăria Cîmpina. îmbunătățirea 
alimentării cu energie electrică a 
instalațiilor tehnologice etc., deja 
avizate, precum și îmbunătățirea 
instalației de polietilenă, de înaltă 
presiune, pentru Combinatul petro
chimic Pitești, proiectul de moder
nizare a turnurilor de răcire cu ti
raj forțat de Ia Combinatul petro
chimic Teleajen etc., care sînt în 
curs de realizare. (Ion Ionescu, 
operator. Combinatul petrochimic 
Brazi).
• Clădirea nimănui ? în satul 

Bădulești. comuna Micești. județul 
Argeș, există o clădire cu 20 de ca

mere. nefolosită de mulți ani. Ce-i 
drept, o perioadă a funcționat aici 
fosta Casă a agronomului din Cîm- 
pulung, dar din anul 1950 imobilul 
a fost' părăsit și a început să se de
gradeze. Am sesizat în cîteva rîn- 
duri organele locale despre această 
situație și am propus să se reparti
zeze clădirea sectorului sanitar sau 
să i se găsească o altă întrebuința
re, în folosul obștii. (Nicolae Si- 
miona, comuna Micești. județul Ar
geș).

, • Legătură de mintuială. Cum
păr deseori cărți pentru biblioteca 
personală. In ultimul timp am con
statat însă că multe cărți, mai ales 
volumele groase, nu sînt legate co
respunzător. Din cauză că nu sînt 
lipite bine, filele cărților se des
prind chiar după prima citire. Pe 
controlorii tehnici de calitate de Ia 
întreprinderile poligrafice care le 
tipăresc nu-i interesează și aseme
nea aspecte ? (Constanța Răfălie, 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej).
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Excelenței Sale dr. HILLA LIMANN
Președintele Republicii Ghana Cronica zilei

Cu ocazia asumării de către dumneavoastră a funcției de președinte al 
Republicii Ghana, vă adresez calde felicitări, precum și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală.

îmi exprim .convingerea că tradiționalele raporturi de prietenie și 
cooperare dintre România și Ghana vor continua să se dezvolte și să se 
diversifice pe multiple planuri, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprimăm profunde mulțumiri pentru mesajul de felicitare transmis 
CU prilejul aniversării independenței noastre, care a fost sărbătorită în 
condițiile libertății cucerite de poporul nicaraguan.

Adresam poporului și Guvernului Republicii Socialiste România cele mai 
bune urări pentru întărirea relațiilor noastre.

GUVERNUL DE RECONSTRUCȚIE NAȚIONALĂ 
AL REPUBLICII NICARAGUA

PRIMIRI LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-miniștru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit 
luni pe Bang The Riul, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
R.P.D. Coreene.

în cadrul întrevederii ș-a relevat 
cursul ascendent al relațiilor de co
laborare și cooperare economică, 
tehnică și al schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, - necesitatea de 
a se acționa in direcția diversificării 
raporturilor bilaterale pe multiple 
planuri, în spiritul hotărîrilor sta
bilite cu prilejul întîlnirilor si con
vorbirilor de la București și Phenian 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Kim Ir Sen.

în aceeași zi, la București a fost 
semnat protocolul dintre Guvernul

Intîlnire cu arta autentică
Recitalul susținut de Dan Iordăchescu 

și Dan Grigore
Nu de mult, Carole 

Beers, cronicarul ziaru
lui „Seattle Times" 
(S.U.A.), afirma : „Dan 
Iordăchescu a excelat în 
rolul Contelui de Luna. 
Fără îndoială, el este unul 
dintre cei mai buni in- 
terpreți de operă, unul 
dintre cei mai mari bari- 
toni din lume" ; iar Me
rinda Bargreen consem
na în „Everet Herald" din 
Oakland (S.U.A.) : „Ba
ritonul D,I. și-a dăruit 
sufletul într-un pasionant 
spectacol de două ore, 
un spectacol de adevă
rată artă". în fine, opinia 
Evei de Herman, croni
carul ziarului „Daily 
News", Caracas (Vene
zuela) : „Am auzit nu
mai un mare cintăreț să 
cînte „Balada purice- 
Iui“ de Mussorgski așa 
cum a cîntat Dan Iordă
chescu și acesta a fost 
marele Șaliapin" și cu
vintele semnate de Car
men Tapia în „El Uni
versal" (Mexic) : „Fan
tastic concertul lui Ior
dăchescu. Pe lingă to
rentul sonor admiram ca
litatea timbrului său, ex
tensia vocii..., cît de multe 
au de învățat artiștii 
noștri de la acest mare 
artist"... Dan Iordăchescu 
pe pocțiumul de con
cert, ■ în spectacole de 
operă în S.U.A.. U.R.S.S., 
Grecia, Mexic. Italia,

Venezuela, Ungaria... ; în
registrarea integrală a 
operei „Dama de pică" de 
Ceaikovski (rolul Tom- 
ski) la „Deutsche Gra- 
mophon Gesellschaft". 
Prezent in Festivalul 
„George Enescu" alături 
de Dan Grigore — pianis
tul despre care mari cri
tici muzicali europeni 
afirmă că „posedă mu
zicalitatea lui Alfred 
Brendel, spiritul Marthei 
Argerich, strălucirea lui 
Friederich Gulda", că 
se aseamănă cu „rați- 
onal-elegantul Maurizio 
Polini, cultivat-sensibi- 
lul Murray Perahia, tăi
nuitul mare maestru al 
interpretării chopiniene 
Arturo Benedetto Mi- 
chelangeli"... Un recital 
de lieduri, o călătorie pe 
acest rafinat tărîm al 
muzicii spre care nu se 
încumetă prea mulți in- 
terpreți,, pe care sînt pu
ținii cei ce reușesc să-l 
deslușească cu adevărat. 
Am fost alături de poe
tul visător căruia sufle- 
tu-i vibrează la șoapta 
pădurii, alături de călă
torul pe care schimbarea 
anotimpurilor îl fascinea
ză, alături de drumețul 
singuratic care se bucură 
de viața unui fir de izvor 
— în melancolica, fră- 
mîntata lume a liedului 
schubertian. Am ascultat

povestea ' celor doi logod
nici, destăinuirile lăuta
rului dezolat de soarta 
lui, de soarta celor pe 
care trebuie să-i incinte 
cu muzica lui („Nucul", 
„Lăutarul" de Schumann) 
și cîntecele lui Don Qui- 
jote către Dulcineea 
(Ravel). Apoi, de la două 
lieduri enesciene la „Cîn
tecele și ‘ dansurile mor- 
ții“, la „Balada purice- 
iui" de Mussorgski... Unul 
dintre momentele de 
mare artă ale festivalu
lui ! Sînt multe de spus 
despre măiestria lui Dan 
Iordăchescu, cum a reali
zat atmosfera specifică 
fiecărui lied, despre rafi
nata împletire a decla
mației pasionate cu fila- 
jele subtile, fără graniță 
între silaba cîntată și 
silaba vorbită. Despre 
trăirea artistică, transfi
gurarea în expresia vocii, 
în gestică, în întreaga sa 
atitudine, despre rostirea 
frazelor, despre lumina
rea fiecărei idei. De ase
menea — eleganța, dis
tincția cu care Dan Gri
gore a împlinit fiecare 
moment. Doi mari muzi
cieni demonstrînd că la 
marea muzică se ajunge 
prin cultură, prin larga 
deschidere către litera
tură, artă, filozofie...

Smaranda OȚEANU

Un magician 
al arcușului

- Viktor 
Tretiakov

Entuziasmant prin felul 
tn care se adresează atit 
muzicii interpretate, cît si 
publicului, Viktor Tretia
kov este muzicianul unei 
comunicări artistice direc
te, nesofisticate. emoțio
nante prin naturalețea și 
farmecul discursului sonor 
susținut. Iar acest aspect 
apare cu atit mai prețios 
cu cît este temeinic clădit 
pe fundamentul unei știin
țe violonistice ce continuă 
în mod direct marea tra
diție a școlii ruse. Expo
nentul poate cel mai stră
lucit al acesteia în momen
tul de față. Tretiakov dis
pune în mod indubitabil de 
o fervoare a adresării sin
cer angajate, atit in poten
țarea virtuților poetice ale 
muzicii — mă refer Ia 
Fantezia în do maior pen
tru vioară și pian de 
Sctjubert — cît și a tensiu
nilor dramatice de amnlă 
susținere. Interpretul deține 
sensul marii construcții a 
formei muzicale pe care p 
comunică cu un entuziasm 
doar aparent debordant, dar, 
în realitate, lucid condus și 
stăpînit, așa cum se întîm- 
plă în realizarea celebrului 
„Scherzo" în do minor de 
Brahms.

A demonstrat pe de
plin faptul că. aproape 
indiferent de natura lucră
rilor cîntate, interpretul 
învestit cu har artistic 
poate innobila textul mu
zical la nivelul unei ve
ritabile creații. Acesta este 
de fapt specificul demersu
lui interpretativ al lui Vik- 
tor Tretiakov. si anume 
acela de a ridica parti
tura la nivelul unei pasio
nante comunicări. întot
deauna autentice. directe, 
de mare sinceritate.

Dumitru AVAKIAN

Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Populare Demo
crate Coreene privind schimburile 
de mărfuri și plățile pe anul 1980. 

Documentul, semnat de Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și Bang The Riul. adjunct 
al ministrului comerțului . exterior, 
stabilește o creștere importantă a vo
lumului schimburilor comerciale din
tre cele două țări pe perioada amin
tită, prevăzîndu-se livrarea unor 
cantități sporite de mașini si utilaje, 
materii prime; bunuri de consum și 
alte produse.

La semnare au luat parte tovarășii 
Cornel Burtică și Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

A participat, de asemenea. Sin In 
Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

★
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, luni 
după-amiază. pe Kiakwama Kia Ki- 
ziki, comisar de stat al economiei, 
industriei și comerțului din Republi
ca Zair.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice româ- 
no-zaireze. a schimburilor comercia
le dintre România și Republica Zair.

La întrevedere a participat Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

A luat, de asemenea, parte Noengo 
Busu Nyoka, ambasadorul Republicii 
Zair la București.

★
Tovarășul Aurel Duma, ministru 

secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, l-a primit pe Pourang 
Baharlou, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Islamice 
Iran în Republica Socialistă România, 
in legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★
La București s-au deschis ieri, în 

sala polivalentă a hotelului Parc, lu
crările săptăminii de studii a regiu
nii I din cadrul Alianței Internațio
nale de Turism (A.I.T.), la care par
ticipă conducători, specialiști și ex- 
perți a 26 de cluburi și organizații 
de turism din 23 de târî din Europa, 
Africa de nord și Orientul Mijlociu.

Din partea A.I.T. sînt prezenti 
M. V. Kabes, secretar general, și 
Mark ' Eyrolles, președintele Regiu
nii I.

Vizita. Luni a sosit in Capitală 
Otto Rosch, ministrul federal al apă
rării al Republicii Austria, care, îm
preună cu o delegație militară, face 
o vizită oficială în tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de generalul-colonel Ion 
Coman. ministrul apărării naționale, 
de adjuncți ai ministrului, de generali, 
și ofițeri superiori.

Au fost de față dr. Philipp Hoyos, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Austriei 
în tara noastră, colonelul Adolf Fel
ber, atașat militar și aero. membri 
ai ambasadei. Erau, de asemenea, 
prezenti atașați militari ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești.

In aceeași zi, între ministrul apără
rii naționale al Republicii Socialiste 
România și ministrul federal al apă
rării al Republicii Austria au avut 
loc convorbiri desfășurate intr-o at
mosferă cordială.

După-amiază, oaspetele a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor patriei.

★
O navă-școală militară sovietică 

aflată într-un marș de instrucție a 
sosit, luni dimineața. în portul Con
stanța. în aceeași zi. comandantul 
marșului, cpt. rang I Blinov F. V., a 
făcut vizite protocolare primarului 
municipiului Constanta, comandantu
lui Marinei militare și comandantului 
Institutului de marină „Mircea cel 
Bătrîn".

★
în cadrul săptăminii Crucii Roșii, 

tradițională manifestare cu caracter 
educativ-sanitar și social, luni a 
avut loc în Capitală simpozionul „O- 
crotirea sănătății copiilor și a tinere
tului în Republica Socialistă Româ
nia".

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Sănătății, Ministerului E- 
ducației și învățămîntului, Consiliu
lui Național al Organizației Pionieri
lor, ai unor organizații de masă și 
obștești, activiști de Cruce Roșie.

în cuvîntul de deschidere, general- 
maior Constantin Burada, președin
tele Consiliului Național al Societă
ții de Cruce Roșie, după ce a subli
niat grija permanentă pe care parti
dul și statul nostru o acordă ocrotirii 
sănătății populației, asigurării celor 
mai bune condiții de dezvoltare vi
guroasă a tinerei generații, a eviden
țiat contribuția organizației la apă
rarea sănătății tuturor cetățenilor ță
rii și, în acest context, a copiilor și 
tineretului.

Marele fluviu 
al creației

Sesiune de comunicări „Scornicești la 400 de ani“
Duminică, cea de-a doua zi a 

manifestărilor prilejuite de aniversa
rea a 4 secole de la prima atestare 
documentară a comunei Scornicești 
a fost marcată, la căminul cultural 
din localitate, de o sesiune de comu
nicări cu tema ..Scornicești la 400 de 
ani" și de o intîlnire a* fiilor satu
lui.

în cadrul sesiunii au fost susținute 
comunicările științifice și referatele: 
„Comuna Scornicești — plaiul româ
nesc unde s-a născut Nicolae 
Ceaușescu, luptătorul comunist și 
patriotul înflăcărat. înțeleptul condu
cător de partid și de stat, ctitor de 
tară nouă, liberă și independentă, cel 
mai iubit fiu al poporului român" 
(Ion Albulețu, prim-secretar al Co
mitetului județean Olt al P.C.R.), 
„Creația teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — contribuție de 
excepțională valoare la dezvoltarea 
gîndirii revoluționare și a științelor 
politice, măreț exemplu novator și 
de cutezanță, de clarviziune și 
realism, de indisolubilă unitate din
tre teorie și practica socială" (prof, 
univ. dr. Mihai Chioreanu de la A- 
cademia „Ștefan Gheorghiu"), „Dez
voltarea economică a cooperativei a- 
g-ricole de producție din Scornicești în 
anii construcției socialiste — expre
sie a efortului de înfăptuire a am
plului program de ridicare continuă 
a nivelului de civilizație al așezări
lor rurale și a grijii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru creșterea 
continuă a bunăstării materiale și

spirituale a satului romanesc con
temporan" (Ilie Manea, inginer-șef 
al C.A.P. Scornicești), „Activitatea 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, strălucit exemplu și în
demn pentru tineretul comunei Scor
nicești. pentru tînăra generație a pa
triei" (Nicolae Croitoru, secretar al 
C.C. al U.T.C.), „Un fiu al Scorni- 
ceștilor, un om pentru univers — 
Nicolae Ceaușescu. arhitect al poli
ticii externe românești, luptător pen
tru o nouă ordine economică și po
litică mondială, pentru cauza păcii 

colaborării internaționale" (Geor
ge G. Potra. activist la secția presă, 
radio și televiziune a C.C. al P.C.R.).

La întîlnirea fiilor satului au luat 
cuvîntul. în numele celor născuți pe 
aceste meleaguri. Ion Deaconu, se
cretar al Comitetului județean Vîl- 
cea al P.C.R.. prof. univ. dr. Ghera- 
sim Leonida, rectorul Institutului de 
medicină și farmacie București, A- 
glaia Mateeseu. profesoară la Liceul 
„Ion Minulescu" din Slatina, și Flo- 
rea Cracă, de la Curtea superioară, 
de control financiar : s-a prezentat 
filmul documentar „Scornicești 400", 
realizat de studioul cinematografic 
„Alexandru Sahla", și au fost inmî- 
nate celor prezenti plachete și insig
ne jubiliare.

în încheiere, participanții la sesiu
nea de comunicări și la întîlnirea fi
ilor satului au adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Călătorul care pășește întîia oară 
pe pămintul Chinei este stăpînit pu
ternic de două tentații : aceea de a 
vedea cu propriii ochi străvechi și 
impresionante monumente de artă și 
cultură, unice în lume, cunoscute 
din lecturi sau filme și. deopo
trivă, aceea de a afla "direct preocu
pările de azi ale unui popor talentat 
și harnic, 'antrenat într-un uriaș 
efort de edificare a orînduirii socia
liste. Și, nu de puține ori, el are 
prilejul să constate că, de fapt, cele 
două planuri ale dorinței sale de 
cunoaștere se intersectează, se între
pătrund într-o unică viziune asupra 
vocației acestui popor — perpetuată 
prin milenii — de muncă tenace, 
inspirată, perseverentă, cu efecte 
transformatoare atit de profunde 
asupra naturii și 
instituțiilor, ca și 
asupra oamenilor 
înșiși. Faimoase 
colecții de astă 
din lumea în
treagă se mîn- 
dresc cu expo
natele lor de 
străveche artă 
chineză, între care un loc aparte 
îl ocupă sculpturile în jad. Mă
iestria cioplitorilor, transmisă ca 
o veritabilă brățară de aur, din 
tată în fiu, de-a lungul a sute și 
mii de ani, dă căldură și strălucire 
prețioasei roci verzui-maronii,. La 
Șanghai, în Expoziția industrială 
permanentă a .marelui oraș, o uriașă 
sculptură în jad înfățișează cu plas
ticitate escaladarea Chomolungmei 
(Everest).

Dar nu este vorba numai de stră
lucitele tradiții artizanale. Impre
sionanta reprezentare artistică a 
ascensiunii pe „acoperișul lumii" stă 
firesc și demn în vecinătatea unor 
„vîrfuri" ale creației tehnice și ști
ințifice a specialiștilor și muncitorilor 
din oraș — mașini-unelte cu comandă 
electronică, baterii solare, bisturiu cu 
laser, produse chimice și medica
mente — care, toate, ilustrează cît de 
diversă și inspirată este vocația con
structorilor noii societăți, cît de 
rodnic este efortul de modernizare și 
înnoire a producției, a muncii și 
vieții oamenilor.

La Universitatea din Beijing, în- 
tr-una dintre încăperi este amena
jată o expoziție de carte veche. Sînt 
păstrate aici, între altele, manuscrise 
pe pergament din secolele al VII-lea 
și al X-lea, cărți de istorie, un volum 
despre pronunțarea limbii chineze, 
din secolul al XIV-lea, picturi și 
stampe originale datînd din anul 
1670, volume de poezie tipărite in 
secolul al XVII-lea. Această expo
ziție de cărți rare, unicate, se află 
într-o firească vecinătate spirituală 
cu biblioteca universității, care cu
prinde 31 săli de lectură, cu 2 400 
locuri, unde cei peste 8 000 de stu-

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE 

DIN R.P. CHINEZĂ

denți și doctoranzi au la dispoziție 
3,2 milioane de volume, dirt cele mai 
diverse domenii, îndeosebi din cele 
care formează profilul de studiu al 
facultăților, 12 la număr — litera
tură, științele naturii, limbi străine, 
filozofie, istorie etc.

Aici, încadrat cu dăruire și înalt 
patriotism în marele fluviu al crea
ției, își desfășoară activitatea și co
lectivul de cercetători științifici 
care studiază modalitățile de simpli
ficare ti semnelor scrierii chineze. 
„Problema este deosebit de comple
xă — ne spune profesoara Fun 
Chiun Iun, șefa catedrei de limbă 
chineză. Trebuie să avem în ve
dere ca prin simplificarea semnu
lui să nu-i alterăm semnificația tra
dițională. După ce vom reuși să ex

plicăm și să 
popularizăm ace
astă simplificare, 
sperăm să trecem 
la un alfabet".

Dealtfel, cum se 
poate observa cu 
ușurință astăzi, 
în condițiile ofen
sivei hotărîte ce 

se desfășoară pe frontul moder
nizării. cartea este din ce in 
ce mai solicitată de categorii tot 
mai largi de oameni ai muncii. O 
dovedește numărul mare de librării, 
care oferă cititorilor numeroase și 
diverse volume de literatură tehnică, 
politică, beletristică, cursuri și meto
dici de învățare a limbilor străine ; 
ca și rapiditatea cu care se epuizea
ză noile- ediții de literatură clasică 
universală.

Preocupări deosebit de semnifica
tive pentru modernizarea unor. înde
letniciri traditionale ne-au fost pre
zentate și în comuna populară Malu, 
din provincia Gia-din. Am văzut aci, 
în acțiune, atenția și spiritul gospo
dăresc cu care se cultivă fiecare 
palmă de pămînt, perseverenta care 
face să rodească terenuri aride. Peste 
50 de cursuri de apă reamenajate și 
înzestrate cu 38 stații de pompare 
electrice, peste 2 000 hectare de te
ren nivelat, studii și experimente 
pentru determinarea celor mai efi
ciente sisteme de cultură, mecani
zarea unor lucrări agricole — toate 
împreună au dus la rezultate nota
bile. Anul trecut producția globală 
înregistrată era de 14 ori mai mare 
decît în anul 1957, obținîndu-se la 
hectar de 3 ori mai multe cereale.

...Venit pentru prima oară în China 
populară, călătorul este copleșit de 
nerăbdarea cunoașterii. Curind însă 
sentimentul predominant devin sa
tisfacția, bucuria de a se intîlni cu 
oamenii unui popor prieten, harnic și 
talentat, care-și adună forțele crea
toare în șuvoiul uriaș al muncii 
constructive.

Florica DINULESCU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: în clasamentele diviziilor A și B 
conduc Steaua, F.C.M. Brașov, Poiana Cîmpina 

și F.C. Bihor

cinema
• Intîlnire de gradul trei (2 serii, 
panoramic, color): SALA PALA
TULUI — 17,15; 20,15
• Jachetele galbene: CAPITOL — 
15,30; 17,45; 20. FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• In numele Papei Rege: PATRIA
— 14,30; 17; 19,30, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, PARC 
HOTEL — 20
• Zburați în înaltul cerului: FES
TIVAL — 15,30; 17.45; 20
• O casă sub soarele fierbinte: 
VICTORIA — 15; 17,30: 20
• Dacă vei pleca: CENTRAL
15; 17,15; 19,30
• Hoțul din Bagdad: SCALA — 
15; 17,30; 20, FEROVIAR — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19,45
• Moartea unui ghid: CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
GRADINA TITAN — 19.45
• Program de desene animate — 
9,15; 10.30; Umbra lui Case.v — 
11,45; 13,45; 15,45; Olga și poetul
— 18; 20: DOINA
• Mihail, cîine de circ: DACIA —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Omul-păianjen: LUCEAFĂRUL

— 14,15; 16.15; 18,30; 20.30, la gră
dină — 19,30, BUCUREȘTI — 13,30; 
15.45; 18; 20,15, FAVORIT — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, GRA
DINA CAPITOL — 19,30
• Severino: TIMPURI NOI — 
14,30; 16,15; f8; 19,45
e La cinci zile de casă: EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLOREASCA — 9; 11; 13; 
15.30; 17,45; 20, TOMIS — 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20.15, la grădină
— 19,30
• Frați de cruce: BUCEGI — 16; 
10; 20, la grădină — 19.30
• Lumea Atlantide!: GRI VIȚA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, AURORA — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 19,45
• Ultima frontieră a morții: LIRA
— 15,30; 17.45; 20. la grădină — 
19,30, COTROCENI — 15,30; 17.45; 
20.
• Iphigenia : BUZEȘTI — 16;
18,45, la grădină — 19.45
• Vlad Țepeș: DRUMUL SĂRII
— 15,30; 19
• Elefantul alb: FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20
• Apașii: PACEA — 16; 18; 20
• Capcană pentru rață: VOLGA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, 
COSMOS — 15,30: 17,30; 19,30
• Acolo unde nu zboară pescăru
șii: VIITORUL — 15,30; 17,45; 20
• Nick Carter superdetectiv : 
POPULAR — 16; 18; 20
• Ulzana — căpetenia apașilor: 
MUNCA — 16; 18; 20

• Ghinioniștii: FLACĂRA — 15,30, 
17,45; 20
• Aventurile lui Mark Twain: 
ARTA — 9; 12; 16; 19, la grădină
— 19.30
• Satul cu arțari: PROGRESUL
— 15,30; 18; 20
• Viața merge înainte: GRĂDINA 
FESTIVAL — 19,30
• Poliția este învinsă: GRĂDINA 
FLACĂRA — 20

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică): Căsătoria — 19.30; (sala A- 
tglier): Trei pe o bancă — 19
• Opera Română: Madame Butter
fly — 19.
• Teatrul Mic: Nu sînt Turnul 
Eiffel — 19.30
• Teatrul de comedie: Pețitoarea
— 19.30
• Teatrul „Nottara" (sala Studio): 
Craii de curtea veche — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic): 
O noapte furtunoasă — 19.30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Revista in 
luna de miere — 19.30; (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul — 
19.30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai
— 18.30

tv DE LA TAROM

• CELULA VIE SUB 
OCHIUL ARTIFICIAL. Un 
nou microscop destinat studierii 
celulei vii a fost construit de 
specialiști de la Institutul de fi
zică și Institutul de genetică 
moleculară din Cehoslovacia. A- 
paratul permite să se obțină'con- 
comitent două imagini a două 
părți diferite intr-o celulă aflată 
în cîmpul observației. Anume, 
cercetătorul poate ' vedea atit 
suprafața celulei, cît și stratu
rile din profunzime, ambele mă
rite de o mie de ori. Ele pot fi 
urmărite direct în ocular, foto
grafiate. filmate sau reproduse 
pe ecranul televizorului. Dacă 
sint cercetate anumite procese 
ce se desfășoară timp mai în
delungat. cum este diviziunea 
■au creșterea celulei, operațiu

nea de „urmărire" poate fi auto
matizată. în care scop microsco
pul este conectat la"o mașină e- 
lectronică de calcul de mici di
mensiuni.

• „PLANTA Șl CO
PILUL". în baza programului 
adoptat la Conferința mondială 
O.N.U. de la Stockholm pri
vind protecția mediului am
biant, s-a hotărît să se atragă 
tinăra generație în activități în
dreptate în acest scop. Astfel, a 
fost lansată, în cadrul Anului 
internațional al copilului, cam
pania „Planta și copilul". Aceas
ta a fost inaugurată in primă
vară. la sediul UNESCO. Sute
lor de copii le-au fost inminate 
cu această ocazie ghivece de 
flori și semințe de plante co
mestibile in cadrul unui concurs

care constă din plantarea se
mințelor, îngrijirea plantelor 
pînă la maturizare, identificarea 
lor, completarea unui test refe
ritor la diferite vegetale și ex
pedierea acestuia. împreună cu 
fotografia concurentului si a 
plantei „sale", la organizatorii 
întrecerii. Cele mai reușite plan
te vor fi expuse, iar „grădinarii" 
lor vor fi premiați.

• OȚEL FORTIFICAT. 
Datorită utilizării azotului, oa
meni de știință bulgari de la 
Institutul pentru studierea și 
tehnologia metalelor1 din Sofia 
au izbutit să sporească de a- 
proape două ori rezistenta ote
lului. Conductele confecționate 
din noua marcă de otel rezistă 
la o presiune de pînă la 155 at
mosfere.

PROGRAMUL 1
9,00 Manualul școlar de literatură și 

lectura obligatorie în structura 
procesului de educație și învăță- 
mint

9.30 Muzică populară
10,00 Film serial : Dallas. Episodul 4
10.50 Telex
11,00 închiderea programului .
16,00 Telex
16,05 Copiii învață să jubească munca
16.30 Almanah pionieresc
16.50 Din țările socialiste
17.20 Itinerare turistice
17,40 Sport

"1.8,25 Revista social-politică TV
1'8,50 1001’ de seri
19.00 Telejurnal
19.20 în intîinpinarea Congresului al 

XH-lea al P.C.R.
19.35 Căsuța poștală TV
20,00 Seară de teatru : „Curajul" de 

T. Bărbuceanu. Premieră pe țară.
21,05 Meridianele cîntecului
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Festivalul internațional „George 

Enescu".
16,45 A.P. Cehov. Producție a studiou

rilor sovietice
17,15 Buletin rutier — informații pentru 

conducătorii auto
17.30 Muzică ușoară
18,00 Film serial pentru copii : „Săgeata 

neagră". Episodul 19
18,25 Tot înainte !
18.50 lOOl de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Teleenciclopedia
19.50 Viața economică a Capitalei
20.20 Selecțiuni din manifestările Festi

valului internațional „George 
Enescu" — ediția a VIII-a

20.50 Biblioteca pentru toți. Pom pili u 
Constantțnescu

21,35 Telejurnal

Ca urmare a schimbării orei ofi
ciale a Republicii Socialiste România, 
începind cu data de 30 septembrie 
a.c„ ora 0,00, cursele regulate exter
ne ale companiei TAROM vor deco
la și ateriza pe Aeroportul interna
țional București-Otopeni cu o oră 
mai devreme decît în perioada 27 
mai — 29 septembrie a.c. Cursele in
terne vor decola și ateriza la ace
leași ore ca și pînă în prezent.

Programul de mai sus se regăsește 
în pliantul-orar valabil pînă la 31 oc
tombrie 1979, difuzat la toate agen
țiile interne și externe ale companiei 
TAROM. (Agerpr,es)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 septembrie. In țară : Vremea 
se va răci ușor, îndeosebi în regiunile 
din nord-vestul țării. Cerul va fi tem
porar no ros. Vor cădea ploi lQcale, care 
vor avea și caracter de aversă însoțite 
de descărcări electrice în Crl^ana, 
Transilvania, Maramureș, în nordul 
Moldovei, Banat, Oltenia, precum și în 
zonele de munte. în celelalte regiuni, 
ploile vor fi izolate, yint moderat, cu 
intensificări locale de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar cele maxime între 
16 și 26 de grade. în București : Vreme 
în răcire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros. Ploaie de scurtă durată. Vînt mo
derat.

• SECRETUL VIEȚII 
LUNGI ? Cei mai în măsură 
să răspundă la această Întrebare 
sint. desigur, cei care au depă
șit o sută de ani. Unul dintre 
aceștia. Manuel Moura, decanul 
de vîrstă al brazilienilor, opi
nează : „Prima cerință este să 
duci o viață liniștită, ordonată ; 
apoi să supui organismul efor
turilor fizice în aer liber". 
Moura vorbește de pe poziția 
omului care a atins venerabila 
vîrstă de 160 de ani, atestată 
printr-un document eliberat de 
primăria din Pelotas (statul Rio 
Grande do Sul) în anul 1819. 
Dealtfel, regiunea de sud a sta

tului brazilian Rio Grande do 
Sul este renumită pentru nu
meroșii săi longevivi.

• MARS TRANSCON
TINENTAL’AL SĂRĂCIEI. 
O expediție australiană a pornit 
pe jos din extremitatea estică a 
celui de-al 5-lea continent spre 
centrul administrativ Darwin, 
aflat în nordul tării. Partici- 
panții la acest marș transconti
nental au de străbătut 2 500 km 
printr-o zonă pustie, presărată 
la tot pasul cu numeroase peri
cole — vietăți sălbatice, bande 
certate cu justiția și altele. De
parte de a urmări performanțe

Rezultatele, meciurilor din etapa a 
VIII-a a campionatului diviziei A : 
Steaua — F.C. Baia Mare 3—1, Uni
versitatea Craiova — Dinamo 1—0, 
C.S. Tîrgoviște — S.C. Bacău 1—1, 
Jiul — „U“ Cluj-Napoca 1—0. Politeh
nica Timișoara — Viitorul 4—0, Chi
mia — Politehnica Iași 2—0, F.C. 
Argeș — Olimpia 1—1, Gloria — 
Sportul studențesc 0—1, F.C.M. Ga
lați — A.S.A. 2—0.

în urma acestor rezultate, Steaua 
se menține pe primul loc (12 p), pe 
locul secund urcînd Universitatea 
Craiova (12 p). Dacă steliștii au un 
golaveraj mai bun, în schimb, cra- 
iovenii dețiți o medie superioară în 
relația dintre punctele pierdute 
„acasă" și cele cîștigate în „depla
sare". Pe locurile 'următoare, trei 
echipe cu cite 10 puncte, în ordinea 
golaverajului : F.C. Baia Mare. „U“ 
și S.C. Bacău. în continuare, echi
pele cu cite 9 puncte — Dinamo și

C.S. Tîrgoviște, apoi cele trei cu cite 
8 puncte — Politehnica Timișoara, 
Politehnica Iași și F.C, Argeș. în cel 
mai numeros pluton, al echipelor cu 
cite 7 puncte, ordinea este : Sportul 
studențesc. Chimia, Viitorul. A.S.A., 
F.C.M. Galați și Jiul. Pe ultimele 
două locuri ; Gloria (4 p) și Olimpia 
(2 p). Etapa viitoare : sîmbătă, 29 
septembrie.

Lider în leria I a diviziei B, după 
șase etape, este F.C. Brașov (11 p), 
cu cel mai bun punctaj dintre toate 
echipele eșalonului secund. Concuren
te imediate : F.C. Constanța și C.S.M. 
Suceava, cu cite 9 p. In seria a II-a 
conduc, cu cite 10 puncte, în ordinea 
golaverajului, Poiana Cîmpina și 
Progresul București. Urmează Meca
nică Fină (9 p) și Autobuzul (8 p). în 
seria a treia, lider este F.C. Bihor 
(10 p), secundată de U.T.A. si Unirea 
Alba Iulia, cu cite 8 puncte.

ATLETISM : în „Cupa României" - cîștfgătorii 
au fost cei așteptați; recordurile se lasă însă 

așteptate
1. Steaua, 2. Dinamo, 3. Constanța, 

4. Argeș» iată ordinea primelor patru 
formații în „Cupa României" la 
atletism. Deci, pentru a șasea oară 
consecutiv, Steaua cîștigă cupa, în 
special prin aportul victoriilor în 
probele masculine, iar reprezentati
va județului Argeș se clasează în 
mod meritat pe primul loc in între
cerea feminină. Notînd că reprezen
tativele Clujului și ale clubului Me

talul București retrogradează In 
grupa valorică secundă a competiției 
și că aceea a clubului Rapid va tre
bui să susțină un concurs de baraj 
pentru o eventuală salvare, să ob
servăm și faptul că în ultima etapă 
a cupei rezultatele tehnice au fost 
mediocre și că nu s-a bătut nici un 
record național, ceea ce nu pare 
firesc la o întrecere la care sînt an
grenați cei mai buni atleți și atlete.

In cîteva rînduri
Campioana feminină la handbal, 

Științei Bacău, nu-și dezminte titlul și 
forța de joc. în etapa a IV-a a 
noului campionat, studentele au jucat 
la Brașov, întrecînd la scor. 19—12, 
un adversar puternic cum este echi
pa Rulmentul. Torok, Văcaru, Gal, 
Florea, Lupșor și colegele — neîn
vinse pînă în prezent — par foarte 
bine pregătite pentru acest cam
pionat, in care rivalele de la Univer
sitatea Timișoara au o formă fluc
tuantă, în etapa a IV-a acestea -pier- 
zînd meciul cu Progresul București, 
scor 10—12.

în partida centrală a rundei a 
13-a a turneului interzonal de șah 
de la Riga s-au întîlnit fostul cam
pion mondial Mihail Tal și marele

maestru român Florin Gheorghiu. Cu 
piesele negre, Gheorghiu a condus 
bine jocul în prima parte, avînd 
șanse de remiză, dar apoi a intrat în 
criză de timp și partida s-a întrerupt 
cu avantaj pentru Tai.

Rezultatele celorlalte partide : 
Trois—Adorjan 0—1 ; Uzmin—Larsen 
1—0 ; Mlles—Ribli 0—1 : Teșkovski— 
Rimsdyk 1—0 ; Romanlșin—Grunfeld 
1—0 : Polugaevski—Liubojevici remi
ză.

în clasament conduce Tal (U.R.S.S.), 
cu 9.5 puncte (1). urmat de Polu
gaevski (U.R.S.S.), cu 9.5 puncte, 
Ribli (Ungaria) — 9 puncte, Gheor
ghiu (România) — 8 puncte (1). Ro- 
manișin (U.R.S.S.), Miles (Anglia) și 
Larsen (Danemarca) — cite 7,5 
puncte.

sportive, membrii expediției și-au 
propus ca pe această cale să 
atragă atenția autorităților și 
opiniei publice asupra sărăciei 
și greutăților de tot felul cu 
care este confruntată populația 
de pe traseul pe care îl vor stră
bate.

• SALAMANDRELE - 
VICTIME ALE SUPERSTI
ȚIILOR. Salamandrele s-au 
împuținat In mod îngrijorător în 
arhipelagul nipon. Sînt pîndite, 
hărțuite și vinate atit exempla
rele ce trăiesc in sălbăticie, cît 
și cele din grădinile zoologice. 
Motivul înverșunatei ofensive 
împotriva acestui animal mic, 
pașnic și nedăunător ? O veche

superstiție, potrivit căreia cel ce 
consumă carne de salamandră 
întinerește. Adine înrădăcinată 
în popor, această credință este 
responsabilă de decimarea a mi
lioane de salamandre. Autorită
țile s-au văzut hevoite să le ia 
sub protecție, interzicînd captu
rarea lor.

Un destin similar împărtășește 
bufnița din Pakistan. în această 
tară, atit singele, cit șl carnea 
de bufnită sînt folosite în ma
gia neagră sau pentru obținerea 
unor preparate „miraculoase" 
care, chipurile, ar vindeca para
lizia. Păsările sint decimate și 
de „alchimiștii moderni", acei 
fanatici ce încearcă în plin secol 
XX să transforme diferite me
tale în aur cu ajutorul... sînge-

lui de bufnite. Din aceste mo
tive, ca și din altele la fel. de 
„științifice", asistăm la dispari
ția unor specii care-și au ra
țiunea și rolul lor în asigurarea 
echilibrului ecologic.

© PICTURĂ REALIZA
TĂ CU UN... FIR DE PĂR. 
Cea mai mică pictură din lume 
se intitulează „Frumoasa noas
tră Canada" și a fost realizată 
de M.D. Farcavec din Winnipeg. 
„Frumoasa noastră Canada" a 
fost pictată cu un fir de păr, cu 
ajutorul unui microscop. Cu o- 
chiul liber, opera este aproape 
invizibilă, ea fiind mai mică de- 
cit gămălia unui ac.



PAGINA 4 SClNTEIA — marți 25 septembrie 1979./W

VI AI A INTERN ATIvN Aii A
* *...... ..... ............ ........ -........ -......—...............-...—.... —.... -...... -- ...........- ... —------- ------ 1 -......Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

revistei tanzaniene „New Outlook“

Președintele losip Broz Tito despre 
rolul tarilor nealiniate în■

solutionarea problemelor internaționale

(Urmare din pag. I) 
independența națională a fiecărei 
națiuni. Aceasta constituie o necesi
tate și o cerință esențială atit pentru 
lichidarea subdezvoltării, cît și pen
tru cauza destinderii și păcii în lume.

ÎNTREBARE : Tovarășe pre
ședinte, următoarea întrebare 
este deosebit de importantă 
pentru noi in momentul actual. 
Asa cum dumneavoastră prea 
bine cunoașteți, mișcarea de 
nealiniere se află in prezent in- 
tr-o stare fluidă. Eu cred că 
contribuția dumneavoastră la 
sprijinirea obiectivelor mișcării 
de nealiniere va fi deosebit de 
importantă in restabilirea uni
tății acestei mișcări.

România are un statut de ob
servator in cadrul'- mișcării de 
nealiniere. Care este părerea 
dumneavoastră privind stadiul 
atins de această mișcare și ca
lea de urmat de către membrii 
ei ?

RĂSPUNS : în actualele împreju
rări internaționale. România acordă 
o mare însemnătate activității miș
cării țărilor nealiniate. Ea participă 
la activitatea acesteia în calitate de 
invitată.

Problemele complexe ale vieții in
ternaționale. schimbările importante 
care s-au produs și se accentuează 
pe plan mondial se reflectă într-o 
măsură sau alta și în mișcarea de 
nealiniere. Ținînd seama de comple
xitatea vieții internaționale, se im
pune ca mișcarea de nealiniere să 
pornească de la necesitatea menți
nerii unității, bazată oe diversitatea 
orînduirilor sociale și pe respectul 
politicii fiecăreia dintre ele. Desigur, 
în viata internațională se impune o 
acțiune susținută in vederea soluțio
nării tuturor problemelor litigioase 
dintre state pe calea tratativelor, 
pentru a se renunța cu desăvirșire 
la forță sau la amenințarea cu forța, 
în acest sens, consider că însesi ță
rile nealiniate trebuie să acționeze 
pentru soluționarea diferendelor din
tre ele pe calea tratativelor, demon- 
strînd ele însele. în fapt, că există 
posibilitatea reală de a se exclude 
forța din viața internațională. Este 
necesar ca mișcarea țărilor nealiniate 
să-si concentreze eforturile asunra 
problemelor fundamentale, cum sînt 
lichidarea subdezvoltării și înfăptui
rea noii ordini economice internațio
nale, realizarea dezarmării, si în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, o-

Conferința în problema 
rhodesiană

LONDRA 24 (Agerpres). r- După 
prima ședință de lunt dimineața a 
Conferinței de la Londra asupra pro
blemei rhodesiene, purtătorul de cu- 
vint al Frontului Patriotic Zimbabwe, » 
Edisson Zvobgo, a declarat că dele
gația sa a acceptat să-și modifice 
una din prevederile principale ale 
proiectului său de constituție, fiind 
de acord cu rezervarea unui număr 
de locuri pentru reprezentanții popu
lației albe în parlamentul viitorului 
stat independent. Se sugerează ca din 
cei 120 deputați ai parlamentului, 96 
să fie aleși prin sufragiu universal 
pe o bază complet nonrasială, iar res
tul de 24 să fie rezervat pentru dp- 
putații albi ; dacă nu se acceptă a- 
ceastă variantă, atunci se propune ca 
primii 96 deputați să fie înscriși pe o 
listă deschisă și negrilor și albilor, 
dar votați numai de alegători negri, 
iar restul de 24 mandate să fie pen
tru albi aleși numai de albi.

Petrolul este fără îndoială la ora 
actuală — dacă nu ținem seama de 
scurtul interludiu de-a lungul căruia 
Universiada a ținut „capul de afiș"
— subiectul numărul 1 de discuție 
în Mexic. Și nici nu este de mira
re. tocmai pentru că identificarea 
unor rezerve deosebit de bogate 
de țiței — într-un moment cind in 
întreaga lume penuria de combusti
bil și energie se resimte tot mai acut
— deschide în fața acestei țări noi 
și nebănuite perspective.

Parafrazind celebra frază a Iui Ar- 
himede : ..Dați-mi un punct de spri
jin și voi răsturna Universul !“. co
tidianul guvernamental mexican „EI 
Nacional" arăta că pentru poporul 
Mexicului petrolul este un aseme
nea punct de sprijin în accelerarea 
procesului strategic al propășirii e- 
conomice și sociale și în îndeplinirea 
marelui obiectiv ca Mexicul să trea- 
,că de la condiția unei tari în curs 
de dezvoltare la situația de țară 
dezvoltată.

Subliniind fără excepție acest as
pect atît de important, interlocutorii 
mexicani țin să atragă atenția că 
Mexicul a devenit stăpîn deplin pe 
resursele sale petroliere încă în 
1938. insă multă vreme rezervele au 
fost apreciate ca fiind de dimensiuni 
medii, iar producția era în consecin
ță relativ redusă. Chiar cu numai 
doi ani in urmă. în 1976. rezervele 
cunoscute erau de 6 miliarde barili, 
în timp ce astăzi ele se ridică la 
45,8 miliarde barili." iar rezervele po
tențiale la nu mai puțin de 200 mi
liarde barili, ceea ce într-o perspec
tivă apropiată va proiecta Mexicul 
în prima linie a producătorilor mon
diali ; producția a crescut în mod 
corespunzător, fiind astăzi de 1,085 
milioane barili pe zi, față de numai 
60 000 barili pe zi în 1972.

Sînt cifre care vorbesc de la sine, 
dimensiunile acestor rezerve fiind 
de.natură să permită, așa cum rele
vau deopotrivă oficialitățile și presa 
mexicană, atacarea frontală a unor 
ample programe de dezvoltare. O 
dezvoltare concepută în mai multe 
direcții Mexicul neavînd intenția de 
a se lăsa sedus de tentația aparent 
atrăgătoare a unei monoproducții, 
fie ea producția cea mai căutată la 
ora actuală pe plan mondial. „Pentru 
noi. declara cu prilejul unei convor
biri Fernando Garza, directorul co
tidianului „El Nacional". petrolul 
este doar un ax al dezvoltării gene
rale. o sursă de finanțare a unor 

prirea cursei Înarmărilor, asigurarea 
dezvoltării independente a fiecărei 
națiuni.

Solutionarea complexelor probleme 
mondiale cere participarea activă a 
tuturor statelor. în condiții de depli
nă' egalitate, la viata internațională. 
De aceea, noi considerăm că trebuie 
să se acorde o atentie deosebită creș
terii rolului și atribuțiilor Organiza
ției Națiunilor Unite și altor orga
nisme internaționale.

La actuala reuniune de la Havana 
a țărilor nealiniate. România a tri
mis pe ministrul său de externe. 
Aceasta subliniază importanta și a- 
tfentia pe care o acordăm mișcării 
de nealiniere și actualei reuniuni a 
țărilor nealiniate. Sperăm că la con
ferința de la Havana țările nealini
ate se vor situa la înălțimea răspun
derii ce le revine față de cauza po
liticii de independență, progres eco
nomic și social, destindere si pace — 
Si că vor face totul pentru a întări 
colaborarea și unitatea lor. spre a 
putea juca un rol tot mai' important 
în solutionarea problemelor comple
xe ale vieții internaționale în inte
resul tuturor popoarelor.

ÎNTREBARE : Securitatea Eu
ropei este un factor important 
pentru pacea întregii lumi. Sin- 
teți satisfăcut de actualele efor
turi ce se fac pentru asigurarea 
păeii si securității pe acest con
tinent ?

RĂSPUNS : într-adevăr. înfăptui
rea securității și cooperării în Euro
pa constituie un factor important nu 
numai pentru acest continent, ci pen
tru pacea întregii lumi. Pornind de 
la aceasta. România se pronunță cu 
toată fermitatea pentru înfăptuirea 
în viată a documentelor semnate la 
Helsinki, pentru realizarea unei co
laborări bazate pe deplina egalitate, 
pentru măsuri concrete în direcția 
destinderii generale și a dezangajă
rii militare, fără de care nu se poate 
vorbi de securitate reală și de pace. 
Deși conferința de la Helsinki a în
semnat un succes important. după 
aceea nu s-au făcut prea multi pași 
în direcția realizării acestor obiecti
ve. De aceea, noi acordăm o atenție 
deosebită pregătirii reuniunii din 
1980,,ce va avea loc la Madrid. Con
siderăm că această reuniune va tre
bui să dea un nou impuls înfăptuirii 
securității, cooperării, destinderii și 
păcii in Europa și întreaga lume,

Trebuie avut în vedere că în Eu
ropa sînt concentrate cele mai mari

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte diplomatice la Damasc și Beirut • Lupte intre 

avioane israeliene și siriene deasupra Libanului
DAMASC 24 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei. Hafez Al Assad, l-a 
primit, la Damasc, pe ministrul de 
externe al Arabiei Saudite, Saud Al 
Faisal. în cursul întrevederii fiind 
abordate probleme legate de ultimele 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu. Saud Al Faisal a Înmînat 
președintelui un mesaj personal din 
partea șefului statului saudit. Minis
trul saudit a conferit, totodată, cu 
omologul său sirian. Abdel Halim 
Khaddam, și cu reprezentanți ai O.E.P.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, a 
primit la Beirut pe Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, informează agenția I.N.A. 
Au fost examinate ultimele evoluții 
ale situației din Orișntul Mijlociu și 
aspecte ale raporturilor dintre Liban 
și O.E.P.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
multiple întreprinderi productive".

Sînt cuvinte ce își găsesc acoperirea 
în lozinca „Produccion es revoluti
on". lozincă ce poate fi întîlnită în 
Mexic și care reflectă importanța 
deosebită ce se acordă dezvoltării 
tuturor ramurilor productive, ca o 
continuare nemijlocită a procesului 
revoluționar — ceea ce va crea con
diții pentru rezolvarea pină la sfîr- 
șitul secolului a principalei sarcini 
naționale, așa cum a definit-o pre
ședintele Lopez Portillo, aceea de a 
asigura fiecărui mexican dreptul la 
muncă, sarcină deloc ușoară dacă se 

Mexicul la „ora petrolului"
• Ample programe de industrializare • îmblînzirea 
„mareei negre“ de la „Ixtoc 1“ • Poziții realiste, în 
consens cu necesitatea soluționării crizei energetice 
mondiale • „Prețuim experiența avansată a României 

în domeniul petrolier"
-----------  CORESPONDENȚA DIN

ține seama că Mexicul este epicen
trul unei veritabile explozii demo
grafice, apreciindu-se că Ciudad de 
Mexico, capitala țării, va ajunge in 
anul 2000 la 30 milioane de locuitori, 
ceea ce-1 va situa pe primul loc în 
rindul marilor metropole mondiale.

Dacă întregul teritoriu mexican 
este, cum s-a spus, pardosit cu pe
trol. nu încape îndoială că zona cea 
mai bogată o constituie Golful Me
xic, estimările indicînd că nu mal 
puțin de 80 la sută din platforma 
continentală conține prețiosul aur 
negru. Apare firească de aceea a- 
tentia care se acordă în aceste zile, 
aici. în Mexic, erupției de la plat
forma marină de explorare petroli- , 
eră „txtoc-l“. Este o problemă care 
preocupă îndeaproape opinia publică 
mexicană, ținînd seama de relatările 
nu întotdeauna corecte ale unei 
părți a presei internaționale privind 
primejdia de extindere a „mareei 
negre".

Cum se prezintă în realitate lucru
rile ? De aceasta ne-am putut con
vinge în timpul unui zbor cu elicop
terul deasupra zonei accidentului.

armate și cel mai mare arsenal mi
litar. inclusiv atomic, se află față în 
fată cele două blocuri militare opu
se. Deci, trebuie să se facă totul 
pentru a se ajunge la înțelegeri în 
direcția trecerii Ia măsuri reale de 
dezarmare. în primul rînd de dezar
mare nucleară, de oprire a cursei 
înarmărilor. Iată de ce se poate spu
ne într-adevăr că lupta pentru secu
ritate în Europa este o parte inte
grantă a luptei pentru dezarmare, 
pentru- noua ordine economică, pen
tru destindere, pentru independenta 
și pacea tuturor popoarelor.

Noi privim desfășurarea activității 
viitoare cu încredere în forța popoa
relor. care sînt vital interesate a se 
merge pe calea unei politici noi. de
mocratice. de egalitate și pace.

ÎNTREBARE : Cum vedeți, 
• domnule președinte, viitorul re

lațiilor țării dumneavoastră cu 
Africa ?

RĂSPUNS : Ținînd seama de poli
tica generală a României ca tară so
cialistă. de faptul că dezvoltăm larg 
relațiile cu toate țările africane și 
avind convingerea că în curînd pe 
întregul continent se va pune capăt 
pe deplin dominației străine si toate 
popoarele africane vor trece la dez
voltarea lor economico-socială inde
pendentă tot mai puternică, apreciez 
că perspectiva relațiilor româno-a- 
fricane este foarte bună. Consider 
că se vor extinde puternic relațiile 
economice, mai cu seamă sub forma 
cooperării in producție, atît în do
meniul industriei și agriculturii, cit 
și pe tărîmul științei si culturii. Aș 
sublinia chiar perspectiva unei cola
borări -puternice tocmai în domeniu! 
științei, învâ’țâmîntului și culturii, 
al formării de cadre necesare 
dezvoltării economico-sociale inde
pendente. Este evident că sînt, 
de asemenea, perspective minunate 
pentru întărirea solidarității si cola
borării pe plan internațional. în lup
ta pentru o politică de independen
tă. destindere și pace, pentru o lume 
mai dreaptă și mal bună. în care fie
care națiune să se poată dezvolta li
beră, independentă.

în acest cadru, aș dori să mențio
nez cu satisfacție bunele relații ac
tuale dintre România și Tanzania șl 
să apreciez că există largi perspec
tive de a dezvolta în continuare a- 
ceste relații în toate domeniile de 
activitate.

As dori. în încheiere, să adresez 
poporului tanzanian prieten urări de 
prosperitate și bunăstare.

BEIRUT 24 (Agerpres). •— Luni 
după-amiază, la sud-est de Beirut, 
deasupra colinelor care mărginesc 
aeroportul internațional al capitalei 
libaneze, a avut loc o luptă aeriană 
între avioane israeliene și siriene.

Un purtător de cuvînt militar si
rian a anunțat, potrivit agențiilor in
ternaționale de presă, că „mai multe 
avioane israeliene au bombardat lo
cuințe și taberele de refugiați din 
regiunea Damour" (din sudul Beiru
tului). El a arătat că „avioanele 
noastre de vînătoare au interceptat 
aparatele israeliene. în cursul luptei 
aeriene care a urmat, două din apa
ratele israeliene au fost doborite. iar 
patru avioane siriene au fost atinse".

Un purtător de cuvînt militar is- 
raelian a anunțat la Tel Aviv că 
patru aparate siriene au fost dobo
rite, iar avioanele israeliene s-au în
tors la bazele lor — relatează agenția 
Reuter.

Spectacolul este, desigur, impresio
nant : limbi mari de flăcări se înalță 
peste ape, deasupra locului de unde 
petrolul continuă să țîșnească cu o 
mare forță. Erupția se află însă în 
momentul de față sub control: mareea 
neagră nu depășește o anumită zonă 
ca urmare a măsurilor de îngrădire 
ce au fost luate, cele două puțuri 
laterale de deviere, ca și „bombar
damentul" neîntrerupt cu bile de oțel 
și de plumb unde s-a produs explo
zia au diminuat substanțial presiu
nea gazelor. Este rezultatul unor e» 
forturi supraomenești, care au ince-

CIUDAD DE MEXICO -----------

put chiar din ziua cînd s-a produs 
explozia. Nu va trece multă vreme, 
ni se spune la centrul de coordona
re a operațiunilor de combatere a 
efectelor mareei negre, și „balaurul 
negru" va fi complet îmblînzit. De
plin capabili de a asigura pe plan 
national valorificarea zăcămintelor 
proprii de țiței, mexicanii consideră 
totodată, în mod cu totul îndreptățit, 
că petrolul are și o dimensiune In
ternațională. că necesitățile crescînde 
de combustibil și energie ale între
gii omeniri reclamă o largă coope
rare între toate statele. Acesta 
este, dealtfel, și sensul propuneri
lor formulate de președintele Lopez 
Portillo în raportul său anual către 
națiune, propuneri care evidențiază 
necesitatea concertării pe plan mon
dial a politicii în domeniul produc
ției. distribuirii și consumului de e- 
nergie în lume, ca și a măsurilor în 
vederea dezvoltării de noi surse e- 
nergetice care să ia treptat locul ți
țeiului. Președintele, care a precizat 
că va dezvolta aceste propuneri în 
cuvintarea ce urmează să o tină in 
fața Adunării Generale a O.N.U., a

în vederea tratativelor, pentru normalizarea 
relațiilor bilaterale

Sosirea la Moscova a unei delegații
guvernamentale a

MOSCOVA (Agerpres). — Dumi
nică a sosit la Moscova delegația 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Chineze, condusă de Wang 
Yuping, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R. P. Chinezg, care,, 
in conformitate cu înțelegerile dintre' 
guvernele celor două țări, va purta

GHANA; Instalarea
ACCRA 24 (Agerpres). — La Accra 

a avut loc luni ceremonia oficială 
de reinstaurare în țară a administra
ției civile, după 8 ani de regim mi
litar. în cadrul ceremoniei, Jejry 
Rawlings, președintele Consiliului Re
voluționar al Forțelor Armate, a re
mis puterea noului președinte al Re
publicii Ghana, dr. Hilla Limann, li-.

Evoluția situației 
din Republica Africa Centrală

BANGUI (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat agenției France 
Presse, președintele Republicii Africa 
Centrală, David Dacko, a declarat că 
un „guvern de salvare națională" va 
fi format incepînd de săptămîna 
viitoare, urmînd ca In următoarele 
luni să fie organizate alegeri legis
lative. El a relevat că deocamdată 
toți miniștrii își vor păstra portofo
liile, în timp ce primul-ministru, 
Henri Maidou, a fost numit și vice
președinte al republicii. Bernard 
Ayando a fost numit prim-ministru 
al țării.

Un act constituțional, promulgat 
de" președintele Dacko, privind orga
nizarea provizorie a unei autori
tăți publice, prevede că șeful statu
lui, asistat de un vicepreședinte, „își 
asumă întreaga putere executivă".

Pronunțîndu-se în favoarea unui 
sistem pluripartit, președintele cen- 
trafrican a declarat că numai parti
dul majoritar se va ocupa de pro
blemele tării. Pe de altă parte, David 
Dacko a anunțat că, pentru a face 
față gravelor probleme economice 
pe care le cunoaște țara, vor fi în
treprinse mai multe reforme șl va fi 
lansat un program de acțiune, în 
scopul relansării economiei și asi
gurării îmbunătățirii vieții poporului 
centrafrican.

David Dacko a anunțat, totodată, 
că . trupele franceze vor rămîne țn 
țară „atît timp cît va fi necesar".

Noi atentate teroriste 
în Spania

MADRID 24 (Agerpres). — După 
atentatul căruia i-a căzut victimă du
minică dimineața generalul de briga
dă Lorenzo Gonzalez Valles San
chez, guvernatorul militar al pro
vinciei basce Quipuzcoa, o altă ac
țiune teroristă a fost comisă în Spa
nia, în aceeași zi, de elementele ex
tremiste. Citind surse ale poliției, a- 
genția Reuter informează că mai mulți 
membri ai Gărzii civile au fost ră
niți în cursul unui atentat organizat 
împotriva unei cazărmi din localita
tea bască Lecumberri (în apropiere 
de Pamplona). Un grup de necunos- 
cuți au deschis focul împotriva patru
lelor care asigurau paza cazărmii. Se 
precizează că mai multe persoane 
suspectate de a fi participat la acest 
atac au fost reținute de autorități.
'Pe de altă parte, la Madrid s-a 

anunțat că președintele guvernului, 
Adolfo Suarez, a avut duminică sea
ra consultări cu liderii forțelor arma
te, în legătură cu asasinarea genera
lului de brigadă Lorenzo Gonzalez 
Valles Sanchez.v 

declarat că Mexicul este gata să co
opereze cu celelalte națiuni pentru 
realizarea unui sistem care să ga
ranteze satisfacerea necesităților e- 
nergetice ale tuturor popoarelor.

Desigur, este un motiv de satisfac
ție de a consemna în acest cadru a- 
precierile și declarațiile unor perso
nalități mexicane privind posibilită
țile de extindere în continuare a co
laborării dintre Mexic și România 
pe plan energetic — ca și în alte 
sfere de activitate — colalx>rare că
reia dialogul la nivel înalt prilejuit» 
de vizita cu cîtiva ani în urmă a 
președintelui , Nicolae Ceaușescu în 
tara prietenă latino-americanâ i-a 
conferit o solidă temelie.

„Cunoaștem și prețuim experiența 
României in domeniul petrolier, tara 
dv. jucînd un rol de pionierat în ce 
privește operațiunile de forare, ca și 
de rafinare a petrolului — ne-a de
clarat Diez Serrano, director general 
al Companiei de stat „Pemex". Cu
noaștem. de asemenea, că România 
dispune de o experiență avansată 
în producerea de utilaj petrolier, 
pentru toate aceste motive alegerea 
Bucureștiului ca loc de desfășurare 
a recentului Congres mondial al pe
trolului nefiind deloc întîmplătoare. 
Mexicul dispune, de asemenea, de 
cunoștințe și experiență in dome
niul petrolului. între cele două țări 
există pe planul concepției generale 
asupra folosirii resurselor energetice 
puncte de vedere care coincid, așa 
cum a reieșit și in timpul discuții
lor pe care le-am avut în România. 
Toate acestea dovedesc existența 
unor premise și posibilități certe de 
colaborare".

Opinii similare a exprimat secre
tarul comisiei federale pentru elec
tricitate. Hugo Cervantes del Rio, 
care, de asemenea, a vizitat țara 
noastră. Considerăm pe români ca 
prietenii noștri, a declarat interlocu
torul, prieteni cu care putem să con
lucrăm rodnic.

Sînt opinii care nu pot fi decît 
împărtășite și care îndreptățesc a- 
precierile că relațiile dintre Româ
nia și Mexic au perspective favora
bile de extindere și diversificare — 
apropiata sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-mexicane, 
care va avea loc la Ciudad de Me
xico, fiind de natură să ofere, așa 
cum se subliniază aici. în capitala 
mexicană, un cadru pozitiv în aceas
tă direcție.

Romulus CAPLESCU

R. P. Chineze
tratative cu o delegație sovietică în 
probleme privind normalizarea re
lațiilor bilaterale.

într-o declarație făcută presei la 
sosire, Wang Yuping a exprimat 
speranța obținerii unor rezultate 
pozitive în cursul convorbirilor pe 
care le va avea la Moscova.

noului președinte
der al Partidului Național al Poporu
lui, desemnat în această funcție în 
urma, alegerilor care au avut loc in 
luna iulie 1979.

în cuvintul rostit eu acest prilej, 
președintele Limann a arătat că o- 
biectivul său imediat îl constituie so
luționarea gravelor probleme econo
mice cu care este confruntată țara.

Sesiunea Comitetului pregătitor 0. N. U. ' 
pentru noua strategie internațională a dezvoltării

NAȚIUNILE UNITE 24 — Trimisul 
Agerpres ' transmite : La sediul din 
New York al Națiunilor Unite s-au 
Încheiat lucrările celei de-a treia se
siuni a Comitetului pregătitor al 
O.N.U. pentru noua strategie interna
țională a dezvoltării în cel de-al trei
lea deceniu al O.N.U. pentru dezvol
tare. Participanții la dezbateri au 
examinat problema pregătirii pream
bulului — parte componentă a strate
giei, a cărui importanță rezidă in fap
tul că el este menit să încorporeze 
principiile fundamentale și principa
lele căi de acțiune pentru asigurarea 
îndeplinirii cu succes a prevederilor 
strategiei viitorului deceniu al dez
voltării. Dintre numeroasele idei și 
propuneri avansate au reținut atenția 
cele privind necesitatea ca strategia 
să se înscrie în eforturile pentru edi
ficarea noii ordini economice mon
diale, ca ea să contribuie la progresul 
economic și social al tuturor statelor.

Un raport al Băncii

Adîncirea
Balanța de plăți 

globală a țărilor in 
curs de dezvoltare va 
cunoaște o gravă de
teriorare in anul 1979, 
deficitul ajungînd la 
42 miliarde de dolari, 
adică va fi cu zece 
miliarde de dolari mai 
mare decit anul trecut 
și cu nouăsprezece 
miliarde superior ce
lui de acum doi ani, 
afirmă ultimul raport 
al Băncii Mondiale, 
publicat ieri.

Cifrele referitoare 
Ia țările In curs de 
dezvoltare neprodu
cătoare de petrol (in 
număr de 98) nu Iasă 
vreo posibilitate de a 
întrezări reducerea 
decalajelor intre sta
tele în curs de dez
voltare și cele indus
trializate nici dacă 
s-ar dubla rata de 
creștere economică a 
lumii sărace, se spune

decalajelor
în raport, precizîn- 
du-se că, chiar si în- 
tr-o asemenea even
tualitate, „ar fi nevoie 
de aproape un secol 
pentru a înlătura de
calajele în ce priveș
te venitul pe locui
tor".

Datoria externă a 
lumii in curs de dez
voltare a sporit cu 51 
de miliarde de dolari 
in cursul anului tre
cut, atingind 253 mi
liarde de dolari, iar 
creșterea economică a 
țărilor din această ca
tegorie — in medie de 
4.9 la sută, fată de 3.6 
la sută cit a" reprezen
tat media țărilor in
dustrializate — nu a 
reușit să modifice ten
dința. Raportul arată 
că creșterea globală 
menționată cuprinde 
mari disparități regio
nale : țările africane 
situate la sud de Sa-

Ca urmare a tensiunilor pe piețele de schimb

Modificări de parități între monedele occidentale
BRUXELLES 24 (Agerpres). — Ca, 

urmare a tensiunilor survenite In ul
timele zile pe piețele de schimb mo
netare și datorită mișcărilor de devize 
în cadrul „Sistemului monetar vest- 
european (S.M.E.)", la Bruxelles a 
avut loc o reuniune a miniștrilor de 
finanțe, guvernatorilor băncilor cen
trale ai țărilor membre ale C.E.E.. 
care participă la acest mecanism de 
schimb, și a Comisiei C.E.E. în co
municatul dat publicității în capitala 
Belgiei se relevă că miniștrii și guver
natorii au convenit asupra necesității 
de a se proceda la „ajustări tehnice", 
care au ca efect următoarele modifi
cări: 5 la sută între marca vest-ger- 
mană, pe de o parte, și coroana dane
ză, pe de altă parte; 2 la sută între 
marca vest-germană, pe de o parte, și 
francul francez, francul belgian, fran
cul luxemburghez, florinul olandez, 
lira italiană și lira irlandeză, pe de 
altă parte; ratele de schimb rămîn 
practic neschimbate între francul fran
cez, francul belgian, francul luxem
burghez, florinul olandez, lira italiană 
și lira irlandeză. Această măsură în
seamnă practic reevaluarea cu 2 la 
sută a mărcii vest-germane în inte
riorul S.M.E. și o devalorizare oficială 
de 3 la sută a coroanei daneze in 
raport cu alte monede ale sistemului.

Intensificarea acțiunilor 
revendicative 

ale țăranilor italieni
ROMA 24 (Agerpres). — într-un 

comentariu avind ca temă Situația 
locuitorilor din zonele rurale ale Ita
liei. agenția France Presse relevă o 
intensificare a acțiunilor revendicati
ve ale țărănimii.

Aproape pretutindeni, țăranii se 
organizează in cooperative agricole ; 
astfel, cu sprijinul sindicatelor mun
citorești și al municipalităților de 
stînga, scrie A.F.P., se naște o nouă 
lume țărănească în Italia.

Pentru mulți agricultori italieni, se 
arată în. comentariu, această nouă 
acțiune contestatară. reprezintă o 
luptă împotriva recesiunii economice, 
împotriva șomajului, deoarece mulți 
țărani sint siliți să-și părăsească pă- 
mintul.

Sudul italian, relevă agenția, lip
sit de industrie și fără a atrage inves
tițiile, contează numai pe agricul
tură. Sicilia, unde două treimi din 
suprafața arabilă sînt părăsite, pre
cum și Calabria, sînt exemplele cele 
mai semnificative ale unei situații 
economice in continuă înrăutățire.

BELGRAD 24 (Agerpres). — într-o 
cuvintare rostită la o mare adunare 
populară organizată pe colina Ka- 
diniaca din R. S. Serbia, cu prilejul 
dezvelirii unui monument în memo
ria eroilor căzuți in lupta pentru eli
berarea Iugoslaviei, președintele Io- 
sip Broz Tito a arătat că principiile 
autentice ale mișcării de nealiniere, 
definite cu 18 ani în urmă, au fost 
reafirmate recent la Havana, iar uni
tatea și capacitatea de acțiune a miș
cării. ca factor de influentă și de ne- 
participare la blocuri, au crescut con
tinuu — transmite agenția Taniug. 
Subliniind că „mișcarea nealiniaților 
nu este nici rezerva și nici cureaua 
de transmisie a cuiva", vorbitorul a 
spus că în rindul nealiniaților au 
existat și vor continua să existe deo
sebiri de vederi, deoarece fiecare 
tară are istoria și condițiile ei spe
cifice. „Ceea ce este în interesul tu
turor și unește țările nealiniate depă
șește insă cu mult aceste diferențe", 
a precizat președintele Tito. adăugind 
că deosebirile de vederi reprezintă o 
componentă a relațiilor internaționa

în primul rind al celor în curs de 
dezvoltare, și la reducerea decalaje
lor ce separă aceste state de națiunile 
industrializate ale lumii. Totodată, 
s-a subliniat necesitatea ca strategia 
să cuprindă angajamente ferme ale 
statelor pentru îndeplinirea la ter
mene și pe etape precise a obliga
țiilor și prevederilor ce vor fi con
venite în direcția dezvoltării coope
rării economice internaționale în ur
mătorul deceniu.

Documentul de lucru al comitetului 
a fost pregătit și prezentat de „Gru
pul celor 77", din care face parte și 
România, cafe a contribuit activ la 
elaborarea pozițiilor grupului. Comi
tetul a decis să-și intensifice activi
tatea in anul 1980 pentru a putea fi
naliza proiectul strategiei care va fi 
supus spre examinare și adoptare se
siunii speciale a Adunării Generale 
consacrată noii ordini economice mon
diale.

Mondiale subliniază

economice
hara au rata cea mai 
slabă (2,9 la sută pe 
an), iar estul Asiei se 
distinge prin rata cea 
mai înaltă — 9 la sută. 
Pentru țările în curs 
de dezvoltare, care își 
procură necesarul de 
produse industriale pe 
seama exportului de 
materii prime, terme
nii de schimb au su
ferit o nouă deteriora
re în 1978, se spune in 
document. Veniturile 
realizate de pe urma 
exporturilor de către 
statele lumii a treia 
au atins 320 miliarde 
de dolari, crescînd doar 
cu zece miliarde față 
de 1977, iar aceste ve
nituri sint tot mai-a- 
menințate de recrudes
cența- protecționismu- 
lui practicat de țările 
industrializate, un pro
tectionism „care a cîș- 
tigat teren sub diverse 
deghizări netarifare".

Coroana daneză este devalorizată 
practic cu 5 la sută în raport cu mar
ca vest-germană.

Această schimbare de parități în 
interiorul S.M.E. este prima interve
nită după crearea sa, în luna martie 
a acestui an. Ea a devenit necesară, 
după cum a explicat Rene Monory, mi
nistrul francez al economiei, ca ur
mare a „tensiunilor persistente asu
pra dolarului" pe piețele de schimb.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Obiectivul prioritar al Oficiului Fe
deral de Rezerve al S.U.A. rămîne 
controlarea inflației prin frînarea 
creșterii masei monetare, a declarat, 
duminică, într-un interviu, președin
tele Consiliului Federal de Rezerve. 
Paul Volcker. „Cred că atit timp cit 
nu ne vom întări, poziția în ce pri
vește inflația, vom avea probleme de 
instabilitate economică", a apreciat 
el. în opinia sa, presiunile asupra do
larului pe piețele monetare occiden
tale reflectă neliniștea generală fată 
de rata înaltă a inflației în S.U.A. și 
față de capacitatea Statelor Unite de 
a frîna inflația- Pe termen scurt, pen
tru Statele Unite este important să 
se prevină o nouă deteriorare a po
ziției dolarului pe piețele monetare 
occidentale.

Festivalul ziarului 
„Avghi“

Duminică seara au luat sfirșit la 
Atena manifestările consacrate săr
bătoririi ziarului „Avghi“, organ cen
tral al Partidului Comunist din Grecia 
(interior). Timp de 5 zile, sute de mii 
de persoane — comuniști si simpati- 
zanți din capitală și din provincie — 
au vizitat pavilioanele din parcul 
„Nea Smirni", participind la întîlniri 
Si dezbateri pe teme ale vieții social- 
politice și culturale grecești. La mi
tingul de încheiere a luat cuvintul to
varășul Haralambos Drakopoulos, se
cretar al C.C. al P.C. din Grecia (in
terior), care a subliniat importanta 
hotăritoare a unității dintre forțele 
democratice și progresiste, in primul 
rind dintre comuniști. La festival au 
participat, cu pavilioane proprii, or
gane de presă ale unor partide co
muniste și muncitorești. Pavilionul 
ziarului „Scinteia" a cuprins o expo
ziție de fotografii infățișind realizările 
poporului român in cei 35 de ani de 
la eliberare sî un stand de cărți, la 
loc de cinste fiind expuse operele to
varășului Nicolae Ceausescu. Pavilio
nul românesc a format obiectul unui 
viu interes din partea vizitatorilor. 
(C. Priescu, Gh. Cercelescu) 

le. „Ceea ce provoacă dificultăți nu 
sint deosebirile, ci modul de a le 
depășf", a spus președintele Tito,' a- 
rătînd că la Havana a atras din nou 
atenția asupra „importanței demo
cratizării mișcării de nealiniere în 
toate formele și domeniile ei de acti
vitate".

Relevînd că mișcarea de nealiniere 
luptă pentru soluționarea cuprinză
toare și echitabilă a tuturor proble
melor internaționale în interesul tu
turor națiunilor, vorbitorul a subli
niat că pacea, libertatea, securitatea, 
dezvoltarea și progresul sînt indivizi
bile, reprezentînd o necesitate obiec
tivă pentru întreaga omenire.

Arătînd că blocurile constituie o 
realitate a lumii contemporane, dar 
că ele nu sînt însă în stare, date 
fiind natura și esența lor, să asigure 
pacea și prosperitatea în lume, vor
bitorul a relevat că aceasta face ca 
mișcării de nealiniere să-i revină în 
viitor o responsabilitate și mai mare, 
pentru a contribui, prin acțiuni con
crete. la solutionarea pozitivă a pro
blemelor majore ale lumii de astăzi.

Agențiile de presă 

transmit:
Un protocol de schimburi 

româno-chineze, în domeniul 
sportului pe anul 1980, a fost semnat 
la Beijing la 24 septembrie. Protoco
lul prevede lărgirea și diversificarea 
colaborării bilaterale pe, acest plan.

Partidul Comunist din
nouJaponia a Înregistrat un

succes la alegerile parțiale pentru or
ganele locale ale puterii, desfășurare 
duminică. După cum informează zțj . 
rul „Akahată", un număr de 43 de gr 
muniști au fost aleși deputați în adu
nările rnunicipale din patru orașe și 
27 de comune.

Guvernul Elveției a ««««a»' 
organizarea unei întîlniri pregătitoa
re a reuniunii de la Madrid a țărilor 
participante la Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa, a 
anunțat, la o conferință de presă 
desfășurată la Paris, ministrul de 
externe elvețian. Pierre Aubert. EI 
a precizat că o asemenea întîlnire ar 
trebui să albă ca obiectiv simplifi
carea dezbaterilor de la Madrid și 
stabilirea unor priorități între subiec
tele ce vor fi discutate.

Problema cipriota. Dor,!T’ 
să vedem Ciprul un stat pe deplin in
dependent și liber, în care tuturor 
cetățenilor să le fie asigurate drep
turi și libertăți egale, a declarat, la 
Nicosia, președintele Spyros Kypria-, 
nou. El a afirmat că principala con
diție a soluționări problemei cipriote 
o constituie asigurarea unității statu
lui și retragerea din insulă a tuturor 
trupelor străine. Acordul guvernului 
cu o organizare federativă în Cipru 
nu înseamnă cîtuși de puțin că el 
aprobă o formă sau alta de împărțire 
a țării, a subliniat Spyros Kyprianou-

0 delegație din Nicara
gua la Washington. Pre?edIn- 
tele Statelor Unite, Jimmy Carter, a 
primit, luni, la Casa Albă delegația 
Juntei Guvernului de Reconstrucție 
Națională din Nicaragua, formată din 
patru miniștri, printre care ministrul 
de externe Miguel d’Escoto. Ulterior, 
cei patru miniștri s-au intîlnit cu vi-, 
cepreședintele S.U.A., Walter Mon- 
dale.

Fixarea datei alegerilor 
în Portugalia. La Lisabona s-a 
anunțat oficial că alegerile generale 
pentru desemnarea membrilor noului 
Parlament al Portugaliei se vor des
fășura la 2 decembrie. Se precizează, 
de asemenea, că la 16 decembrie cele 
șapte milioane de .persoane cu dre ’ 
de vot vor fi chemate din nou în « 
urnelor pentru a desemna pe membrii 
organelor administrative locale.

0 nouă organizație anti- 
apartheid, civică din
Soweto (S.C.A.)", a luat ființă la So
weto, pentru a lupta împotriva poli
ticii de discriminare rasială. Ea a fost 
creată la inițiativa „Comitetului celor 
10“ din Soweto, format în 1977 la So
weto de către mai multe organizații 
care luptă împotriva regimului de 
apartheid din Africa de Sud.

Grevă în Olanda. Angajațn 
rafinăriei companiei petroliere „Shell" 
din Rotterdam-Pernis au declarat, 
luni, grevă pe timp nelimitat, solici- 
tind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. închiderea instalațiilor rafi
năriei va necesita însă aproximativ 
trei zile, interval după care această 
acțiune grevistă îi va cuprinde pe toți 
cei 7 000 de salariați. Se așteaptă ca 
greva să se extindă și la cealaltă 
mare rafinărie din localitatea Moer- 
dijk. Cele două rafinării ale compa
niei „Shell" au o capacitate anuală 
de prelucrare de 25,5 milioane tone 
petrol, constituind unul dintre cele 
mai mari complexe petrochimice din 
lume.

Congres. La Brighton va avea
loc, între 2 și 5 octombrie, Congresul 
Partidului Laburist din Marea Brita-
nie, apreciat de fostul premier. James 
Callaghan, liderul acestei formațiuni 
politice, drept unul din cele mai im
portante din Istoria sa.

Rata șomajului în Austra
lia este una din cele mai ridicate 
printre țările industrializate, procen
tul de 6,3 la sută nefiind depășit de- 
cît de cel înregistrat în Canada. 8,4 
la sută, constată ziarul „Vanguard" 
care adăugă că șomajul este o con
stantă a situației economico-sociale a 
Australiei. în mai anul acesta. 425 500 
persoane erau în căutare de locuri de 
muncă.

Regăsirea unui satelit. 
Administrația națională pentru astro
nautics și cercetarea spațiului cosmic 
din Statele Unite (N.A.S.A.) a regăsit 
un satelit japonez, „rătăcit" în spațiu 
de peste șapte luni. Satelitul, care 
urma să fie utilizat în cadrul unui 
program de cercetări de comunicații 
cu ajutorul undelor radio, se depla
sează în prezent la o altitudine, apre
ciată de N.A.S.A., între 31 000 și 35 000 
kilometri. El a fost lansat din Japonia 
la 6 februarie 1979, dar a ieșit de pe 
orbita prevăzută in urma unei defec
țiuni tehnice.
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