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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

publicistului italian Giancarlo Elia Valori
Ceaușescu, secretar 
Republicii Socialiste

După cum s-a mal anunțat, tovarășul Nicolae 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
România, a primit, la 31 august, pe profesorul Giancarlo Elia Valori, 
secretarul general al Institutului 
i-a acordat un interviu.

italian de relații internaționale, câruia
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Comuniștii
cei mai buni
dintre cei buni
Eveniment de deosebită însemnăta

te in viata social-politică a tării, 
adunările și conferințele de dări de 
seamă și alegeri, aflate iii prezent in 

■ plină desfășurare, constituie o parte 
integrantă din amplul proces de pre
gătire a Congresului al XII-lea al 
partidului. Așa cum rezultă din des
fășurarea ide pină acum a adunărilor 
de dare de seamă și alegeri, dezba
terile pe care acestea le prilejuiesc și 
care au în miezul lor importantele 
proiecte de documente ce vor fi 
supuse aprobării Congresului, pre
cum și obiectivele concrete ce 
stau in fața comuniștilor din fiecare 
unitate industrială, agricolă, social- 
culturală. au reliefat odată cu ade
ziunea totală la aceste documente 
hotărîrea nestrămutată a comuniștilor 
de a intimpina Congresul cu sarci
nile îndeplinite in toate domeniile de 
activitate, pentru a asigura astfel tra
ducerea în faptă 
dului.

Concomitent cu 
element definitoriu 
conferințelor ce se desfășoară in or
ganizațiile de partid — și. totodată, 
o expresie grăitoare a democratis
mului specific concepției și practicii 
partidului nostru — este alegerea 
organelor de partid la toate nivelu
rile. alegere ce se desfășoară in 
lumina Statutului P.C.R. si a in
strucțiunilor Comitetului Central, pe 
buza unor norme perfecționate, me
nite să asigure aprofundarea și lăr
girea cadrului democratic al vieții 
interne de partid.

O profundă semnificație dobîndește. 
In climatul prilejuit de adunările și 
conferințele de dări de seamă și ale
geri in organizațiile de partid, pu
ternicul entuziasm cu care comu
niștii. toți oamenii muncii de pe cu
prinsul patriei reafirmă voința în
tregului partid, a întregului popor ro
mân ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre 
socialiste, să fie reales in inalța 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, ca o chezășie 
a realizării eu succes a mărețului 
Program al partidului, a hotărîrilor 
ce vor fi adoptate de Congresul al 
XII-lea al P.C.R. — documente ce 
deschid noi și largi perspective ope
rei de edificare a socialismului mul
tilateral dezvoltat pe pămintul Româ
niei.

în cadrul fiecărei adunări generale, 
al fiecărei conferințe de partid, spi
ritul de fermă exigență ce definește 
momentul alegerilor reliefează adinea 
grijă și preocupare a comuniștilor 
de a investi cu misiuni de răspun
dere in organele de partid nou alese 
pe cei mai buni dintre cei buni.

Această cerință a fost puternic 
subliniată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cuvintarea ținută la re
centa Consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R. „Trebuie să asigurăm ca. 
in conformitate eu Statutul partidu
lui. prin intensificarea activității po
litice, in toate organele de partid să 
fie aleși cei mai buni comuniști, cei 
mai buni activiști — exemplu de 
comportare in muncă și viață, capa
bili să asigure înfăptuirea neabătută 
a holâririlor ce vor fi adoptate de 
Congresul al XII-lea11 — a spus 
secretarul general al partidului.

Unul din criteriile de bază care gu
vernează aceste opțiuni il reprezintă 
abnegația, tenacitatea, pasiunea re
voluționară cu care cei ce urmea
ză a fi aleși in organele de partid 
dovedesc prin fapte, prin munca de 
zi cu zi, că sint organic atașați poli
ticii partidului și statului, punin- 
du-și intreaga capacitate de muncă 
și creație in slujba infâptuirii ei, a 
dezvoltării neabătute a României pe 
calea progresului.

O insepinătate primordială in apre
cierea calităților ce il fac pe

a politicii parti-

dezbaterile, un 
al adunărilor și

un co- 1

munișt să fie vrednic de a fi ales 
in biroul sau in comitetul de partid o 
au buna pregătire politică și ideolo
gică. inșușirea profundă a principii
lor teoretice ale partidului nostru 
cuprinse in documentele de partid, in 
cuvintările și expunerile secretarului 
general al partidului. Cunoașterea te
meinică a acestor principii este ilus
trată grăitor prin faptele de muncă 
cotidiene, prin atitudinea înaintată 
adoptată in toate împrejurările, prin 
spiritul militant și poziția fără echi
voc in favoarea a tot ceea ce este 
nou și reprezintă factor de progres ; 
toate acestea iși găsesc întruchiparea 
în modul cum acționează in practică 
comunistul respectiv pentru aplicarea 
exemplară a hotărîrilor partidului, a 
legilor tării. Firește, un loc de sea
mă intre criteriile ce guvernează ale
gerile in organele de partid il ocupă 
înalta calificare profesională, compe
tența în rezolvarea multiplelor și tot 
mai complexelor probleme cu care 
este confruntat, in actuala etapă de 
dezvoltare a țării, fiecare colectiv de 
muncă.

Un criteriu fundamental il repre
zintă, de asemenea, comportarea ire 
proșabilă a celui ce urmează a fi 
ales, atit la locul său de muncă și 
in activitatea obștească, cit și in fa
milie și societate. Pornind de la 
adevărul de netăgăduit că fiziono
mia politico-morală întruchipează un 
tot unitar, că nu se poate concepe 
un anume mod de comportare ..la 
serviciu11 și albii ..acasă11, conducerea 
partiduluj. a subliniat în repetate 
rinduri cerința — de deosebită ac
tualitate cu prilejul alegerilor in or
ganizațiile de partid — de a pune in 
fruntea fiecărei organizații, in pos
turi de răspundere la toate eșaloa
nele. tovarăși care, prin întreaga lor 
atitudine, dovedesc intransigență față 
de neajunsuri și lipsuri, au un dez
voltat spirit critic și autocritic, care, 
prin felul lor de a fi și a munci, se 
bucură de prestigiu și autoritate: co
muniști care întruchipează calități 
politico-morale ce ii fac pentru cei 
din jur pilde vii de abnegație și de
votament. de modestie și cinste, co
muniști neimpăcați față de orice ma
nifestări străine eticii comuniste, care 
pun interesele societății mai presus 
de cele personale.

Asigurind o componență echili
brată a birourilor și comitetelor de 
partid in rindurile cărora expe
riența și maturitatea comuniștilor 
cu stagiu îndelungat să se imple- 
tească armonios cu elanul și entu
ziasmul tinerilor membri de partid 
— adunările generale se îngrijesc, 
de asemenea, ca, potrivit indicațiilor 
conducerii partidului, să fie alese in 
noile organe de conducere un tot 
mai mare număr de femei, ceea ce 
va asigura valorificarea la ifh nivel 
și mai inalt a potențialului creator 
de care dispun. Totodată, in chip 
firesc, se are in vedere ca in birou
rile și comitetele de partid să se 
asigure și alegerea unor comuniști 
din rindurile naționalităților conlo
cuitoare, in* funcție de proporția pe 
care o reprezintă in organizația de 
partid, precum și in unitatea sau 
localitatea respectivă.

Reprezentind un moment de sea
mă in întărirea unității de nezdrun
cinat a partidului in jurul conducerii 
sale, al secretarului său general. în 
creșterea capacității și forței mobi
lizatoare a fiecărei organizații de 
partid, adunările generale și confe
rințele ce au loc in prezent reafirmă 
și prin alegerea celor mai buni din
tre cei buni in organele de condu
cere ale partidului voința indestruc
tibilă a comuniștilor de a asigura 
condițiile cele mai prielnice pentru 
a face din hotăririle Congresului al 
XII-lea noi jaloane ale înaintării 
neabătute a patriei pe drumul lu
minos al comunismului.

Din laboratoare în producție
Colectivul Institutului de sudură și încercări de materiale din Timișoara 
a obținut in cadrul Festivalului național „Cintarea României'' 8 premii I pe 
țară și 2 premii pe ramură. Specialiștii institutului se preocupă perseve
rent de elaborarea și aplicarea unor tehnologii noi, moderne, de reali
zarea unor mașini cu înalte performanțe tehnice. Un exemplu il repre
zintă și mașina pentru incercare Io fluaj a oțelurilor. Prin intrarea ei in 
fabricație se elimină importul, se asigură prelungirea duratei de ex
ploatare a conductelor de abur din centralele termoelectrice, se reduc 
consumurile energetice. Fabricarea 
face in întregime cu 
la atelierul pentru

industriala a acestei instalații se 
elemente tipizate produse in țară. în fotografie'; 
încercarea și controlul materialelor și structurilor 

sudate. (E. Dichiseanu)

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, la 23 August, România 
a sărbătorit cea de-a 35-a aniver
sare a eliberării sale. Care este 
drumul parcurs de țara dum
neavoastră in aceste 
cenii și jumătate ?

RĂSPUNS ; Sărbătorirea 
ani de la victoria revoluției 
rare socială și națională, 
cis.tă și antiimperialistă a 
retrospectivă a marilor transformări 
revoluționare petrecute in România 
in acești ani. Dintr-o țară agrară 
înapoiată, cu o industrie slab dez
voltată, România s-a transformat 
intr-un stat industrial-agrar in plin 
progres. Aceasta a determinat schim
bări radicale in structura socială, 
precum și creșterea continuă a nive
lului de trai material și spiritual al 
întregului nostru popor.

Pentru a ilustra aceste transfor
mări, voi menționa faptul că față de 
1938 industria românească produce 
in acest an de 47 de ori mai mult, 
iar venitul național este de 14 ori 
mai mare. Dintre ramurile care au 
cunoscut o puternică dezvoltare in 
acești ani aș menționa industria 
constructoare de mașini, care produ
ce de 180 de ori mai mult față de 
aceeași perioadă, și chimia, cu o pro
ducție de peste 300 de ori mai mare. 
De asemenea, producția agricolă este 
de aproape 3 ori mai mare decit 
in 1938.

Toate acestea demonstrează cu pu
tere creșterea rapidă a forțelor de 
producție, care a creat condiții pen
tru ridicarea nivelului de viață, in 
general, a nivelului de civilizație, 
pentru dezvoltarea învățămintului, 
științei, culturii — factori determi
nant ai progresului economico- 
social.

Nu aș putea să nu menționez per
fecționarea relațiilor sociale, a de
mocrației socialiste, realizarea unui 
cadru nou, atit la nivelul unităților 
economice, sociale și administrative 
de bază, cit și la nivel central, prin 
care oamenii muncii participă direct 
la conducerea societății, la adop
tarea deciziilor, atit în ce privește 
politica internă, cit și politica inter
națională. Toate acestea se concre
tizează in noțiunea de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, pe care o edificăm in Româ
nia și care presupune tocmai 
sul armonios și echilibrat al 
ramurilor de activitate, al 
vieți economice și sociale.

ÎNTREBARE : Dat fiind inte
resul crescind manifestat și în 
Italia pentru o politică economi
că pe bază de plan, ați putea să

trei de-

a 35 de 
de elibe- 
antifas- 

permis o

progre- 
tuturor 
Întregii

ne spuneți care sint principalele 
caracteristici ale actualului plan 
cincinal ?

RĂSPUNS : Prevederile actualului 
plan cincinal, care se realizează cu 
succes, chiar cu o 'depășire a pro
ducției industriale, au ia bază nece
sitatea dezvoltării in ritm înalt a 
forțelor de producție in vederea 
lichidării decalajelor care separă 
incă România de țările avansate din 
punct de vedere economic, creării 
unei baze tehnico-materiale puterni
ce necesare înfăptuirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 

■■ trecerii la societatea comunistă.
Am pus un accent deosebit pe am

plasarea teritorială a forțelor de 
producție, pornind de la necesitatea 
ca in toate județele țării să se asi
gure un nivel minim de producție 
industrială și agricolă, care să per
mită ridicarea generală a gradului 
de dezvoltare și civilizație al tuturor 
județelor și. regiunilor țării.

Un accent deosebit am pus, desi
gur, pe ridicarea nivelului de trai 
material al poporului, obiectiv care 
se realizează cu succes, asigurindu-se 
pină in 1980 o creștere a veniturilor 
reale de peste 30 la sută, față de 
circa 20 la sută cit prevăzusem 

’ ’inițial.
Aș mai menționa faptul, deosebit 

de important, că la baza Întregii 
dezvoltări din acest cincinal am așe
zat preocuparea intensă pentru pro
gresul științei, realizarea unor trans
formări calitative în toate domeniile, 
plecind de la considerentul că nu
mai pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei se poate realiza progie- 
sul rapid al societății.

Trebuie șă menționez că în viito
rul plan cincinal, care va fi dezbătut 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui. din toamna acestui an. vom 
continua să acordăm atenție dezvol
tării in ritm inalt a economiei na
ționale, industrializării, dezvoltării 
forțelor de producție în toate regiu
nile, punind un accent și mai puter
nic pe știință, pe o nouă calitate in 
toate sectoarele de activitate, pe per
fecționarea conducerii și lărgirea 
democrației socialiste.

ÎNTREBARE : Luind in consi
derare cei 35 de ani care s-au 
scurs de la eliberare, ce direcții 
de dezvoltare credeți că oferă 
România, domnule președinte, 
țărilor care și-au dobindit for
mal independența, dar care, in 
realitate, depind incă, mai mult 
sau mai puțin, de factori ex
terni ?

RĂSPUNS : Realizările dobindite 
de România in cei 35 de ani de la 
revoluția de eliberare demonstrează (Continuare în pag. a V-a)

LA BAIA MARE

A intrat în funcțiune Fabrica
de faianța

cu putere faptul că numai în condi
țiile în care un popor devine stăpîn 
pe destinele sale, pe bogățiile națio
nale, iși cucerește deplina indepen
dență, poate asigura progresul rapid 
al țării, ridicarea bunăstării și gradu
lui său de civilizație.

Pornind de la aceasta, statele care 
au scuturat dominația imperialistă, 
colonială și și-au cucerit independen
ța națională pot obține lichidarea 
stării de înapoiere, punind un accent 
mai mare, in primul rind, pe folosi
rea resurselor proprii, a bogățiilor lor 
naționale, atit materiale, cit și uma
ne, in scopul progresului economico- 
social. în lumea de astăzi, împărțită 
în țări sărace și țări bogate, lichida
rea subdezvoltării și făurirea noii or
dini economice internaționale presu
pun, in primul rind, o preocupare 
serioasă din partea țărilor rămase în 
urmă pentru dezvoltarea lor.

în același timp, trebuie să subliniez 
că un rol important îl are colaborarea 
internațională. în acest sens. Româ
nia a dezvoltat și dezvoltă larg rela
țiile economice și politice cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire. socială, punind un accent deo
sebit pe relațiile cu țările socialiste șl 
pe lărgirea colaborării și întărirea so
lidarității cu țările în curs de 
voi tare, în vederea înfăptuirii 
ordini economice mondiale.

ÎNTREBARE : Credeți, 
nule președinte, că problema 
dezvoltării este legată de aceea 
a dezarmării ? Ce face România 
in mod practic pentru rezolvarea 
acestei probleme 2

RĂSPUNS : Fără îndoială că uria
șele cheltuieli militare creează greu
tăți pentru toate statele, sustrăgind 
o parte din resursele care ar putea 
fi folosite pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială și ridicarea bună
stării popoarelor. De aceea, Româ
nia se pronunță cu fermitate pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru trecerea la reducerea treptată a 
cheltuielilor militare, sub un 
trol internațional corespunzător, 
să permită folosirea unei părți 
însemnate din venitul naționaî 
tru dezvoltarea fiecărei țări și 
carea unei părți din fondurile 
nomisite pentru țările slab dezvoltate, 
în această privință, România a adop
tat o serie de măsuri concrete ; in 
acest an, pe seama reducerii chel
tuielilor , militare, am mărit aloca
țiile pentru copii. Considerăm însă 
că problema nu se poate soluționa 
unilateral și trebuie intensificate 
eforturile — și acționăm în această 
direcție — pentru a se ajunge la 
măsuri concrete de dezarmare pe 
plan internațional. Numai in acest 
fel se poate crea o lume fără arma
mente, in care popoarele să fie la 
adăpost de orice agresiune, să se 
poată concentra în direcția dezvol-

dez- 
noil

dom-

con- 
care 
mai 

pen- 
alo- 
eco-

Azi despre: Proiectul Programului-directivă
de creștere a nivelului de trai

Elaborat din inițiativa și 
sub directa îndrumare a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, proiectul Progra
mului-directivă de creștere a 
nivelului de trai în perioada 
1981—1985 și de ridicare 
continuă a calității vieții si
tuează în centrul atenției sa
tisfacerea în cit mai bune con 
diții a cerințelor tuturor mem
brilor societății, afirmarea 
deplină a personalității u- 
mane.

Supus dezbaterii publice — 
alături de celelalte documente 
ale Congresului al XII-lea al 
partidului — proiectul Progra
mului-directivă' suscită în mod 
firesc un interes deosebit în 
rîndurile opiniei publice, ale 
oamenilor muncii. „Scînteia" 
pune la dispoziția cititorilor 
paginile sale, propunerile și 
sugestiile oamenilor muncii, 
care, în cadrul amplei dezba
teri a documentelor congresu
lui, pot aduce o contribuție

Creșterea retribuției medii

2830iei

valoroasă la definirea moda
lităților concrete de înfăptuire 
în practică a prevederilor 
Programului-directivă.

Ieri a intrat in func
țiune Fabrica de fa
ianță din Baia Mare, 
obiectiv predat la ter
menul prevăzut si la 
întreaga capacitate — 
4 600 tone anual — de 
către 
tiere 
T.C.I. 
nouă
producție, dotată 
utilaje moderne reali

Grupul de san- 
din localitate al 
Oradea. Această 
capacitate de 

eu

zate 
geste 
trial 
preponderent 
metalurgic, 
femeilor sute de 
locuri de muncă. De
vansarea termenelor la 
atelierul mecanic, mo- 
delărie si turnătoria 
de produse ceramice a 
permis tinărului colec
tiv de aici să reali-

în țară, intre- 
profilul indus- 
al municjoiului. 

minier- 
oferind si 

noi

zeze pină la intrarea 
•în funcțiune a fabricii 
circa 1611000 forme de 
ipsos pentru pregăti
rea producției, precum 
și a unui mare număr 
de scule și dispozitive. 
Chiar de la inceput. 
fabrica dispune de 42 
modele noi de faianță 
de menaj și decorati
vă. cu. motive specific, 
maramureșene. (Gh. 
Susa).

\ EXIGENȚELE
CODULUI

ETIC
unei pasiuni

în pagina a lll-a :
Dezbateri pe marginea pro
iectului Programului-directivă 
de creștere a nivelului de trai

internațional
,George Enescu“

In pagina a IV-a
n’
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PENTRU PRIMA DATĂ IN TARĂ

Urmașii lui Ion
laîntreprinderii sibiene.

de Ion IANOȘI

de tot recente, în 
bulevardelor cu

de 
să

și rebo- 
Pripas ; 

continua 
Sălăuții,

Bistrița, 
șerpuiește 
va opri,

căreia 
fuzio- 

cu oa- 
lui. de

al Glanetașului

tehnică nouă ale 
ea 

imediată

Ziarul nostru a publicat joi, 27 septembrie, știrea că la întreprinderea 
de relele electrice Sibiu au fost efectuate lucrări la o linie electrică 
aeriană de 400 000 volți fără scoaterea acesteia din funcțiune. Intrucit 
această intervenție este prima in istoria energeticii românești, iar în lume 
sint foarte puține țările in care se aplică noua metodă, ne-am adresat, 
pentru informarea mai largă a cititorilor, a specialiștilor, tovarășului 
ing. STELIAN HAȘEGAN, directorul.............................

Foto :i Horst Buchfelner

— Ce rațiuni au condus la nece
sitatea aplicării noii metode ?

— Existența unor importante re
zerve potențiale de economisire a 
energiei, de creștere a productivi
tății muncii se evidențiază din 
plin și in sectorul nostru. De aceea 
noi, asemeni colectivelor din 
întreprinderi, 
profund 
Nicolae 
cienilor, 
realiste 
greșului 
acționăm ferm pentru 
rea

alte 
ințelegind sensul 

al indicațiilor tovarășului 
Ceaușescu date energeti- 
orientările cutezătoare, dar 

ale documentelor Con- 
al XII-lea al partidului, 

valorifica- 
acestor rezerve mai ales pe

calea ridicării nivelului tehnic, 
perfecționării tehnologiilor și teh
nicilor de lucru. Aplicarea noii 
tehnologii, experimentată de noi cu 
succes zilele trecute la o linie de 
400 kV, a fost prevăzută in progra
mele de 
ICEMENERG și I.R.E. Sibiu ; 
devenise o necesitate 
pentru stabilirea celor mai econo
micoase scheme de transport al 
energiei electrice, pentru crește
rea productivității muncii. Rațiu
nile au pornit — pare un paradox
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cel pornit din 
pe șoseaua care 
între dealuri, se 
negreșit, la cîțiva kilome
tri de Năsâud, in „locali
tatea sa componentă1* Li- 
viu Rebreanu, cea numită 
odinioară Prislop 
tezată de scriitor 
și dacă iși va 
drumul pe valea 
trecind de Salva, nume 
încărcat de ecourile brigă
zilor de reconstrucție ale 
tineretului, va poposi cu 
siguranță și in comuna 
Coșbuc, odinioară Hordou. 
După cum, ascultind ex
plicațiile muzeografilor Mi
hai Martin și Constantin 
Catalano din casa părin
tească reconstruită a lui 
Rebreanu și din casa nata
lă autentică a lui Coșbuc, 
va căuta, pe lingă acei 
firesc sentiment de pietate 
încercat față de solii fai
mei năsăudene in toată 
tara și mult dincolo de 
fruntariile ei, să se mai și 
dumirească, retroactiv, asu
pra modului specific „coș- 
bucian11 sau „rebreanian" 
al oamenilor pe care i-a 

y^htîlnit în peregrinările

sale pe aceste meleaguri. 
Bistrița și Năsăudul il 

întîmpină pe călător cu o 
firească ospitalitate, potri
vit firii omului de bine. 
Omul fuzionează aici cu

care stau și ei răbdător la 
rind, oamenii te salută 
prietenos, vinzătoarele ți 
se adresează cu politețe, 
lumea parcă n-ar fi la fel 
de nervoasă și iritată ca

vate sau 
curățenia 
grijă Întreținută, așa incit 
serile nu te mai saturi să 
te amesteci in mulțimea 
ce flanează prin centru sau 
mai treci o dată de-a lun
gul bulevardului Republicii 
(despre care mi s-a po
vestit că un grup de stu-, 
denți politehnicieni ieșeni, 
a flat i in excursie. l-au 
plăcut atit de mult, incit 
apoi au cerut toți să fie re
partizați aici — și. ceea ce 
e mai important, majorita
tea se află in continuare 
Bistrița).

Poeziei cu inflexiuni 
balade și idile nu poate
nu i se asocieze însă pro
ză aspră, realistă. Județul 
era pină mai acum un de
ceniu aproape lipsit de in
dustrie : a adăugat treptat 
economiei forestiere tradi
ționale și mineritului in
dustria constructoare de 
mașini, industria metalur
gică, chimică, ușoară. Și 
despre ele și despre mo
dernizarea zootehniei și a 
pomiculturii, despre cele

natura tn mijlocul 
trăiește și trudește, 
nează deopotrivă 
menii din preajma 
parcă s-ar ști îndeaproape
toți cu toți. Oriunde am 
ajuns, m-a frapat această 
simplă, caldă familiarita
te : șoferii autobuzelor ii 
așteaptă răbdători pe în- 
tîrziații de o clipă sau 
pină ce vor urca toți cei

prin alte părți. Nu e un 
semn neglijabil, el indică 
statornicie și echilibru și 
spirit gospodăresc. Acel 
spirit gospodăresc care, în 
chiar orașul Bistrița, vechi 
și nou totodată, ți se măr
turisește la tot pasul : in 
neobișnuit de muîtele flori 
care împodobesc parcurile 
și balcoanele caselor, aces
te case bătrîne, dar reno- (Continuare în pag, a IV-a)y

Am mai vorbit despre unele 
preocupări, altele decit cele strict 
profesionale, care marchează 
viața unor oameni. Cineva iși 
asumă pe cont propriu extra
ordinare investigații arheolo
gice. Altcineva colecționează fo
tografii de epocă. Nu-i mai 
amintesc pe numeroșii filateliști 
ori numismați.

Dar iată un om stăpînit de o 
pasiune doar la prima vedere 
comună, firească : pacea. Știu 
un om care colecționează măr
turii despre pace, definiri ale 
păcii, reflecții in stare să ne 
conducă spre căile de instaurare 
a păcii definitive. Se numește 
Ion Dogaru și e (colonel în re
zervă) un om care a cunoscut 
războiul și i-a trăit ororile. E un 
soldat — grad suprem in orice 
armată, un bărbat frumos, voi
nic, optimist. Slujba l-a dus ani 
de zile din oraș in oraș prin 
țara toată și cind multi con
frați iși petreceau puținele clipe 
libere... petrecind, omul nostru 
pornea să caute ('înarmat cu un 
voluminos album-registru) per
sonalități capabile să mai spo
rească măcar cu o filă originala 
sa Carte a Păcii. A fost socotit 
adesea „inoportun", a stăruit 
insă intotdeauna, înțelept și în
țelegător, și rezultatul e cople
șitor. A obținut texte de la mari 
scriitori, pictori, profesori, ingi
neri, sportivi etc., mulți trecuți 
peste Styx, și in cartea lui Ion 
Dogaru putem intilni nume ca 
Victor Eftimiu, Zaharia Stancu, 
Ion Jalea, George Oprescu, Mi
luță Gheorghiu, Demostene Bo
tez, Otilia Cazimir, Emil Con- 
durache, Justin Moisescu, Cor
nelia Baba, Romul Badea, Ana- 
tol Baconski, Nicolae Herlea și 
mulți, extrem de mulți alții.

Cartea e fără cusur, 
are unul singur: e — 
camdată — in manuscris.

Sint un naiv dacă imi
nez că un director de editură 
mă va solicita cit mai curind să 
i-l prezint pe Ion Dogaru și 
minunata lui carte ?

Adică 
deo-

imagi-

Gheorghe TOMOZEI
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««■ n ce privește munca de edu- 
i cație comunistă, spunea Con-

•“ stantin Stanciu, secretarul co
mitetului de partid al intreprinderii 
„Timpuri noi" din Capitală, nu poate 
exista, pentru noi, oboseală sau amî- 
nare. Omul și modul lui de a gindi, 
de a se comporta în muncă și în via
ță este capitolul cel mai important și 
nici pe departe cel mai ușor. Pentru 
el trebuie să avem și timp, și răb
dare, și prioepere, asta-i sarcina 
noastră de comuniști. Mă gindesc 
acum că in activitatea noastră, aici, 
la „Timpuri noi", ar fi fost. în pri
vința asta, mult loc pentru mai bine. 
Mă întreb dacă am militat cu destulă 
fermitate pentru un climat de exi
gentă față de orice abatere de la 
principiile comuniste de muncă si de 
viată. în experiența mea de sef al 
atelierului prelucrător, ca și de secre
tar al comitetului de partid se găsesc 
destule exemple care vorbesc despre 
necesitatea intervenției hotărițe ori 
de cite ori unul sau altul dintre 
membrii colectivului nostru nesoco
tește regulile statornicite în colec
tiv...

Și mi-a vorbit despre un muncitor, 
nici vîrstnic, dar nici foarte tînăr, 
Nicolae Barbu, foarte bun meseriaș, 
și cară tocmai cînd, el, Stanciu, se
cretarul comitetului de partid, se 
gîndea să-i propună o discuție des
pre primirea in partid, a început să 
muncească prost, ba chiar să lipseas
că de la lucru......M-am supărat și
n-am mai discutat cu el... Si cred 
că n-am făcut bine. Mai tîrziu, cînd 
lucrurile s-au agravat, l-am chemat 
totuși la o discuție. „De ce te porți 
așa? — i-am spus. Ești un meseriaș 
foarte bun, dintre cei care nu execu
tă mecanic o muncă, ci mai și gîn- 
desc creator. De ce vrei să strici 
totul ?“ Barbu a început atunci să 
explice că în viata lui au apărut niște 
necazuri personale, nu foarte mari, 
dar. oricum, delicate, că tare mult 
ar fi avut nevoie de un sfat, de o 
îndrumare, dar că n-a îndrăznit 
să deranjeze pe nimeni, s-a fră- 
mintat singur, a fost un timp des
cumpănit, dar că acum totul s-a re
zolvat, a decis, s-a și căsătorit și 
crede că merge bine. își dădea și el 
seama că n-ar fi trebuit ca munca 
lui să sufere din asemenea motive, 
dar......Tovarășe Stanciu, o să vedeți
cine va fi de azi înainte Barbu Ni
colae !“. A trecut de atunci o lună 
și. într-adevăr, Barbu Nicolae mun
cește ca în zilele lui cele mai bune. 
„A fost o discuție mai lungă atunci, 
prietenească, de la om la om, i-am 
dat toate sfaturile bune și asta cred 
că l-a ajutat. Dar mă întreb : n-ar 
fi fost mult mai bine dacă discutam 
cu el de la început, de la primul 
semn ? în mod sigur l-aș fi putut 
ajuta să depășească mai repede, mai 
decis momentul de impas. E doar un 
mic exemplu — a continuat tovarășul 
Stanciu — dar el îmi spune mie că 
față de fiecare om trebuie să te a- 
propii la timp, cu răbdare și chib
zuință".

într-adevăr, e doar un mic exem
plu, cu valoare simbolică. într-un 
colectiv pot apărea cazuri cu mult 
mai complicate, cu adevărat dificile. 

Pentru rezolvarea tuturor sînt răs
punzători comuniștii. . Gindirea lor 
matură, principialitatea lor, puterea 
lor de a discerne trebuie să-și spună 
mereu și mereu cuvîntul,

„Sint uneori situații grele, spune 
forjorul Victor Butcă, secretarul or
ganizației de partid din secția forjă.

CÎND E VORBA DE OAMENI, NU EXISTĂ
„PROCENT ADMIS" DE REBUTURI!

la „Timpuri noi“ — o dezbatere despre climatul de exigență comunistă

Constantin Stanciu :
„în ce privește munca de 

educație comunistă, nu poate 
exista pentru noi obosealâ sau 
amînare."

Primim, în ultimii ani, foarte mulți 
tineri veniți de la țară și pe care 
trebuie să-i calificăm. Nu calificarea 
profesională în sine este treaba cea 
mai anevoioasă pentru ei. Mai -greu, 
poate, este să deprindă regulile mun
cii industriale, disciplina. Și ideea 
că a veni într-o uzină nu înseamnă 
că vei primi o retribuție indiferent 
de ceea ce faci tu acolo, dacă îți faci 
sau nu datoria. Acest sentiment al 
datoriei este esențial. Trebuie să 
ne ocupăm de ei cu multă, cu foarte 
multă stăruință, nu în fiecare zi, ci in 
fiecare oră, uneori în fiecare minut. 
Ei, și uite că aici poate că mai gre
șim. Noi, comuniștii, ca și ceilalți 

muncitori mai virstnici sintem și noi 
într-un număr limitat, se intimplă ca 
acești tineri de care vorbim să ne 
depășească numericește. Mai avem 
apoi și noi propriile sarcini de pro
ducție. propriile mașini de care tre-' 
buie să ne ocupăm. Nu mai avem 
nici vigoarea tinereții și zicem uneori

Victor Butcă :
„Pentru educație e de făcut 

totul... trebuie să ne folosim re
zervele de răbdare, de timp, de 
înțelepciune.''

că am obosit și că nu mai avem 
energia să ne ocupăm de acești bă
ieți, să-i dădăcim, să fim atenți la 
fiecare gînd sau manifestare de-a 
lor... Și se întîmplă să-i mai lăsăm 
și de capul lor. Și nu o dată ne tre
zim că unul sau altul dintre băieții 
ăștia au făcut o boacănă atit de mare, 
că o intervenție a noastră nu mai 
este posibilă.

—- Apar așa-zisele rebuturi u- 
mane 1

— Da. Și nu e bine. Cînd e vorba 
de oameni, dacă e să vorbim așa. din 
punctul de vedere al răspunderii 
noastre de comuniști, pentru rebu
turi nu există nici un procent admi
sibil.

— Și-atunci. ce-i de făcut ?
— E de făcut totul, e de făcut un 

efort mai mare, trebuie să ne folo
sim rezervele de răbdare, de timp, 
de înțelepciune, trebuie poate să ne 
gindim și la un sistem mai bun de 
organizare a muncii de educație cu 
acești tineri și nu numai cu ei...

Dumitru Anton :
„Egoismul nu servește nimă

nui, și a-l lăsa să prolifereze 
înseamnă să nu apărăm intere
sele societății socialiste".

Petcu Văleanu, maistru în secția 
montaj : E o problemă de măiestrie... 
Un comunist trebuie să dobîndească 
și o măiestrie profesională, dar si una 
pedagogică. Nu e nevoie de cursuri 
speciale pentru asta...

L-am întrebat pe Victor Butcă :
— Spuneați că muncă educativă 

aveți de făcut nu numai cu tinerii. 
La ce anume v-ați referit ?

— Iată, să vă spun, o discuție de 
curînd. Aveam de făcut o instalație 
de apă caldă prin recuperarea căl
durii de la cuptoarele din forjă. Dar 
instalatorul n-a venit o zi, n-a venit 
două... Cînd a venit, muncea în do
rul lelii. Orice discuție cu el a fost 
în zadar. Și*atunci. l-am atins și noi 

la plată. A venit cu o falcă în cer și 
cu una in pămint : „Păi, cit muncesc 
eu și uite cu ce mă aleg !“ A trebuit 
sâ-i demonstrăm că n-a muncit. Și 
cu asta am închis discuția. Dar am 
făcut bine oare ? Omul a dovedit o 
mentalitate care nu trebuie lăsată să 
facă pui. Despre acest mod găunos

Petcu Văleanu :
....cine vrea să slujească cu 

adevărat opera pe care o în
făptuiesc comuniștii nu caută 
cele mai comode situații."

de a gîndi, despre pretenția de a 
primi mai mult decît meriți prin 
munca ta trebuie să se discute în 
colectiv...

Deci ideea că un fapt, o mentali
tate care nu tine de principiile noas
tre etice nu numai că se cere combă
tută fără întârziere și fără ezitări, dar 
invită și la o dezbatere colectivă, la 
o analizare aprofundată, la eviden
țierea înțelesurilor ei depline si a 
consecințelor posibile.

Iată în privința asta alte citeva 
opinii.

Dumitru Anton : Uneori zicem să 
fim omendțd,. Să nu „lovim" într-un 
tovarăș dfe^ai nbătru -chiar dacă a 
greșit... Și așa se intimplă că uneori 

omenia se confundă cu toleranta. Iar 
a tolera manifestări și concepții po
trivnice spiritului eticii și echității 
socialiste nu înseamnă deloc a fi... 
umani. Dimpotrivă. înseamnă a nu-1 
ajuta la timp pe tovarășul nostru de 
muncă să nu se adincească în eroa
rea lui. Nu e omenește să stai pasiv 
cînd vezi că unul se uită prea mult 
în punga lui și altceva nu mai vede. 
Egoismul nu servește nimănui și a-l 
lăsa să prolifereze înseamnă să nu 
vedem și să nu apărăm interesele so
cietății socialiste.

Petcu Văleanu : Lucrez de mult 
aici, am mulți tovarăși vechi de 
muncă. între ei, și prieteni buni. Dar 
nu o dată mi s-a întâmplat să refuz 
prietenia unuia și a altuia atunci 
cînd am văzut că omul respectiv în
cerca să se servească de această 
prietenie pentru a fi trecute cu ve
derea unele abateri de la regulile 
noastre, de la principialitatea comu
nistă a relațiilor noastre de muncă. 
Mi-au spus : „Tocmai tu mă critici ? 
Credeam că-mi ești prieten". Iar eu 
le-am răspuns : „Dacă așa Înțelegi 
tu prietenia, atunci eu nu-ți sînt 
prieten". Știu, e un fel cam incomod 
de a fi. Dar cine vrea să slujească 
cu adevărat opera pe care o Înfăptu
iesc în societatea noastră comuniștii, 
nu caută cele mal comode situații.

Constantin Stanciu : E foarte ușor 
să spunem: „Cu X nu ne mai putem 
înțelege, să ne lipsim' de el si gata ! 
Aplicăm prevederile legii"... Dar ce va 
face el acolo, „afară" ? Și acolo e 
tot societatea noastră. Față de care 
avem o răspundere. Să-i dăm socie
tății un rebut ? Cu ce justificare 
morală ? Va trebui să medităm la 
asta și să facem totul pentru ca 
munca noastră de educație comunis
tă să fie eficace în toate cazurile. 
Iată, de curînd am primit de undeva 
din provincie, de la o întreprindere 
beneficiară, înștiințarea că un lucră
tor de-al nostru, trimis pentru o 
operatie de service, a pretins celor 
de acolo o „atenție" ca să le reme
dieze mai repede o defecțiune la 
utilajul livrat de noi. Ce să facem 
într-un caz ca ăsta ? Vom face un 
„caz", îl' vom dezbate, vom face în 
așa fel înejt să tragă toți învățămin
tele necesare din el. Poate că nu 
totdeauna am procedat așa. Din cele 
spuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
am înțeles acum că n-am făcut bine, 
că va trebui să fim mai deciși în 
munca noastră de educație comunis
tă. de întronare a unui climat de 
exigență, de intoleranță față de tot 
ce e străin modului nostru de a 
concepe atitudinea față de muncă și 
societate.

Gîndind cu maturitate comunistă 
la răspunderile lor, muncitorii cu 
care am purtat această discuție — 
doar cițiva dintr-un mare colectiv 
muncitoresc — au lăsat limpede să 
se înțeleagă că punctul lor de ve
dere este, în fapt, al tuturor comu
niștilor de aid. O fereastră deschisă 
pentru aerul curat al principialității 
și intransigenței comuniste, proprii 
întregului nostru partid.

Mihai CARANFIL

PERSONAJE 
Șl IPOSTAZE 
Ideile care 

au secat riul
Drumul celor doi trecea prin

tre ogoare mărginite de poteci 
strimte, acoperite cu iarbă mă
runtă, umblate de cultivatorii de 
sfeclă de zahăr ți floarea- 
soarelui, ce se întorceau seara 
acasă de la muncile lor. Înainte 
de venirea ploilor, cei doi ajun
seră la riu,

— Cum îl trecem ? Ai vreo 
idee ? întrebă primul.

— N-am ! zise cel de-al 
doilea.

— Nici una 1
— Absolut nici una.
Amurgul cobori dintr-o dată. 

La sud, nori negri se învălmă
șeau să umfle și mai mult apele 
riului.

— Dar parcă aveai ! se miră 
primul.

— Nu mai am ! zise cel de-al 
doilea privind spre lumina din 
depărtare. Acolo ar fi trebuit să 
ajungă. Riul insă ii oprea.

— Și atunci ce facem? 
întrebă primul.

— Spune tu 1 zise cel de-al 
doilea.

— Eu ? Să mă gindesc... Tu 
nu te gindești ?

— Ba mă gindesc...
Intre timp riul a secat.
Dar ei mai stau și astăzi pe 

mal, incercind să găsească o 
soluție.

Pălăria care 
a greșit capul

Plecând la mare și neputind 
suporta soarele, un oarecare și-a 
cumpărat o pălărie. De aici i se 
trage insă și nenorocirea. Fiindcă 
pălăria era atit de strimtă, incit, 
o vreme, a purtat-o mai mult pe 
creștet, iar cind, nervos, a tras-o 
peste frunte, i s-a înfipt in pit'ț 
precum cercul in lemnul butoiu
lui.

In cele din urmă s-a obișnuit.
Pălăria li era acum ca și 

părul.
Dormea cu ea, se trezea tu 

ea.
Pini într-o zi cind, observîn- 

du-și de departe șeful, i-a ieșit 
repede înainte stîrnind vârtejuri 
de nisip, călcind pe cearșafuri 
și doborind corturi, numai să-l 
salute.

Gestul a fost fatal fiindcă, 
uitindu-și starea specială șl 
punindu-și in joc toată forța, 
și-a scos pălăria cu cap cu tot.

Vasile BARAN

— Poftiți, vă rog !!! Să vedem... și s-ăuzim II!
Desen de Viorel SANDU

----------------- FIȘIER SOCIțf-------- —

„Spune că vii din partea mea“.
Era o vreme cînd spunea : Dă- 

ncoace, nenicule, sau vericule, sau 
tovărășele, că rezolv eu ! Aveai un 
necaz, trebuia să umbli cu o cerere, 
să deschizi o ușă. urgent — el se o- 
ferea (cu recompensă, o mașă, un 
pahar de vin bun. la o adică, și fără 
recompensă, de dragul matale !) să 
te-ajute. Era plăcerea lui să rezol
ve. peste formalitățile obișnuite 
(„birocrația asta ne seacă"), tratind 
direct cu persoana, cu cel investit 
să dea o semnătuiă, o aprobare — 
probleme dintre cele mai diferite, 
reparații de locuințe, de mașini, 
locuri de odihnă la mare, la munte, 
cite un examen de treaptă etc. O 
nimica toată, dau un telefon, și gata. 
Avea cunoștințe, prieteni in mai toa
te instituțiile importante. Unde 
n-avea își găsea prin intermediari.

Pentru ce atita zarvă, atîtea zba
teri ? Pentru o masă, un pahar de 
vin. uneori pe degeaba ? Doar avea 
bani, avea de toate. Dintr-o prea 
mare, si cam stupidă — si adesea 
ilegală — generozitate ? Nu mai pu
tea el trăi dacă nu se „lupta" pen
tru alții ? Țintise departe in mese
rie. în activitatea obștească, dăduse 
mereu din coate, ceea ce nu scăpa
se ochiului atent ; în profesie avea 
o pregătire sumară, diplomă luată 
cam la înghesuială, in activitatea 
obștească se folosea de puține vor
be. aceleași, le combina în fel și chip 
pină le istovea — si de idei Si mai 
puține : a rămas ne linia de plutire, 
nu mai mult. Dă-ncoace, nenicule, 
vericule. că rezolv eu ! Erau, pentru 
el. cuvinte magice : descoperise că 
atunci cind le rostește, parcă se sal
tă în ochii altora, cit și-n ochii lui. 
Puteri nebănuite îl încercau. Se ve
dea în relații cu toți care dau sem
nături și decid. își făcuse faimă și 
se căznea să si-o păstreze. Greu a-

jungea la un liman cu cite doi-ttei 
favoriți. Pe ceilalți ii ducea cu vor
ba. cu explicațiile, ii încurca de la 
o zi la a)ta, trăgînd nădejde că se 
vor lăsa păgubași.

Ani la rînd a ținut faima asta, 
pină cind s-a-ntors împotriva lui. ca 
un bumerang : cu o sancțiune... A 
trebuit să renunțe la formula : „Dă- 
ncoace. vericule. nenicule, tovarășe
le. că rezolv eu !“. Dar năravul a ră
mas : „Spune că vil din partea mea. 
Stai să-ți dau și cartea de vizită"... 
Dacă i se-ntîmplă să fie luat la rost, 
se leapădă ca de Satana : „Eu ? 
N-am timp de nimeni, cine știe cum 
o fi obținut cartea mea de vizită. 
Dați-1 afară !“ ...Față de solicitanți 
se-arăta din cale-afară de mîhnit : 
„Ce să mai cred ? Prea Ușor uită 
unii dintre noi. Inadmisibil de ușor. 
Cei la care v-am trimis au niște o- 
bljgații. doar se știe cit i-am îndru
mat și i-am ajutat pină să ajungă 
unde sint. Sigur, nu le-am pretins 
recunoștință veșnică. Dar să mă re
fuze așa. de la obraz?! Să-mi rupă 
cărțile de vizită! Să nu-și mai aducă 
aminte de mine ?“...

A trecut și etapa asta : acum nu 
mai promite nimic : nu mai îndeam
nă ne nimeni să se folosească de nu
mele lui : și-a restrîns avantajele 
de-a fi în relații cu toți — la pro- 
pria-i persoană. „Cînd am nevoie de 
ceva — zice — dau un telefon si mi 
se rezolvă pe loc. Nu mă deplasez, 
nu duc cerere. Pe loc..." Cum nu 
prea se vede că așa ar sta lucrurile, 
a pregătit o explicație de om cu 
mult „bun simț" : „Dar nu sînt eu 
omul care să abuzeze. Nu-mi place 
să-i pun pe toți să se zbată pen
tru mine. De ce să le rămin înda
torat ? Pot să mă descurc si sin
gur"...

Nicolae TIC

Citim într-un dosar penal 
aflat la Judecătoria sec
torului 2 din Capitală: 
„Cu ocazia celei de a doua 
audiențe, am primit de la 
Tudot Ecaterina un plic cu 
suma de 1 000 de iei pentru 
acordul exprimat pe cerere 
și adresă". Semnat : Mihai 
Comaroni (fostul director 
al Direcției generale - co
merciale a municipiului 
București — n.r.).

Mai citim o dată. Cu in
dignare creseîndă. Și nu ne 
este greu să ne imaginăm : 
la ora aceea, în diverse 
locuri ale țării, sute, mii de 
oameni, poate, se aflau in
tr-o audientă. Pentru a 
propune o perfecționare, 
pentru a se sfătui asupra 
unul necaz. Fiecare în par
te era ascultat pe îndelete, 
fiecăruia in parte i șe dă
dea o cale de rezolvare, 
în funcție de temeiurile so
licitării, in raport direct cu 
adevărul, cu prevederile 
legale. Pentru că audiența 
nu-i și nu poate fi un tirg 
— „mai dă cetățeanul, mai 
închide ochii cel la care s-a 
adresat acesta". Ea nu este 
și nu poate fi terenul unor 
pertractări oneroase, cu în- ' 
cadrare exactă în aliniatele 
și paragrafele codului pe
nal. Și, cu atît mai puțin 
ea nu este, nu trebuie să 
fie o sursă de venituri per
sonale, de avantaje neme
ritate. Sint adevăruri lim
pezi, ce intră in structura 
de rezistență a moralei so
cietății noastre. Sint ade
văruri pe care, în ora aceea 
de audiențe, M. Comaroni 
își îngăduia să ie ignore, 
să le încalce. Iar postura 
lui ulterioară de inculpat și 
condamnat nil va fi decit 
epilogul firesc la conduita 
contrară normelor noastre 
etice, în contradicție fla
grantă cu normele legale.

Am aruncat o privire in 
urmă, in viața acestui om. 
Unde s-a produs fractura 
in existența sa ce se cuve
nea trăită ’ cu demnitate ? 
în familia de muncitori din 
care se trage n-avea cum 
să deprindă gustul pentru 
minciună, apucăturile hră
părețe, tentația banului ne
meritat, viața imorală. O 
anume piesă din dosarul 
cauzei oferă indicii lămu
ritoare in această privință. 
Este vorba despre împre
jurarea cind drumul lui M. 
Comaroni se încrucișează 
cu al lui Constantin Popes
cu. Acesta din urmă era 
șef de unitate împreună cu 
cumnatul său, Radu Dumi
tru. (Asupra acestuia din 
urmă Stăruia semnul tntre- 
bării privind menținerea 
sa într-o activitate comer
cială). Intrind în magazi
nul gestionat de subordona
ții săi, Comaroni face și 
citeva cumpărături pentru 
casă. Lucru intrat în fires
cul preocupărilor sale per
sonale. Nefirescul împreju
rării începe din clipa cînd 
se lasă convins că nu este 
cazul să se „deranjeze" cu 
plata. „E vorba doar de un 
fleac, de 500 de lei. acolo", 
se arată neînduplecat C. 
Popescu. Neinduplecare ce 
își avea rostul ei în strate

gia compromiterii. Se cău
ta punctul slab, călcîiul lui 
Ahile... Era clipa încercării 
integrității morale. Proba 
fără echivoc a testării cin
stei. Calculul șefului de uni
tate urmărea o țintă exac
tă : „Dacă primește, este al 
nostru".

Spre rușinea sa, Coma
roni se lasă mînjit, cumpă
rat. Cade victimă propriei 
sale slăbiciuni. Tentația 
fluturată cu insistență per
fidă pe sub nasul său îl 
ademenește. Abdicarea de 
la conduita morală firească 
— sub presiunea unor in
divizi fără scrupule. care 
și-l voiau aliat în combi
națiile lor necurate — se 
produce. O asemenea decă
dere — din îndatoririle în
vestiturii și. in egală ma

ANCHETĂ SOCIALĂ

„Dacă primește, e al nostru46
Cînd lipsește rezistența la tentație, abdicarea de la 

normele morale se produce cu ușurința
sură, de la o ținută mora
lă demnă — stîrnește, cum 
este și normal, întrebări, 
nedumeriri. O nedumerire 
posibilă : cînd unui om i 
se încredințează o respon
sabilitate ca aceea deținută 
mulți ani de Comaroni, 
unul din criteriile care de
termină opțiunea spre pro
movarea lui este tocmai 
cinstea, alergia la necinste, 
rezistența la tentație. în 
acest moment al adevăru
lui, evaluînd faptele retros
pectiv, se pare că fostul di
rector nu era suficient de 
călit pentru aceasta răs
pundere. nu dobindise imu
nitatea necesară la agre
sivitatea agenților poluanți 
din sectorul de activitate 
încredințat să-l conducă. 
Decăderea sa devine astfel 
explicabilă. Dar, în nici un 
caz, scuzabilă !

Primul pas fiind săvîrșit. 
Constantin Popescu il în
cearcă și pe al doilea. Cu 
speranța că, dacă izbutește, 
cu atit mai bine. Flerul lui, 
de individ hîrșit in fel de 
fel de aranjamente cu un 
ce profit, îi spunea că cine 
a luat o dată nu va refuza 
nici a doua oară. îi oferă 
superiorului său 5 000 de 
lei. Așa, ca o atenție... Și 
Comaroni din nou se dove
dește slab în fața tentației. 
Bunăvoința fiind cîștigată. 
Constantin Popescu se eîn- 
dește după o vreme că a 
sosit clipa fructificării „in
vestiției" sale.

Și astfel obține transfe
rarea cumnatului în postul 
de șef de unitate la res
taurantul „Săftica". Loc 
unde responsabilul uhitățil 
crește un porc pentru Co
maroni, căutînd astfel să 

se recompenseze pentru 
bunăvoința arătată. Loc 
unde se vor sărbători ono- 
mastitile lui Comaroni, în 
companii agreabile, de 
ambe sexe. Prilej pentru 
șefii de unități invitați 
să-și arate „recunoștința", 
mai pe șleau : să vină fie
care cu darul său !...

Și astfel Constantin Po
pescu este promovat la Di
recția generală comercială 
în funcția de șef complex 
comercial. Pentru care 
merite 7 Pentru cei care il 
cunosc pe Constantin Po
pescu o asemenea întreba
re devine nu numai inutilă, 
ci și absurdă. Individul iși 
cîștigase un trist renume 
printre gestionari pentru 
rapacitatea sa. Abuzul de 
funcție, luarea de mită

(cum spunea unul dintre 
interlocutorii din această 
anchetă „și de la vii, și de 
la morți"), traficul de in
fluență, ca aliat și... aso
ciat al fostului director — 
iată citeva din armele ab
jecte ale acestui individ 
corupt pină in măduva oa
selor.

Spre știința cititorilor, 
reținem aici citeva decla
rații : „Popescu Constantin 
a venit in control îa unita
tea mea. Mi-a spus că nu 

îndeplinesc condițiile de 
gestionar, ridieîndu-mi au
torizația". „Cum să proce
dez ?“ l-am întrebat pe 
gestionarul Puia C. (altă ve
rigă în rețeaua necinstei — 
n.r.). „Dă-i ceva și ai auto
rizația înapoi", mi-a spus 
Puia. „Am dat și am avut-o" 
(I. Iliescu). „îl cunosc pe 
gestionarul I. Iliescu de la 
gogoșeria „Big“-Berceni. 
M-a rugat să-i procur viza 
de funcționare. I-am pro
curat-o și, pentru acest 
serviciu, mi-a dat suma de 
700 lei". (Popescu Constan
tin). „Popescu Constantin 
mi-a Spus să intervin pen
tru a suplimenta cota de 
cafeă la unitatea din Piața 
Progresul. S-a rezolvat și 
in urma acestui fapt citeva 
luni Popescu Constantin 

ml-a dat cite 500 lei, în 
total circa 2 000—2 500 lei" 
(M. Comaroni). „A venit 
Popescu Constantin In uni
tate și mi-a spus că are o 
onomastică în familie. A 
luat 4 kg de carne, pe care 
nu a plătit-o. Menționez că 
niciodată Popescu Constan
tin n-a semnat în registrul, 
meu de control" (Florea 
Mohorea)...

Asta-i bună 1 La urma 
urmei ce să fi consemnat 
in procesul verbal de in

specție un asemenea „con
trolor" ? Că pretinde și ia 
mită ? Că ridică autorizații 
nu în scopul combaterii 
practicilor reprobabile, a 
lipsei de igienă, servirii 
preferențiale, lipsei 1a cîn- 
tar etc., ci doar pentru a 
obține mituirea ? Că făcea 
trafic de influență, de ase
menea, bănos răsplătit ? 
Că i se dusese vestea pen
tru astfel de apucături incit 
in lumea gestionarilor, mai 
mult ori mai puțin cinstiți, 
era cunoscut sub numele 
de Popescu... Salam ?

Să revenim insă la frîn- 
turile de declarații repro
duse mai sus. (Doar citeva 
eșantioane din claia celor 
trei dosare penale !). Fie
care în parte argumentea
ză incă o dată, dacă mai 

era nevoie, cît rău produce 
degradarea morală a omu
lui îndrituit cu o răspunde
re de control. Apucăturile 
hrăpărețe ale lui Comaroni 
și compania au acreditat 
convingerea ce stăruia in 
rîndul unor oameni cu 
musca pe căciulă din sub
ordine, potrivit căreia, cu 
bani, se poate orice. O în
treagă pletoră de vînzători 
ocazionali de zahăr-vată, 
responsabili de gogoșerii. 
inși puși pe căpătuială cu 

orice chip, nărăviți la bâmll 
învîrtit roiesc în jurul fos
tului director și al ajuto
rului său, Popescu... Salam, 
după autorizații date con
tra plic cu mită, solicită 
obraznic diverse avantaje 
în Virtutea principiului : 
„am dat, se cuvine să dați 
și voi. Ce ne pasă de-i le
gal ori nu 1 Și-apoi, voi 
vorbiți de lege ?“ Iar ceea 
ce-i mai grav — în cazul 
de față — e faptul eă toc
mai oameni puși să condu
că acest compartiment de 
activitate, datori să se do
vedească exemplu de viată 
și muncă neîntinată, să 
combată de la înălțimea 
unui astfel de prestigiu mo
ral mentalitățile de tarabă, 
fac corp comun cu aface
riștii, se descalifică prin 
practicile lor condamnabile, 
în acest răstimp, într-un a- 
semenea climat de corupție, 
au fost încadrate în rețeaua 
comercială diverse persoa
ne dubioase, multe dintre 
acestea fiind in prezent 
condamnate ori anchetate 
pentru atingerile aduse a- 
vutului obștesc. Un singur 
exemplu din multele care 
stau la îndemină : Coma
roni se face luntre și pun
te si intervine pentru nu
mirea lui Anton Gheorghe 
ca șef al unității „Monte 
Carlo". (Despre furtișagu
rile de la acest local 
„Scînteia" a scris cu mul
tă vreme în urmă). Cine 
era Anton Gheorghe ? Cu- 
mătrul său. Omul său de 
casă, de la care împrumuta 
bani și uita să-i restituie. 
Avid și el de combinații 
dubioase, care s-au înche
iat cu descoperirea unor 
fraude In unitatea încre
dințată spre gestiune șl 
arestarea sa.

Cu alte cuvinte, un sfîr- 
șit normal, un epilog, fi
resc, in care ultimul cu- 
vint — aspru, dar drept, 
după lege — îl are numai 
instanța de judecată...

...Prologul, după cum bine 
se știe, precede oricărui 
epilog. Meditind asupra ce
lor înfățișate mai sus, se 
pune întrebarea necesară : 
cu ce promptitudine se ac
ționează, peste tot. de la 
primul semnal, astfel incit 
primul pas greșit să nu se 
mai săvîrșească ? Cit de 
treaz este ochiul celor din 
jur, ce se face ca sechele
le unor asemenea anomalii 
să fie curmate definitiv ?

Sint tot atîtea întrebări 
pe care le suscită „cazul 
Comaroni și compania", în
trebări ce invită nu la me
ditație filozofică, ci la ac
țiune decisă, pentru întro
narea cu hotărîre a unor 
relații de muncă și viață 
întemeiate pe respectarea 
normelor eticii și echității 
socialiste, a legilor țării, 
pentru apărarea avutului 
obștesc de poftele nesățioa
se ale unora, pentru a de
termina pretutindeni un 
climat de vigilentă și înaltă 
răspundere față de bunuri
le încredințate spre ges
tiune.

Ilie TĂNASACHE
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/W DEZBATEREA COMUNIȘTILOR, A OAMENILOR MUNCII
Una din căile importante de creș

tere a nivelului de trai o consti
tuie mărirea, an de an, a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pen
tru finanțarea acțiunilor social- 
culturale. respectiv, pentru învăță- 
mint, sănătate, asistentă socială, 
cultură, artă și sport, pentru plata 
drepturilor de pensii, a ajutoarelor 
pentru copii etc. Proiectul Progra- 
mului-directivă de creștere a nive
lului de trai în perioada 1981—1985 
prevede sporirea, in continuare, a 
acestor fonduri cu peste 36 la sută 
față de cincinalul actual. în anul 
1985. nivelul lor. în medie pe fami
lie, va fi de 12 950 lei.

Vor spori în 1985, față de anul 
1980, pensiile nominale de asigurări 
sociale de stat, în medie cu 23 la 
sută, alocațiile de stat pentru copii 
cu 27 la sută. Fondurile pentru in- 
vățămînt vor spori, fată de actualul 
cincinal, cu peste 36 la sută, 
ceea ce va asigura condiții supe
rioare de pregătire a tinerei genera-, 
tii. în condițiile asigurării depline 
a gratuității învătămîntului se 
va acorda, în continuare, un 
număr important de burse pentru 
elevi și studenți, manuale școlare 
gratuit pentru .elevii din învăță- 
mintul general și liceal. La aceste 
cheltuieli se vor adăuga fondurile 
de investiții pentru construirea de 
noi localuri destinate învățămîntului.

Obligații ferme privind 
calitatea construcțiilor 

de locuințe
Am reținut din proiectul Programului-directivă de 

creștere a nivelului de trai că în următorul cincinal se 
vor construi 1 100 000 apartamente din fondurile de 
investiții ale statului,. la care se vor adăuga alte 
100 000 locuințe realizate de populație din fondurile 
proprii. Va fi înfăptuit, așadar, cel mai mare program 
al construcției de locuințe, din anii socialismului, pro
gram ce se înscrie ca o nouă etapă în cadrul preocu
părilor partidului și statului nostru de îmbunătățire 
permanentă a condițiilor de locuit ale populației.

Este, cred, de datoria constructorilor ca în viitorul 
cincinal — cincinal al calității în toate sferele vieții 
economico-sociale — să acorde o atenție sporită cali
tății noilor locuințe. Trebuie să ne gîndim că tot ceea 
ce construim pentru prezent rămîne și pentru genera
țiile viitoare.

Or. acum se întîmplă încă prea adesea ca locatarii 
de-abia mutați in casă nouă să facă numeroase și cos
tisitoare lucrări de remediere, din cauza constructori
lor -care nu și-au făcut cum trebuie datoria.

De aceea propun ca în Programul-directiyâ să se 
stabilească obligația constructorilor de a realiza locu
ințe cu un finisaj superior — așa cum a indicat de 
altfel conducerea superioară de partid — utilizind in 
mai mare măsură resursele locale de materii prime, 
luind severe măsuri de înlăturare a risipei pe șantiere.

Paul P1SLEA
sudor la I.R.A.-Craiova

Se știe că valoarea oricărei sume, 
a oricărui fond repartizat poate 
spori printr-o mai chibzuită folo
sire. Pracțica ultimilor ani arată că 
șl în domeniul, social-cultural ase
menea cerințe sint de primă impor

Fondurile social-culturale:

Să le gospodărim mai bine, 
să le mărim valoarea

tanță, unitățile social-culturale pu- 
tindu-și aduce o contribuție sporită 
la suplimentarea fondurilor reparti
zate, prin desfășurarea unor activi
tăți aducătoare de venituri. Odată 
cu preocuparea pentru o cit mai efi
cientă utilizare a fondurilor primi
te de la bugetul de stat, unitățile 
de invătămint pot dispune de un 
cadru material mai bun dacă adau
gă la aceste fonduri venituri supli
mentare obținute in cadrul atelie

OPINII, PROPUNERI
Industria alimentară 

și comerțul-în sprijinul
ușurării muncii femeilor

Cu toții apreciem eforturile și reușitele industriei 
noastre producătoare de bunuri de consum, ale unități
lor comerciale privind diversificarea continuă a sorti
mentului de mărfuri pus la dispoziția cumpărătorilor 
Este de așteptat ca în viitorul cincinal — așa cum pre
vede proiectul Programului-directivă — să se asigure 
atît creșterea cantitativă a ofertei de produse, în con
cordantă cu cerințele științific determinate de con
sum, cît mai ales îmbunătățirea structurii șl ridicarea 
calității produselor. Rezerve sînt suficiente. Iată, bună
oară, grupa de semipreparate și produse culinare des
tinate ușurării muncii în gospodărie, unde oferta uni
tăților „Gospodina" este acum departe de a satisface 
gusturile și preferințele consumatorilor.

Și la noi în întreprindere — cu mii de femei mun
citoare, gospodine, mame, deci cu foarte puțin timp 
disponibil pentru muncile casnice — avem o asemenea 
unitate, dar produsele sale nu sînt atit de solicitate 
pe cît ar trebui și am dori. Cauza : slaba diversificare 
a sortimentului, prețurile neavantajoase. Cele două 
aspecte se împletesc : e greu pentru unități să ofere 
produse ieftine, atit timp cit își concentrează atenția 
doar asupra preparatelor pe bază de carne. Orice min- 
care pregătită la „Gospodina" ar trebui să coste mai 
puțin decît cea făcută acasă, pentru că se prepară „în 
serie", adică cu cheltuieli mai mici. I

Tinea PIRLEA
muncitoare, președintă a comitetului sindicatului 
de la secția nr. 7 a întreprinderii de confecții 
și tricotaje București

relor și Ioturilor agricole de care 
dispun, prin valorificarea produse
lor sau din prestările de servicii 
executate pentru organizații socia
liste, precum și in cadrul secțiilor, 
atelierelor, centrelor de calcul, labo

ratoarelor, stațiilor pilot și a altor 
unități ce se organizează de către 
institutele de învătămînt în activi
tatea de integrare cu producția, 
cercetarea si proiectarea.

în sectorul ocrotirii sănătății, 
fondurile din cincinalul 1981—1985 
vor fi cu circa 32 la sută mai rriari 
față de actualul cincinal. Sint crea
te astfel condițiile materiale pen
tru ocrotirea sănătății și accesul 
neingrădit al tuturor cetățenilor la 

asistența medicală gratuită. în con
dițiile prevăzute de lege. Buna 
organizare a activității, repartiza
rea corespunzătoare a instrumen
tarului și aparaturii medicale, a 
celorlalte mijloace terapeutice și 
profilactice sint de natură să deter
mine un grad sporit de eficiență 
fondurilor prevăzute pentru ocro
tirea sănătății. Desigur, nimeni nu 
poate pretinde să se facă economii 
în dauna calității serviciilor pe care 
le prestează sectorul sanitar, dar 
aceasta nu diminuează răspunderea, 
lucrătorilor din acest domeniu ca 
sumele prevăzute in bugetele de 
venituri și cheltuieli ale fiecărei 
unități sanitare să fie utilizate ast
fel incit, in limita lor, să se asigure 
o asistență medicală de inaltă ca
litate, promptă și eficientă, in 
folosul întregii populații.

în domeniul culturii și artei se 
vor aloca de la bugetul de stat in 
perioada 1981—1985 fonduri cu 
circa 26 la sută măi mari decît m 
actualul cincinal. Pe lingă fondurile 
de la bugetul de stat, unitățile de 
cultură și artă pot să-și asigure con
diții de activitate mult mai bune 
dacă la fondurile primite de Ia bu
get vor adăuga veniturile realizate 
din activitatea proprie. Iată de ce. 
in corelare cu cerințele de dezvolta
re a tuturor sectoarelor de activitate, 
se impune o preocupare susținută 
pentru creșterea sistematică a ve
niturilor proprii, prin spectacole și 
manifestări de bună calitate, cu 
largă audiență la public, prin folo
sirea eficientă a personalului artis
tic.

îndeplinirea prevederilor Progra
mului-directivă de creștere a ni
velului de trai în domeniul acțiu
nilor social-culturale va constitui o 
nouă etapă de ridicare a nivelului 
de civilizație și bunăstare in tara 
noastră, de ridicare a standardului 
de viață al întregului popor.

Arhibald POPESCU 
director adjunct în Ministerul 
Finanțelor

Așa cum se arată în proiectul 
Programului-directivă, dezvoltarea 
complexă și multilaterală a econo
miei naționale va asigura, \in peri
oada 1981—1985, încă 930 000 noi 
locuri de muncă. Pe această bază, 
ponderea personalului muncitor in 
totalul populației ocupate va ajunge 
in anul 1985 la 73,2 la sută, crescind 
astfel, simțitor rindurile clasei noas
tre muncitoare.

Modificări importante vor avea 
loc în insăși structura populației o- 
cupate. Ponderea celor ce lucrează 
in agricultură, din totalul popu
lației ocupate, va scădea pină in 
1985 la 21.6 la sută. Pe de altă par
te. personalul din industrie și con
strucții va spori la 51.6 la sută. A- 
ceste schimbări calitative în struc
tura forței de muncă duc la ridica
rea generală a nivelului calificării 
profesionale, ca și a gradului ge
neral de cultură, cu implicații pro
funde asupra creșterii productivi
tății muncii șl a veniturilor, a gra
dului de asigurare a populației cu 
bunuri materiale și spirituale, a 
creșterii calității vieții.

Veniturile nete obținute din fon

i

dul de retribuire a muncii vor fi în 
anul 1980 de peste 21 ori mai mari 
decît cele dan 1950 și vor crește in 
continuare, astfel că în anul 1985 
vor fi cu 43.3 la sută superioare ce

Un raport direct:

La calificare înaltă, retribuții sporite
lor din 1980. Creșterea se va reali
za în proporție de circa 80 la sută 
prin majorarea retribuțiilor tarifa
re șl prin efectul extinderii majo
rărilor din anii 1979—1980, iar dife
rența prin acordarea de trepte și 
gradații, prin creșterea sporului de 
vechime, precum și a celorlalte 
drepturi prevăzute de lege.

O importantă sursă de venituri 

pentru oamenii muncii, pe lîngă ve
niturile directe obținute din retri
buție, o constituie. începînd din a- 
cest an, participarea la beneficii. 
Proiectul Programului-directivă 

prevede ca în perioada 1981—1985, 
corespunzător creșterii eficientei 
activității depuse de personalul 
muncitor, să se majoreze treptat 
sumele repartizate pentru fondul 
de participare la beneficii a oame
nilor muncii, astfel îneît suma me
die pe o persoană din acest fond să 
sporească cu circa 50 la sută in anul 
1985. față de anul 1980.

Este deci in interesul fiecăruia ca, 
la locul său de muncă, să sporeas
că eficiența producției, prin crește
rea productivității muncii și redu
cerea cheltuielilor materiale, mă
rind astfel fondul de beneficii al 
întreprinderii. Dealtfel, intreg an
samblul de măsuri cuprins in pro
iectul Programului-directivă de 
creștere a nivelului de trai face ne
cesară o preocupare sporită a fiecă
rui colectiv de muncă pentru înde
plinirea in bune condiții a planului 
in actualul cincinal si in anii urmă
tori. pentru că numai pe această 
bază se pot asigura resursele nece
sare sporirii veniturilor. Prodticind 
mai mult si mai ieftin, promovind 
metodele moderne ' de organizare a 
producției și a. muncii. sporind ca
litatea produselor și competitivita
tea acestora, se realizează premi
sele infăptuirii integrale a prevede
rilor de creștere a nivelului de trai 
de care va beneficia, practic. între
gul nostru popor.

Andrei BURLA
director în Ministerul Muncii
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RECOLTAREA Șl TRANSPORTUL PORUMBULUI
TELEORMAN :

Exemplul bun
ei regulă, 

nu o excepție
Grăbirea recoltării și depozitării 

porumbului constituie acum princi
palele urgențe din agricultură. Ce 
măsuri sint necesare, in ce direcții 
trebuie să se acționeze pentru inten
sificarea acestor lucrări ? Ne vom 
opri la trei elemente, desprinse din 
activitatea unor unități agricole din 
județul Teleorman.

FOLOSIREA LA CAPACITATE 
MAXIMA A MIJLOACELOR MECA
NICE DE RECOLTARE. Iată, prac
tic, cum este organizată munca la 
I.A.S. Piatra. Formația de 12 com
bine a fost impărțită in trei module. 
Coptbinele lucrează însă grupat, pe 
aceeași solă, sub directa suprave
ghere a inginerului șef al întreprin
derii, a șefului de fermă și a meca
nicului șef de la stațiunea de me
canizare. Pentru reducerea staționă
rilor și funcționarea neîntreruptă a 
combinelor, repararea oricărei de
fecțiuni se face operativ, direct ui 
cimp. Pentru aceasta, formația are 
la dispoziție un atelier mobil de in
tervenții, un grup de sudură și o 
remorcă-magazie cu piesele de 
schimb necesare. După cum remarca 
tovarășul Gheorghe Calapod, direc
torul I.A.S. Piatra, muncindu-se in 
acest fel, randamentul fiecărei com
bine a crescut la 3,5—4 hectare re

coltate pe zi, la o producție de 
14 000—15 000 kg știuleți la hectar.

MOBILIZAREA LA CULES A ÎN
TREGII FORTE DE MUNCA. „Dacă 
noi am reușit să depășim ritmul de 
recoltare stabilit este numai urmarea 
faptului că la cules participă toți 
cooperatorii și locuitorii din comună 
— ne explica tovarășul Emil Mirea, 
secretarul comitetului comunal de 
partid Suhaia. Consider că. ne-am 
făcut doar datoria atit noi. cei ce 
purtăm răspunderea pentru buna or
ganizare a activității, cit și. mai 
ales, oamenii care au înțeles că 
acum, la strinsul și depozitarea roa
delor toamnei, nimeni nu are drep
tul să stea de-o parte".

Am consemnat și alte inițiative. 
Comitetul orășenesc de partid Zim- 
nicea a hotărit ca, in fiecare sim- 
bătă după masă și duminica, cei 
peste 2 000 de oameni ai muncii din 
instituțiile și unitățile economic^ din 
oraș să culeagă și să depoziteze pro
ducția de porumb de pe cîte 45 ari 
de la cele trei cooperative agricole 
din oraș, care au deficit in forță de 
muncă. Este un ajutor prețios, de 
natură să urgenteze încheierea re
coltării.

OPERATIVITATE IN PRELUA
REA ȘI DEPOZITAREA PRODUC
ȚIEI. Am notat, in acest sens, orga
nizarea exemplară a preluării pro
ducției la baza de recepție, unde li
vrează porumbul unitățile agricoie 
din consiliile agroindustriale Finti
nele și Bujoru. La această bază, 
întrucît operațiile de descărcare a 
mijloacelor de transport și de în
cărcare a pătulelor au fost mecani
zate în proporție de 80 la sută, tim
pul de staționare a fost redus la 
20—30 de minute. Ca urmare, fiecare 
mașină face cite 3—4 curse pe zi. 
Adică transportul producției ține 
pasul cu recoltarea.

Nu intimplător am accentuat acești 

factori care contribuie la intensifi
carea ritmului de recoltare. In unele 
cooperative agricole rezultatele la 
culesul porumbului sînt cu mult sub 
posibilități, din care cauză, in ulti
mele zile, nu s-a realizat viteza sta
bilită pe ansamblul județului. De 
asemenea, în multe locuri, pe cîmp 
se află mari cantități de porumb, 
mai ales din cel recoltat cu mij
loace mecanice.

După cum am văzut, pentru reali
zarea și depășirea ritmului de recol
tare nu este vorba de a se lua mă
suri ieșite din comun. Se cere doar 
ca factorii de răspundere, organiza
țiile de partid, consiliile agroindus
triale și conducerile unităților agri
cole să-și facă datoria cu răspundere 
pentru organizarea perfectă a acti
vității. mobilizarea Ia cules a între
gii forțe de muncă și corelarea 
transportului și depozitării produc
ției cu viteza de recoltare. In aceste 
direcții trebuie să acționeze stăruitor 
organele județene de partid și agri
cole pentru a se asigura încheierea 
recoltării porumbului intr-un timp 
cit mai scurt.

Aurel PAPADIUC

ILFOV:

„Cursa 
cu obstacole" 
a porumbului

„Cu toate forțele pe care le avem, 
in citeva zile putem incheia recolta
rea porumbului. Ne împiedică insă 

transportul și depozitarea". Am au
zit aceste cuvinte repetate frecvent 
în numeroase unități agricole din ju
dețul Ilfov. Urmărind livrările de po
rumb la bazele de recepție se constată 
într-adevăr decalaje între recoltat și 
depozitat, importante cantități aflîn- 
du-se pe cîmp în grămezi. Aceasta și 
explică, în bună măsură, ritmul de lu
cru nesatisfăcător din ultimele zile 
determinat de o puțin înțeleaptă ju
decată pentru acest moment de 
maximă concentrare a forțelor, po
trivit căreia „porumbul stă mai bine 
pe cocean decit în grămezi pe cimp", 
dar și de alta complet opusă : „Acum 
interesează numai recoltatul". Rezul
tatul ? Pe de o parte, ritmul zilnic la 
cules este cu mult sub cel pla
nificat : 20 septembrie — 32 la sută ; 
21 — 50 la sută ; 22—23 — 34 la 
sută ; 24 — 48 la sută ; 25 — 42 la 
sută ; 27—35 la sută. Pe de alta, in 
unele locuri, porumbul este depozitat 
în cimp sau în baze, adesea in con
diții necorespunzătoare.

In cele ce urmează vom insista mai 
mult asupra depozitării porumbului. 
Nu se poate spune că n-a existat o 
preocupare pentru asigurarea spa
țiilor de depozitare, capacitatea de 
preluare este evaluată în prezent la 
25 500 tone pe zi, aproape o treime 
din aceste spatii fiind asigurată de 
bazele volante. „Cu toate acestea, me
dia zilnică a preluărilor din ultima 
săptămînă n-a depășit 7 000—8 000 
tone" — ne-a spus tov. Gheorghe 
Pănescu, directorul I.V.C. Ilfov. Mai 
exact — din cantitatea recoltată pină 
la 27 septembrie a fost depozitată 
abia o treime. Ce s-a întreprins pen
tru recuperarea restanțelor, cu deo
sebire la depozitat ?

O primă măsură stabilită de co
mandamentul județean pentru coor
donarea lucrărilor agricole o consti
tuie dublarea ritmului la recoltat.

lată cum poate fi redus timpul de staționare a mijloacelor de transport. La baza de re
cepție unde livrează porumbul cooperativele agricole din consiliul agroindustrial Fintinele, 
Teleorman, descărcarea mașinilor se face mecanizat, direct în spațiile de depozitare, (in 
fotografia din stingă) Fiecare din cele 12 combine de la ferma Lunca a I.A.S. Piatra — 
Teleorman, recoltează cite 3,5—4 hectare pe zi. Secretul? Organizarea exemplară a lo
cului de muncă, ceea ce permite funcționarea fără pauze a utilajelor. (In imaginea de sus)

La C.A.P. Gîrbovi (ilfov) au intrat în lan combinele cu echipament de 
recoltat porumb boabe

S-a avut în vedere, totodată, core
larea mai bună a celorlalte lucrări — 
transportul și preluarea.

„Peste tot, bobul de porumb «sună» 
arătind că s-a copt — ne-a spus ing. 
Eftimie Vasilescu, directorul direcției 
agricole. De aceea, tot porumbul care 
se culege pe timp bun. fiind mai 
uscat, trebuie adus la baze, iar ce s-a 
strîns cu umiditate mare rămine in 
grija unităților producătoare".

Trebuie arătat că in cele mai multe 
unități agricole se procedează a.șa 
cum arăta directorul direcției agri
cole. La I.A.S. Prundu, de exemplu, 
comitetul de partid, pornind de la 
necesitatea ca produsele să fie în așa 
fel depozitate incit să-și păstreze in
tacte calitățile, a sprijinit conducerea 
unității să organizeze un adevărat 
„drum al porumbului" din lan și pină 
la locul de depozitare. Acum se lu
crează in flux continuu : manual eu 
1 OIIU muncitori, 
combine si 60 de 
rezultat : a fost 

iar mecanic 
remorci, 
realizată

cu 44 
Un prim 

viteza zil-

nică de 100 ha. iar toate mijloacele 
de transport fac pe zi cite cinci dru
muri.

„Și anul trecut a existat o corelare 
tntre recoltare și transport. Ca ur
mare, nu am avut pierderi — ne-a 
spus tovarășul Virgil Trujmei — di
rectorul întreprinderii. Avem tere
nuri în «baltă» și nu ne permitem 
să intirziem culesul, dar nici să lă
săm porumbul in zone greu accesi
bile. în plus, aș avea o obser
vație privind calitatea. Experiența 
noastră arată că, inaiAte de a fi pus 
în pătule. porumbul pentru păstrare 
trebuie ales. E o muncă pe care o 
pot face și copiii. Nu ne costă decit 
7—8 lei la tonă, dar nu vom fi ne- 
voiți să cheltuim de citeva ori mai 
mult cu prefirările".

Iată o măsură bună ! Da, din re
coltă nu trebuie să se piardă nici 
un bob. Și, totuși, se pierde. Aveam 
să ne convingem de acest lucru în 
fața unor „munți" de porumb for
mați la locul de depozitare al între
prinderii agricole de stat din Urzi- 
ceni. A fost de ajuns să se ia o sin
gură probă din grămada care depă
șea 6—7 metri înălțime, ca din ames
tecul de știuleți, coceni, boabe, spăr
tură, pănuși și mătase mucegaiul să 
iasă la iveală. Pentru a nu se de
precia, la intervenția comitetului ju
dețean de partid au fost luate măsuri 
ca, imediat, știuleții să fie balotați, 
iar boabele să fie uscate. Și coopera
torii din Borănești au lăsat, la nu
mai citeva sute de metri de sat. o 
grămadă de porumb de citeva vagoa
ne de știuleți depănușați doar pe ju
mătate. Și aici — porumb în pericol 
să se deprecieze. Aflăm că a fost re
coltat de citeva zile cu umiditate mare 
și lăsat in voia soartei. De aici de
curge necesitatea ca, in fiecare uni
tate agricolă, porumbul recoltat să 
fie depozitat și păstrat cu cea mai 
mare grijă pentru a se înlătura orice 
pierderi, cu atit mai mult cu cît 
timpul a devenit instabil.

Lucian C1UBOTARU 
corespondentul „Scinteii"

Intervenția omului 
sub o tensiune 

de 400000 de volți 
(Urmare din pag. I)
— de la unele neajunsuri. Cum 
să alimentezi zi și noapte între
prinderile, orașele și satele cind 
pentru revizia unui tronson al li
niei electrice de 400 kV aceasta 
trebuie scoasă de sub tensiune 7-10 
zile ? In atari situații, energia, 
electrică e transportată pe căi oco
litoare, dar consumul tehnologic, 
implicit cel de combustibil, crește.

— Un fapt spectaculos și inedit 
în aplicarea noii tehnologii este 
acela că omul pune mina acolo, 
la înălțime, pe un conductor aflat 
sub tensiune — la 400 000 de volți
— și lucrează nestingherit prin
tre rețele. Cum se efectuează a- 
ceastă lucrare, ce măsuri de pro
tecție se iau ?

— Noi am adoptat metoda ..lu
crului la potențial'1, folosită cu suc
ces pentru intiia oară in tară la 
linia de 400 kV Țintăreni — Sibiu 
de un colectiv de specialiști condus 
de inginerul Mircea Ciocu și din 
care fac parte electricienii Adrian 
Tibu, Mircea Pădurar. Alexandru 
Grecu, Petrișor Vidrighin si ingi
nerul loan Sevastre. Aplicarea 
acestei metode cere curaj, pricepe
re și o riguroasă disciplină. Faza 
cea mai importantă este adu
cerea executantului lucrării la 
același potențial cu cel al li
niei electrice. Scule și dispozitive 
speciale — tije și scări electroizo- 
lante din rășini armate cu fibră de 
sticlă și umplute cu polimetan. 
brățări și mănuși ecranate, costu
me speciale — fac ca lucrătorul să se 
afle închis ca intr-o „cușcă a lui 
Faraday". complet protejat de 
cimpul electric. Riscul de a lucra 
sub tensiune cu asemenea dotări 
este, practic, nul. cum spunem noi. 
în plus, antrenamentele făcute de 
specialiștii noștri in R.D. Germană, 
la firma V.E.B., ne-au dat un plus 
de certitudine' în aplicarea acestei 
metode la orice tip de lucrări de 
revizii și întreținere.

— Ce avantaje economice pre
zintă noua tehnologie ?

— Cum aminteam mai înainte, 
se elimină consumul tehnologic su
plimentar pe care-1 impunea modi
ficarea schemelor de funcționare- 
prin întreruperea unor rețele ; in
tr-un an, la nivelul tării, economia 
de energie electrică realizată pe 
această cale se cifrează la 8 mili
oane kWh. Totodată, creste mult 
productivitatea muncii. Și. fapt 
deosebit de important, se înlătură 
orice intrerupere in alimentarea 
consumatorilor de energie electrică. 
Noua tehnologie urmează a fi ge
neralizată în toate întreprinderile 
de profil.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteil"
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Noutăți 
la Podul înalt

Specialiștii muzeului județean 
Vaslui au efectuat săpături ar
heologice la punctul Cetățuia de 
pe dealul Paiu. Primele probe 
materiale descoperite atestă fap
tul că Stefan cel Mare si-a pre
gătit marea bătălie de la 1473 
prin construirea unor fortificata 
de mare anvergură pe una din 
înălțimile care domină locul cu
noscut în istorie drept Podul 
Înalt, la sud de Vaslui.

Este pentru prima dată cînd se 
descoperă o asemenea construc
ție. săpată si amenajată, in afa
ra cetăților cunoscute pînă acum 
din perioada respectivă. Noua 
descoperire întregește datele is
torice privitoare la strategia si 
tactica de luptă a strălucitului 
voievod.
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cu șampanie
La I.A.S. Bucium-Iași 

pus întrebarea ; „Cine 
transporta ultima tonă din . 
ducția de struguri planificată 
pentru acest an ?“. „Norocul i-a 
surls mecanizatorului Gheorghe 
Suiu, După ce făcuse 10 curse 
în ziua respectivă, a avut ambi
ția să mai facă una. Tocmai 

J această a 11-a cursă a adus pe 
pc arta combinatului de vinifica- 

1 e și ultima tonă de struguri.
Potrivit unui vechi obicei al lo
cului. el a primit în dar o sticlă 
cu șampanie și cuvenitele felici
tări.

s-a 
va 

pro-

I
I
I
I
I

I I
Găina... ceasornic
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Cititorul nostru Gh. Ionescu, 
pensionar din Șercaia-Brașov, 
ne scrie : „Multe curiozități am 
citit, de-a lungul anilor, in ru
brica «Faptul divers» dar nu-mi 
aduc aminte să fi fost scris si 
ceva despre un record ca a- 
cesta^ Eu am o motată mai 
cu... moț decit toate. De un 
an si jumătate, absolut fără nici 
o întrerupere. în fiecare zi si la 
aceeași oră ea face cite un ou. 
N-a existat o zi in care, la ora 
respectivă, să nu cotcodăcească. 
spre a-mi da de veste faptul 
împlinit. A devenit un caz atit 
de obișnuit, incit pot să-mi po
trivesc si ceasul după cotcodă- 
citul ei.
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mașina mea
ln fața căminului T-3 din ca

drul complexului studențesc 
„Tudor Vladimirescu" din Iași 
se află staționată si— abandona
tă de aproape un an de zile 
o mașină tip rulotă, cu numă
rul de înmatriculare 21-IS-2628, 
proprietatea întreprinderii „Mol
dova".

Dacă mașina ar fi fost pro
prietate personală a cuiva din 
conducerea întreprinderii, tot așa 
ar fi fost abandonată ?

Răspuns probabil: „Ehei, dacă 
era mașina mea"...

Dar mai mult ca sigur că altul 
va fi răspunsul pe care-l aș
teptăm.
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FESTIVALUL 
INTERNAȚIONAL 
„GEORGE ENESCU"

Remarcabili interpreți 
ai scenei lirice

Raina Kabaivanska în ,,Tosca“ 
Eugenia Moldoveanu 

în ,,Madame Butterfly"
Dispunînd de acea „car

te de vizită" ce onorează 
doar vedetele teatrului li
ric actual (prezente la 
Scala din Milano și Tea- 
tro Colon din Buenos 
Ăires), Raina Kabaivan
ska a transformat specta
colul „Tosca" intr-un tri
umf. Tragediană înnăs
cută, temperament artis
tic clocotitor, dublată de 
o eminentă. cîntăreață. so
lista bulgară a făcut să 
vibreze întreg auditoriul. 
Alături de protagonis
tă. Nicolae Herlea a 
reeditat una din creațiile 
sale de căpătii prin con
strucția seniorială impri
mată rolului Scarpia si 
prin cintul vibrant. Sur

priza serii — în ciuda ti
midității și inerentelor 
reticențe scenice — rămi- 
ne tenorul Ionel Voineag 
de la Opera din Iași.

Un alt spectacol de 
succes al Operei române : 
„Madame Butterfly" — 
ocazie de a reasculta una 
dintre marile interprete 
ale rolului — Eugenia 
Moldoveanu : artă impe
cabilă a cântului, fra
zare, nuanțare de sensibil 
rafinament, puternic dra
matism. Alături de ea. ex- 
celenți parteneri precum 
Emil Gherman, Eduard 
Tumageanian.

Viorel COSMA

Concertul Orchestrei simfonice 
a Radiodifuziunii din Fraga

Un public entuziast a 
aplaudat pe mult dotații 
membri ai Orchestrei 
simfonice a Radiodifuziu
nii din Praga. conduși de 
apreciatul dirijor Josef 
Hrncir. Un program care 
a cuprins Simfonia a 
Vl-a de Bohuslav Marti- 
nu — o creație reprezen
tativă pentru marele com
pozitor oeh, o pagină 
neoclasică cu nostalgii ro
mantice, în care rațiunea 
cedează locul unei fan
tezii bogate, intim aso
ciate unor armonii de o 
cuceritoare policromie. 
Apoi Simfonia a Vl-a de 
Antonin Dvorak — com
poziție caracteristică pen
tru romantismul cehoslo
vac, din care nu lipsește 
acel patos romantic, legat 
de teme de o amplă res
pirație. ca niște imense și 
sinuoase arcade sonore. 
Două opusuri în care di
rijorul și orchestra au 
izbutit să construiască și

să nuanțeze un discurs 
sonor fermecător, păs- 
trind acea sobrietate pe 
care o posedă din plin 
artiștii autentici și pro
funzi. pentru care muzi
ca rămîne „arhitectură 
sonoră" și, ceea ce numim 
de obicei, proporție 1

în încheiere, Josef Hrncir 
și Orchestra simfonică a 
Radiodifuziunii din Pra
ga ne-au prezentat popu
lara Rapsodie I in La 
major de George E- 
nescu. O bucurie pentru 
melomanii români să as
culte această capodoperă 
interpretată cu fior poe
tic. dar și cu o vitalitate 
de-a dreptul contaminan
tă. Aveam impresia că 
publicul și muzicienii s-au 
înfrățit sub cerul mirific 
al Euterpel, totul deve
nind vis și armonie, ele
vată ambiantă spirituală.

Doru POPOV1C1

Liceul ..Mihai Eminescu" din Satu Mare. Laboratorul de fizicd Foto ; S. Cristian

Ansambluri de prestigiu
• „Musica Rediviva"
• Gabrielli Brass Ensemble
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Vagonul 8, 
locul 62

S-a întimplat în rapidul 67, 
de pe ruta București—Iași. Mai 
exact, în vagonul 8. Și mai exact, 
locul 62. Doi pasageri pe 
același loc. Unul, cu biletul 
nr. 1 484 pentru Iași, celălalt cu 
nr. 0 026 pentru Vaslui. Amân
două biletele au fost cumpărate 
de la aceeași agenție de voiaj.

Orice s-ar zice, unei institu
ții prestigioase, cum este aceea 
care asigură transportul pe calea 
ferată, nu-i șade bine cu aseme
nea situații. Din păcate, nu este 
pentru prima oară cînd sem
nalăm acest lucru. Ce-ar fi să 
nu mai fie?
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• De peste 13 ani, 
Ludovic Baci și for
mația sa de muzică 
veche pătrunde in lu
mea școlii venețiene 
(Monteverdi, Vival
di...), a , școlii franco- 
flamande (Obrecht, 
Ockegen.,.), In epoca 
elisabethană a lui 
Dowland și Bird. în 
paginile de muzică 
veche românească de 
pe la 1550...; tălmă
cește cu instrumente 
obișnuite, sau cu vio
lele da gamba, cu se
tul de blockflotte. cu 
lăuta, spineta — ne
știute ricercare. mote- 
te. pavane. suite... Lu
dovic Baci este un 
artist pentru care no
țiunea de „spectacu
los" nu există. Muzi- 
cian-cercetător pasio
nat in luminarea ve
chilor documente de 
muzică românească, a 
dăruit acestui festival 
prelucrările sale inti
tulate „Dansuri româ
nești din secolul 
XVIII" : zece motive 
de dans, zece jocuri 
intr-un aliaj instru
mental. menit să re
dea atmosfera de 
epocă. Un moment de 
aleasă și vibrantă dă
ruire : „Memoria Put- 
nei" de Mihai Moldo
van.

• „London Gabrielli 
Brass Ensemble" — 
sextet -de alămuri con
dus de trompetistul și 
orchestratorul Crispian 
Steele-Perkins. într-un 
portret succint notăm : 
virtuozi prin excelen
tă, cu o tehnică ire
proșabilă a respirației.

(Urmare din pag. I)

Membrii sextetului londonez

siguri In lansarea ex
primărilor robuste, a 
armoniilor catifelate, 
în asamblarea unor 
sonorități de orgă. De 
la înființare, din 1963, 
și-au propus abordarea 
unor pagini renascen
tiste, dar și a unor 
compoziții apartinind 
secolului nostru. După 
cum ei singuri recu
nosc, nu au reușit să 
aibă un repertoriu 
foarte bogat. Sint tot 
timpul in căutare de 
noi opusuri, sint in
teresați de prelucrări 
folclorice. Chiar și 
programul concertului 
bucureștean a fost ine
gal. Solemna Can- 
zona de Gabrielli. co
lorata Suită de dan
suri engleze de An
thony Holborne. acel

maiestuos contrapunct 
de Bach... alături de 
o piesă de discutabilă 
factură — „Music Hall 
Suite" de Horovitz. 
S-a văzut și reacția 
publicului ; entuziast 
la muzica veche, ama
bil însă la scheciul Iul 
Joseph Horovitz. Ceea 
ce domină insă evolu
ția sextetului englez 
este excelenta lor pre
gătire tehnică, apoi 
dotarea lor cu instru
mente de mare finețe ; 
șase muzicieni care 
cîntă și la instrumen
te vechi, la acele pito
rești trompete piccolo, 
„clarino", „baroc trom- 
petten", care dau un 
plus de farmec piese
lor abordate.

Smaranda 
OȚEANU

Deutsche 
Kammerakademie

Alcătuită din muzicieni care si-au 
desăvirșit pregătirea muzicală la 
Conservatorul „Robert Schumann" 
din Diisseldorf, formația oaspete 
propune o atitudine personală în 
fața literaturii abordate. în princi
piu. fiecare membru al ansamblu
lui este capabil să desfășoare o ac
tivitate solistică, ceea ce îngăduie 
alegerea unor grupaje interpreta
tive mereu schimbate. în funcție de 
partitură, fără a scădea nivelul 
prestației artistice. De la cvartet 
sau cvintet la ansamblu mic sau 
orchestră concertantă, acest nivel 
este păstrat cu rigoare si. totodată, 
cu o impresionantă modestie.

Programul ales pentru festival 
avea, neîndoios, o anumită nuanță 
demonstrativă, in dorința de a se 
arăta dezinvoltura cu care evo
luează ansamblul, indiferent de nu
mărul participantilor sau stilul par
titurii. De Ia muzică concertantă 
(Dublu concert pentru oboi si 
vioară de Bach. Concert pentru 
violoncel de Haydn, Muzică fune
bră pentru violă șl orchestră de 
Hindemith) la partituri camerale 
foarte deosebite ca factură (Cvartet 
pentru coarde si obol de Mozart, 
Cvintet de Milhaud) — suficient 
teren pentru a convinge publicul 
de seriozitatea cu care fac mu
zică. Sub îndrumarea conducătoru
lui formației, prof. Johannes Go- 
ritzki, Deutsche Kammerakademie 
a reușit să-și atragă afecțiunea 
melomanilor sltuînd concertul la 
cotele unei onorabile prezente.
Griqore CONSTANTINESCU

Agenda festivalului
• La ora 17, la Sala micâ a Palatului 

— ultimul din seria recitalurilor in
strumentale oferite de către tinerii 
noștri soliști. Iși dau concursul î Radu 
Chișu, Vladimir Mendelsohn, Liliana 
Ciulei, Dan Ata^asiu.
• Final-simbol : Orchestra simfoni

că a Radioteleviziunii (Ateneul Român 
ora 20), împreună cu ansamblurile co
rale ale R.T.V. și Filarmonicii „George 
Enescu4*, sub bagheta lui Iosif Conta, 
oferă melomanilor ,,Vox Maris" de 
George Enescu și Simfonia a IX-a de 
Beethoven.

De la răspindirea lui 
pe scară de masă, ra
dioul a influențat și a 
schimbat uneori radical gus
turile oamenilor, felul lor 
de a gîndi și a simți, reac
țiile lor in fata diverselor 
fenomene naturale sau so
ciale. Și totuși despre 
această imensă tribună a 
tării și a lumii întregi la 
noi nu s-a scris încă nici o 
carte pînă la recenta In
scripție pe o bandă de 
magnetofon a lui Iulius 
Tundrea. Iată deci o carte 
de pionierat în acest dome
niu. în literatura română. 
O carte consacrată unuia 
din cei mai eficaci catali
zatori de opinie publică, 
un prompt si excelent in
formator despre ceea ce se 
petrece în tară si in străi
nătate, un doctor, un sfă
tuitor în toate domeniile de 
activitate, un prieten bun al 
milioanelor de oameni, un 
teatru, o scenă de operă sau 
de operetă, o tribună de 
dezbateri, un muzeu sonor 
al istoriei si culturii noastre 
socialiste. O carte originală, 
inspirată, temeinic gîndită, 
competentă. Am citit-o la 
numai citeva săptămini 
după lectura uneia din
tre cele mai bune cărți 
despre „Presse, radio et te
levision aux Etats-Unis", 
scrisă de universitarii fran
cezi R. Burbage. Jean Co- 
zemajou. Andre Kopsi și

m-a impresionat plăcut fap
tul că autorul român se si
tuează prin cartea sa „In
scripție pe o bandă de 
magnetofon" la înălțimea 
marilor specialiști străini, 
impunind o viziune si o 
concepție originale, româ
nești, despre rolul și func-

vizuale de promovare si 
difuzare a culturii. Dimpo
trivă, acestea din urmă, in 
țările unde ele nu sint sub
jugate reclamei comerciale, 
fac să pătrundă tot mai 
puternic in rindul maselor 
celor mai largi cartea, cultu
ra clasică și socialistă. A-

Iulius ȚUNDREA

„Inscripție pe o bandă 
de magnetofon"

tiile radioului in educarea 
șl instruirea auditorilor, in 
descoperirea, păstrarea, pro
movarea si stimularea cul
turii si talentelor din rîn- 
dul celor mai largi pături 
sociale. într-un context i- 
deologic mondial în care 
multi prevăd dispariția civi
lizației tradiționale a cărții 
in concurentă cu casetofo- 
nul, magnetofonul, radioul 
și televizorul, meritul lui 
Iulius Țundrea este acela 
de a demonstra convingător 
faptul că, obiectiv, nu e- 
xistă nici o concurență os
tilă între „galaxia Guten
berg" și mijloacele audio-

cesta e un principiu esen
țial de politică culturală a 
partidului și statului nostru, 
susținut cu ardoare de 
cărturari din toate genera
țiile. Astfel. Tudor Vianu 
sublinia faptul că „noile 
mijloace tehnice au tocmai 
rolul de a stimula gustul 
public pentru lectură și de 
a ajuta procesul de difuzare 
a cărții. Aceste noi mijloa
ce ajută cartea, ii deschid 
drumuri mai largi și mai 
întinse, dezvoltă cultura in
telectuală, îndrumînd inte
resul general către izvorul 
Cărții". E o idee pe care 
Iulius Tundrea o dezvoltă, o

nuanțează, o sugerează, ne 
tot parcursul cârtii sale, 
dind o replică autorizată 
celor ce privesc cu pesi
mism destinul civilizației 
cărții. După un scurt is
toric al instituției, autorul 
urmărește „actualitatea u- 
nor tradiții culturale ale 
Radioului", locul său „în 
sistemul instituțiilor cultu
ral-educative", insistind a- 
poi asupra funcțiilor sale 
de creator, stimulator si 
propagator de cultură și de 
manifestări culturale, pen
tru a pleda in încheierea 
primei părți în favoarea 
transformării fonotecii de 
aur intr-un muzeu sonor al 
culturii românești. Alte 
capitole sint consacrate u- 
nor ctitori ai radiofoniei 
culturale, precum Perpessi- 
cius. Tudor Vianu, Tudor 
Arghezi si altor personali
tăți cultural-artistice care 
au slujit vreme îndelungată 
această instituție națională, 
în acest fel, Iulius Tundrea 
aduce remarcabile contri
buții la o „Istorie vie a li
teraturii române", sublini
ind îndreptățit volumele de 
versuri, critică literară și 
reportaje care au luat 
primul contact cu publi
cul prin emisiunile .ra
diofonice. Avem de-a face, 
așadar, cu o carte de pio
nierat. care merită să fie 
citită.

Ion Dodu BALAN

IERI, IN CAPITALA, A AVUT LOC 

Vernisajul expoziției „Arta plastică 
contemporană columbiană“

în rotonda Sălii mici a Palatului 
din Capitală a fost deschisă vineri, 
sub egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, expoziția „Arta 
plastică contemporană columbiană".

Lucrările selectate, reprezentative 
pentru cunoașterea fenomenului con
temporan al artei plastice colum
biene. au. darul de a familiariza pu
blicul vizitator român cu creația 
unor maeștri cum sint Amelia de 
Cajiga, Manuel Hernendez, Omar 
Rayo, Carlos Rojas, Juan Cardenas, 
Juan Antonio Roda, Noe Leon ș.a. 
Expoziția sa remarcă printr-o mare 
diversitate tematică și stilistică, 
mergind de la peisaj și portret 
pînă la creațiile expresioniste Inspi
rate ' din realitatea imediată, din 
folclor și străvechile tradiții ale cul
turii columbiene.

După cum subliniau pictorul 
Gheorghe Anghel și Gloria Gaitan, 
ambasadorul Columbiei la Bucu
rești. in cuvintele rostite la vernisaj, 
noua manifestare expozițională se 
inscrie in cadrul larg al schimburi
lor culturale existente intre cele 
două țări.

La deschiderea expoziției au luat 
parte reprezenanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Uniu
nii artiștilor plastici, I.R.R.C.S., Aso
ciației de prietenie româno-colum- 
biană, alți oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

Consfătuire pe țară 
în domeniul dermatologiei
Vineri au început la Galați lucră

rile Consfătuirii anuale pe tară în 
domeniul dermatologiei, organizată 
sub auspiciile Ministerului Sănă
tății și Societății de științe medi
cale. în cadrul consfătuirii, care se 
desfășoară pe mai multe secțiuni, vor 
fi prezentate aproape 70 de comu
nicări pe teme de actualitate din 
această ramură a medicinei.

Paralel au loc. la spitalul jude
țean din localitate, „Zilele medicale 
gălățene", manifestare organizată de 
Direcția sanitară a județului Galați, 
în colaborare cu Institutul de medi
cină și farmacie Iași.

Manifestare culturală
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Fede
rale Nigeria, vineri după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.
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Alte acte, 
dar in regulă

I,a o intersecție, în Piața 
Victoriei din Deva, autoturismul 
2-Dj-8687 s-a angajat intr-un 
viraj periculos, cu viteză și 
scrișnet de roți. Urmarea : izbi
rea unui autoturism care, la 
la rindu-l, a tamponat pe un 
altul. Toate trei mașinile au 
fost avariate. La volanul primu
lui autoturism — Grigore Badea. 
Venit la fața locului, agentul de 
circulație i-a cerut actele la 
control Badea i-a dat actele... 
Care acte nu erau nici ale auto
turismului condus piuă atunci 
de el și nici permisul de con
ducere pe numele lui. Actele 
erau ale altei mașini, iar 
permisul aparținea unui păgubaș 
de la care Badea il subtilizase.

Acum i se întocmesc și lui 
alte acte, dar în toată regula.

Nezozon a tras
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| pe dreapta •

ICu cîtva timp in urmă, lui ■ 
Anton Nezozon, de meserie so- 
bar din Satu Mare, i s-a reținut 

permisul de conducere auto, I

I fiind găsit sub influența alcoolu
lui la volanul autoturismului I 
său. Dar Nezozon nu s-a învățat

I minte, deși a tras două luni pe 
dreapta. Așa se face că s-a . 
urcat din nou la volan, tot sub 
influența alcoolului. Rezultatul : !

Ia pierdut controlul volanului și 
s-a năpustit cu mașina într-o I 
casă. Și mașina și casa au su- I

I ferit mari stricăciuni. De data 
asta lui Nezozon i s-a anulat ■ 
permisul.

I 
L

Rubrlcâ realizatâ de .
Petre POPA
și corespondenții „Scintell" *

33 000 noi locuri de muncă 
oferite oamenilor in acest 
cincinal și de multele pro- 
fesii-noi pe care ele le pre
supun mi se vorbește pe 
îndelete și cu mindrie față 
de recentul decret prin care 
Bistrița devine municipiu.

Realismul grav îl re
simt perfect și în ceea ce 
îmi relatează la Combina
tul industrial pentru c >a- 
strucții de mașini Bistrița 
secretarul comitetului de 
partid, maistrul loan Theil, 
întors pe meleagurile nata
le după 17 ani de munca 
la Hunedoara și confruntat 
in prezent cu problemele 
specifice ale unui gigant 
industrial in devenire. Pro
bleme legate de construcția 
halelor, de furnizorii de 
utilaje, de marea varietate 
a produselor și cu prototi
puri mereu innoite. de na
vetiști. de calificarea la 
locul de muncă, nu întot
deauna pe măsura activită
ților foarte speciale ce se 
cer prestate, de inginerii 
tineri care mai pleacă îna
intea terminării stagiatu- 
rii, de realizările, dar și ne- 
realizările conform grafi
cului, din proprie vină și 
din vina altora, mă rog — 
durerile de cap proprii 
unui combinat de necuprins 
cu privirea nici din punc
tul său cel mai înalt, com
binat într-un viitor apro
piat dătător de ton pentru

economia Întregului județ.
Că după inerente expe

rimentări ineditul intră în 
obișnuință o dovedește și 
întreprinderea „Netex" de 
textile netesute. unică fa
brică de acest profil din 
țară, în măsură a ne schim
ba reprezentările privind 
industria textilă. Ea fuzio
nează aici cu chimia și cu

felul Iul volubil, familiar, 
moldovenește mucalit, ușor 
nonșalant, il cred pentru 
că întreaga întreprindere 
se distinge prin acel aer 
gospodăresc pe care il re
marcasem. se lucrează 
calm, curat.

La Combinatul de prelu
crare a lemnului, tot din 
Bistrița, in atelierul de

oamenii care muncesc, în
vață, din muncitori devin 
maiștri, ingineri ; sau care 
pentru munca lor viitoare 
își văd de sănătate la Sin- 
georz-Băi. La cabinetul 
său din modernul hotel 
Hebe dat în funcțiune — 
ca și cel de-alături — in 
1973, doctorul Traian Șan- 
dor. medic primar și medic

Sîngeorzului calitatea „băii" 
efective.

Știința și cunoștințele te 
însoțesc la tot pasul. Octa
vian Baciu, Ioan Clipotă și 
Vasile Pașcu. care m-aa 
întovărășit prin Bistrița, 
Singeorz-Băi și Năsăud, 
sint absolvenți ai Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", doi 
dintre ei foști invățători de

URMAȘII LUI ION AL GLANETAȘULUI

o specifică tehnologie de 
interțesere, care face ca, 
inclusiv din prelucrarea 
resturilor de materii prime 
din alte unităti textile, 
să rezulte stofe de mo
bilă. suporturi pentru mase 
plastice, fete pentru în
călțăminte, articole deco
rative, huse pentru televi
zoare, vată de tapițerie, 
scutece pentru nou-născuți 
și diverse alte produse uti
le industriei sau uzului 
casnic. Dată în funcțiune in 
1971, de vreo 3 ani această 
întreprindere lucrează con
stant bine, este pentru ju
deț un etalon de hărnicie 
— îmi spune Mircea Bocu. 
originar din Bacău, cu stu
dii la Iași, lucrînd la Bucu
rești și trimis in cele din 
urmă director de fabrică 
aici. în locurile de baștină 
ale soției; mi-o spune in

„sculptură", un șir de fete 
și mai tinere dăltuiesc cite 
un detaliu complicat al 
mobilei stil, pregătită pen
tru export. Mă opresc lingă 
cea despre care mi se spu
ne că este „prima noastră 
sculptoriță". Doina Șomfe- 
lean : are 21 de ani. de 
trei ani sculptează mo
bilă. recent și-a dat ba
calaureatul la liceul seral, 
s-a întors tocmai din con
cediu, are puțină febră 
musculară de readaptare, 
dar trece ; lucra impreunâ 
cu sora ei geamănă, care a 
fost însă mutată la contro
lul tehnic de calitate, mai 
are două surori. în vara 
aceasta a obținut categoria 
a III-a, este ocupată cu 
munca U.T.C., dorește mult 
să se specializeze la Poli
tehnica din Brașov.

Tot la oameni ajungem,

șef al stațiunii, imi face un 
scurt istoric al acesteia, de 
la trecutul fără lumină e- 
lectrică, apă curentă și dru
muri asfaltate, pină la con
fortul de astăzi, asigurat 
miilor de vizitatori sosiți 
prin O.J.T. sau sindicate ; 
el îmi vorbește mai cu sea
mă de virtuțile terapeutice 
ale stațiunii și de afecțiu
nile pe care ei. medicii, le 
tratează, prin cure de apă 
minerală, nămol de izvoa
re, mofete sau bioclimatul 
sedativ al stațiunii — cu 
condiția, desigur, ca dinco
lo de odihna binevenită și 
ea, accentul să cadă (pe 
viitor, mai hotărît) pe o 
sanatorizare supusă rigori
lor acestora ; și înfățișîn- 
du-mi perspectivele bal
neologiei, și prin tratamen
te externe. deocamdată 
absente, care să confere

țara, ca și amintiții mu
zeografi, ca atiția alții pe 
care i-am intîlnit. Căci 
profesiunea de dascăl a 
fost pe aceste meleaguri 
una dintre cele mai de preț 
din vechi timpuri, mărtu
rie stau impunătoarele li
cee și din Bistrița și din 
Năsăud. Liceul „Andrei 
Mureșanu" găzduiește acum 
o expoziție de creație teh
nică a elevilor, iar la Li
ceul „Liviu Rebreanu" e 
profesoară de filozofie An
gela Șandru, fosta mea 
eminentă studentă de la 
București, pe care Și aici 
mi-au lăudat-o interlocu
torii pentru activitatea ei 
profesională .și obștească.

Scria Liviu Rebreanu 
printre însemnările sale : 
„De cind romanul Ion a 
devenit prea cunoscut...

satul Prislop a dobindit o 
faimă pe care n-a nădăj- 
duit-o niciodată". In mu
zeul cinstind memoria scrii
torului e expusă și îmbră
cămintea lui Ion al Glane- 
tașului. Și în chip firesc îți 
apare întrebarea cu privire 
la soarta nepoților Glane- 
tașului, cei care populează 
astăzi orașele și comunele, 
dealurile și văile țării Bis
triței și Năsăudului. Urni 
dintre ei au rămas agri
cultori. oieri sau pomicul- 
tori, din ce în ce mai mă
iestriți în tehnicile contem
porane. Alții au devenit 
constructori ai noilor plat
forme industriale și mînui- 
torii unor mașini comple
xe. S-au mutat în case noi. 
ridicate tot de ei. și în 
preajma cărora se întîmplă 
să vezi plimbîndu-se in 
bună înțelegere reprezen
tanții celor trei generații, 
țărani și țărance virstnice. 
în straie tradiționale, mun
citori de virstă mijlocie și 
copiii, mulți copii de toate 
virstele îmbrăcați în tot ce 
se poate găsi mai modern. 
E o întreagă istorie con
densată în această întîlnire 
și bună înțelegere. Și, pa- 
rafrazîndu-1 pe scriitor,
vom putea spune că de cind' 
fiii, nepoții și strănepoții 
Glanetașului au devenit
prea cunoscuți, județul
Bistrița-Năsăud a dobindit 
o faimă pe care n-a nădăj
duit-o niciodată.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., ai Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de. artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenți Adeuga Adekuoye, 
ambasadorul Nigeriei la București, 
membri ai ambasadei.

t V
PROGRAMUL 1

8,30 Promenadă muzicală
8,45 Itinerar francez la „Tumul Mag

num" șl între „Saone șl Loire"
9,10 Selecțiunl din emisiunile muzicale 

ale săptămînll
10,00 Roman-folleton : „Cel din Moga- 

dor“. Reluarea episodului 2
11,10 Șoimii patriei
11,20 Telecinemateca (reluare)
13.00 De la A la... infinit
15,00 Fotbal : C.S. Tîrgovlște — Politeh

nica Iași (Divizia A)
17.45 Clubul tineretului la Galați
18.30 Cronica evenimentelor politice in

terne și internaționale. Septembrie 
1979

18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.15 Priorități în agricultură
19,25 îndeplinim programul partidului. 

Cum se nasc orașe
19.45 Teleenciclopedia
20.15 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Episodul 6
21.05 Varietăți de sîmbătă seara
21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.15 Seară de romanțe
19.30 Reportaj pe glob — Kiev
20,00 Transmisiunea directă a Concer

tului de închidere a Festivalului 
internațional „George Enescu"

• GORJ. La Tîrgu Jiu 
s-a editat, recent, cel de-al 
6-lea volum al culegerii „Gorjul 
literar". (Dumitru Prună). • 
HARGHITA. A avut loc deschi
derea festivă a stagiunii teatra
le la Teatrul popular din muni
cipiul Odorheiu Secuiesc. (I. D. 
Kiss). O ARGEȘ. Sala „Arta" 
din Cimpulung găzduiește o ex
poziție de pictură „Peisajul și 
monumentele istorice în grafică" 
semnată de Ion Mîndru și 
Anton Kaindl. • Ansamblul de 
datini și obiceiuri folclorice 
„Miorița", al întreprinderii de

confecții din Curtea de Argeș, a 
prezentat pe stadionul „23 Au
gust" din localitate, în fața a 
2 000 de spectatori, spectacolul 
„O nuntă ca pe Argeș”. (Gheor
ghe Cirstea). • V1LCEA. La 
Călimănești a avut loc un sim
pozion național pe tema „Meto
de de îmbunătățire a activității 
de întreținere a instalațiilor de 
telecomunicații, în vederea ridi
cării calității prestațiilor în te
lefonie și telegrafie", organizat 
de Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor. în colaborare 
cu Consiliul național al ingine

rilor și tehnicienilor. (Ion Stan- 
ciu). • OLT. La Corabia s-a 
desfășurat cea de-a Vl-a ediție 
a festivalului-concurs de muzică 
populară, ușoară și folk „Co
rabia de aur". (Emilian Rouă). 
O COVASNA. Recent și-a în
chis porțile cea de-a 6-a edi
ție a taberei de sculptură de la 
Arcuș, organizată de Uniunea 
artiștilor plastici din Republica 
Socialistă România, în cola
borare cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Covasna. Lucrările rea
lizate în cadrul taberei îmbo

gățesc zestrea Casei agrono
mului de la Arcuș, oferind fru
moaselor alei și poieni ale par
cului un decor inedit. (Tomori

Geza). • GALAȚI. Timp de trei 
zile s-a desfășurat ediția a doua 
a festivalului concurs de creație 
și interpretare pentru poezie și 
muzică tinără „Baladele Du
nării" în organizarea clubului 
tineretului din localitate, a zia

relor „Scânteia tineretului" și 
„Viața nouă" și a revistelor 
„Luceafărul" și „îndrumătorul 
cultural". Au participat soliști și 
grupuri folk din 15 județe • A 
început etapa de masă a „Fes
tivalului județean ai teatrului 
scurt de amatori", organizat de 
Consiliul județean al sindicate
lor Galați • La Muzeul de 
artă contemporană românească 
a avut loc vernisajul expozi
ției „Particularități zonale ale 
plasticii românești contempo
rane — zona Timișoara", ma
nifestare organizată de Uniu

nea artiștilor plastici. (Dan 
Plăeșu). • ARAD. „Tribuna ex
perienței înaintate in munca 
politico-educativă" este generi
cul sub care în mai multe între
prinderi și instituții arădene au 
avut loc sub îndrumarea secției 
de propagandă a comitetului 
județean de partid consfătuiri, 
dezbateri, schimburi de expe
riență ; „Respectarea normelor 
eticii și echității socialiste de 
către lucrătorii din unitățile co
merciale de stat și cooperatiste", 
„Modalități de înlăturare a 
risipei de materiale, energie

electrică și combustibil pe șan
tierele de construcții", „Opera
tivitate in activitatea gazetelor 
de perete și satirice și a stați
ilor de radioficare". (Constantin 
Simlon). • BACAU. Actorii Tea
trului dramatic „Bacovia" au 
inaugurat noua stagiune în cen
trele muncitorești de Pe Valea 
Trotușului. • La căminele cul
turale din comunele Răcăciuni. 
Dealul Morii. Tîrgu Trotuș. Găi- 
ceanu, Berești-Bistrița au fost 
deschise 8 expoziții pe teme de 
istorie organizate de Muzeul ju
dețean Bacău. (Gh. Baltă).
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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

publicistului italian Giancarlo
(Urmare din pag. I) 
tării economico-sociale, să pună mi
nunatele cuceriri ale științei în fo
losul bunăstării, fericirii omului.

ÎNTREBARE : Care sînt. în li
nii mari, principiile care stau la 
bata relațiilor României cu ce
lelalte tari ?

RĂSPUNS : România pornește de 
la necesitatea dezvoltării relațiilor 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Așa cum am 
menționat deja, punem un accent 
deosebit pe relațiile cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare, dar extindem și relațiile cu 
țările capitaliste dezvoltate. La baza 
tuturor acestor raporturi așezăm 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței, su
veranității naționale, neamestecului 
in treburile interne și avantajului 
reciproc. Ne pronunțăm ferm împo
triva folosirii forței, a amenințării 
cu forța, pentru soluționarea tu
turor problemelor litigioase numai și 
numai pe calea tratativelor. Pornim

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul "o Verdeț. a primit, vineri di- 
min a, pe Otto ROsch, ministrul 
fedi <1 al apărării al Republicii 
Ai <ia, care, împreună cu o delega
ție militară, face o vizită oficială în 
țara noastră.

Oaspetele a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, din partea președintelui Austriei, 
Rudolf Kirchschlăger, un cordial sa
lut și cele mai bune urări.

Mulțumind, tovarășul Uie Verdeț a 
rugat să se transmită, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintelui Austriei, Rudolf Kirch

Primiri la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Ilie Verdeț, membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a primit, vineri dimineața, delegația 
Conferinței Federale a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncițor din 
Iugoslavia. condusă de tovarășul 
Todo Kurtovici, președintele Confe
rinței, care, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, se află într-o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

A fost prezent Djordje Popovici, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București.

în timpul convorbirii s-a efectuat 
un schimb de păreri privind dezvol
tarea colaborării dintre România și 
Iugoslavia, dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre Frontul Unității 
Socialiste și Uniunea Socialistă a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia, 
exprimîndu-se deosebita satisfacție 
față de evoluția mereu ascendentă a

★
Vineri dimineața, tovarășul Virgil 

Ceșacu, membru al Comitetului Po- 
1' Executiv, secretar al C.C. al

_,R„ a primit delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Bulgar, con
dusă de Ilia Vilkov, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.B.. care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. a făcut o 
vizită pentru schimb de experiență 
în tara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Trandafir Co- 
cîrlă, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

★
Vineri dimineață, tovarășul Virgil 

Cgzacu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Partidului 
Democrat din Gabon, formată din El 
Hadj Mohammed Mouapa Boetsa și 
Nyare Nkoge, membri ai Biroului 
Politic, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită de prietenie 
în țara noastră. La primire au parti
cipat tovarășul Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Maurice Yocko, ambasado
rul Republicii Gaboneze la Bucu
rești.

In cursul întrevederii, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, prie
tenească, s-a procedat la un schimb 
de informații cu privire la preocupă
rile actuale și activțtatea celor 
două partide și s-a exprimat do
rința de a dezvolta continuu cola
borarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Democrat din Ga
bon, dintre Republica Socialistă

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30 

septembrie, 1 și 2 octombrie. In țară : 
Vreme în curs de răcire. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă în nord- 
estul țării și, izolat. în rest. La munte, 
precipitațiile vor fi sub formă de lapo- 
vlță și ninsoare. IzoLat. în zona delu

• PENTRU SCRUTA
REA UNIVERSULUI. Ieri 
a fost inaugurat cel mai „înalt" 
telescop din lume, situat la o 
altitudine de 4 200 m pe vîrful 
vulcanului stins Mauna Kea din 
Insulele Hawaii. Construit in 
cooperare de S.U.A.. Canada și 
Franța, telescopul are un dia
metru de 3.6 m și este dotat cu 
o infrastructură (spectrografe, 
fotometre. interferometru. ca
mere electronice ș.a.) bazată pe 
ultimele cuceriri ale tehnicii, 
întregul instrumentar este diri
jat de un computer. Altitudinea, 
precum și caracteristicile me
teorologice ale regiunii in care 
a fost amplasat telescopul — un 
număr record de nopți cu timp 
frumos, calm atmosferic si un 
cer neafectat de lumina electri

de la necesitatea că fiecare popor 
trebuie să se bucure de deplină in
dependență, să-și soluționeze pro
blemele dezvoltării în mod inde
pendent, corespunzător condițiilor 
din fiecare țară, voinței proprii.

Acționăm neabătut pentru promo
varea unei politici democratice, de 
participare activă la viața interna
țională a tuturor statelor, fără deo
sebire de mărime sau orînduire so
cială. Considerăm că este necesar să 
se facă totul pentru a se asigura o 
politică de destindere, pace, colabo
rare și independență națională.

ÎNTREBARE : In mod deose
bit, v~aș ruga, domnule pre
ședinte, să ne împărtășiți păre
rea dumneavoastră asupra sta
diului relațiilor României cu Ita
lia.

RĂSPUNS : Aș dori să menționez 
cu multă satisfacție relațiile bune 
existente intre România și Italia. In 
primul rînd aș menționa dezvoltarea 
continuă a schimburilor economice, 
care au crescut an de an. fiind în 
1978 de două ori și jumătate mai 

schlăger, un călduros salut și cele mai 
bune urări.

In timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare care se dez
voltă între România și Austria și au 
fost evidențiate posibilitățile exis
tente pentru amplificarea acestor ra
porturi, în folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și 
Cooperării în Europa și în întreaga 
lume.

A participat general-colonel Ion 
Coman, ministrul apărării naționale.

Au luat parte dr Philipp Hoyos, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București, și colonel A- 
dolf Felber, atașat militar și aero al 
Austriei în țara noastră.

relațiilor de prietenie, bună vecină
tate și rodnică conlucrare statorni
cite intre cele două partide, țări și 
popoa re.

A fost reafirmată, totodată, dorin
ța ca in cadrul dezvoltării generale 
a bunelor relații româno-iugoslave, 
in spiritul convorbirilor și înțe
legerilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Iosip Broz Tito. președintele 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniurni Comu
niștilor din Iugoslavia, să ‘ se ampli
fice colaborarea, contactele.și schimr 
bul de experiență dintre Frontul 
Unității Socialiste și Uniunea Socia
listă a Poporului Muncitor din Iugo
slavia. în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și socialismului.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale de 
interes comun, subliniindu-se nece
sitatea amplificării conlucrării dintre 
state in folosul cauzei păcii. înțele
gerii și cooperării în Europa .și in 
întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

★
în timpul șederii în țara noastră, 

delegația de activiști ai P.C.B. a 
avut convorbiri la Secția organiza
torică a C.C. al P.C.R., Consiliul 
Central al U.G.S.R.. C.C. al U.T.C., 
Comitetul județean Brașov al P.C.R.. 
Comitetul de partid a! sectorului 
2 — București.

Oaspeții bulgari au vizitat unități 
economice, obiective social-culturale 
în Capitală și județul Brașov șl au 
avut convorbiri cu reprezentanți ai 
organelor de conducere din unitățile 
respective.

★
România și Republica Gaboneză, in 
spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Omar Bongo, 
președintele Partidului Democrat din 
Gabon, președintele Republicii Ga
boneze, în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și prosperității. 
Au fost abordate unele aspecte ale 
situației internaționale.

_★
în timpul șederii in România, de

legația P.D.G. a avut întilniri de lucru 
la C.C. al P.C.R., Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Comitetul ju
dețean Brașov al P.C.R. și Acade
mia „Ștefan Gheorghiu". De ase
menea, au fost vizitate obiective 
economice, social-culturale și de în- 
vățămjnt din București și din ju
dețul Brașov.

roasă dtn nordul țării, se va semnala 
lapoviță. Vînt moderat, cu unele inten
sificări. îndeosebi în zona de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 3 și 13 grade. Izolat mai coborîte 
în estul Transilvaniei, iar maximele in
tre 14 și 22 de grade, local maj ridicate, 
în Banat Crișana, Transilvania și Mol
dova, local, se va produce brumă. în 
București : Vreme in curs de răcire. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii. Vînt 
moderat cu intensificări de scurtă du
rată.

că — permit o dublare și chiar 
o triplare a randamentului nou
lui aparat optic.

• APĂ POTABILĂ CU 
AJUTORUL PLANTELOR, 
în Marea Britan ie se construiește 
o seră-tunel din material plas
tic, care are nevoie de o canti
tate mult mai mică de combus
tibil decît serele tradiționale și 
care, in plus, furnizează apă po
tabilă. în această seră, plantele 
îndenlinesc funcția de ..alambic", 
purifieînd. în procesul fotosinte- 
zei, apa cu care sînt udate, fie 
ea murdară, sau chiar sărată. 
„Unul din cele mai importante

Elia Valori
mari decît în 1970. Am realizat și o 
serie de acțiuni de cooperare în pro
ducție cu rezultate bune. De aceea, 
apreciez că există perspectiva ca în 
anii viitori relațiile economice româ- 
no-italiene. inclusiv cooperarea în 
producție bilaterală și pe terte piețe, 
să se poată dezvolta la un nivel mult 
superior. Vom face totul în această 
direcție. S-au dezvoltat. în același 
timp, relațiile științifice, culturale, 
schimburile de delegații, inclusiv 
între oamenii muncii, între cetățenii 
celor două țări.

în același timp. România si Italia 
conlucrează activ, cu bune rezultate, 
pe plan internațional, in cadrul or
ganismelor internaționale, pentru în
făptuirea securității europene, por
nind de la principiile pe care ambele 
țări le promovează activ — de egali
tate și respect al independenței. 
Consider că și în viitor România si 
Italia vor conlucra activ în vederea 
înfăptuirii securității europene, a 
dezarmării, a noii ordini economice, 
a unei lumi mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră, ceea ce cores
punde intereselor celor două popoare, 
cauzei generale a păcii si colaborării.

Vizita delegației 
Conferinței Federale 
a Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor 

din Iugoslavia
Vineri, delegația Conferinței Fede

rale a Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor din Iugoslavia, condusă 
de tovarășul Todo Kurtovici, pre
ședintele Conferinței, a avut o între
vedere cu tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, președintele Con
siliului municipal București al Fron
tului Unității Socialiste.

Cu acest prilej, delegația a fost 
informată asupra preocupărilor Con
siliului municipal București al F.U.S. 
privind dezvoltarea economică și 
social-culturală a Capitalei. La rîn- 
dul lor, oaspeții au împărtășit din 
preocupările Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia.

Plecarea ministrului 
federal al apărării 

al Republicii Austria
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala Otto Rbsch, ministrul federal 
al apărării al Republicii Austria, care, 
împreună cu o delegație militară, a 
făcut o vizită oficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de generalul- 
colonel Ion Coman, ministrul apă
rării naționale, de adjuncți ai mi
nistrului, de generali și ofițeri su
periori.

Au fost de față dr Philipp Hoyos, 
însărcinat cu afaceri■ a.i. al Austriei 
în țara noastră, colonelul Adolf 
Felber, atașat militar și aero, mem
bri ai ambasadei. Erau, de aseme
nea, prezenți atașați militari ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București.

LOTO
NUMERELE fiXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 28 SEPTEMBRIE 1979
Extragerea I : 2 9 76 35 18 22 50 

17 29
Extragerea a Il-a : 49 21 46 61 86 

38 53 48 55
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

683 133 lei, din care 53 074 lei RE
PORT LA CATEGORIA I
CIȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 2“ 

DIN 23 SEPTEMBRIE 1979
Categoria I : 2 variante 25% a 

46 994 lei ; Categoria 2 : 3,75 a 11 831 
lei ; Categoria 3 : 7,25 a 6 120 lei ;
Categoria 4 : 71 a 625 lei ; Categoria 
5 : 157.50 a 200 lei ; Categoria 6 : 
1 117,50 a 100 lei.

ȘTIRI SPORTIVE
Azi, la fotbal

Campionatul diviziei A la fotbal 
continuă astăzi cu meciurile etapei 
a 9-a, care se vor desfășura după 
următorul program: Dinamo — Poli
tehnica Timișoara (stadion Dinamo); 
Sportul studențesc — Steaua (sta
dion Steaua); F.C. Baia Mare — 
Gloria Buzău ; Jiul Petroșani — 
F.C.M. Galați ; Viitorul Scornicești
— F.C. Argeș Pitești ; Olimpia Satu 
Mare — S.C. Bacău ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Universitatea Craiova ; 
Universitatea Cluj-Napoca — Chimia 
Rm. Vilcea ; C.S. Tîrgoviște — Poli
tehnica Iași.

Cu excepția jocului C.S. Tîrgoviște
— Politehnica Iași, programat la ora 
15,00 și televizat in direct, toate cele
lalte partide vor începe la ora 17,00.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile etapei. Transmisia 
se va efectua pe programul I, in 
cadrul emisiunii „Fotbal minut cu 
minut", din jurul orei 16.30.

aspecte ale cercetărilor noastre, 
afirmă K. Morgan, șeful echipei 
științifice britanice de la Uni
versitatea Reading, este de a ne 
folosi de plante pentru a pro
duce apă'potabilă în regiuni ale 
globului afectate de secetă. Poa
te că peste două decenii va fi 
suficient să instalăm pe acope
rișul clădirilor din aceste re
giuni sere-tunel care vor pro
duce apa necesară nevoilor lo
cuitorilor. in condițiile în care 
apa necesară sistemului va fi 
extrasă prin pompare dintr-un 
nu sau chiar din mare".

• SUPERZAHĂR.
R.P. Ungară a fost sintetizată o

Cronica zilei
Cu prilejul aniversării Zilei Arma

tei populare ungare, generalul-colo- 
nel Ion Coman, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă de 
felicitare generalului de armată 
Czinege Lajos, ministrul apărării na
ționale al Republicii Populare Un-
gare.

Cu aceeași ocazie, atașatul militar 
șl aero al R.P. Ungare la București, 
colonelul Jozsef Lukâcs, s-a întîlnit 
cu cadre și elevi ai Școlii militare 
de ofițeri activi de aviație „Aurel 
Vlaicu". De asemenea, a avut loc o 
întîlnire cu militari dintr-o unitate 
a armatei noastre, la care a fost pre
zent Sandor Rajnai, ambasadorul 
R.P. Ungare în țara noastră.

Participanților la întilniri le-au 
fost prezentate o fotoexpoziție și 
filme documentare infățișînd aspecte 
din viața și activitatea militarilor 
Armatei populare ungare.

★
Cu ocazia Zilei Armatei populare 

ungare, atașatul militar și aero al 
R.P. Ungare la București, colonel 
Jozsef Lukâcs, a oferit vineri un coc
teil în saloanele ambasadei.

Au participat general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior al Ar
matei, generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai conducerii altor mi
nistere și instituții centrale. Au fost 
prezenți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, atașați mi
litari, membri ai corpului diplomatic.

★
Vineri după-amiază a fost semnat 

la București Programul de schimburi 
in domeniile culturii și științei din
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Finlanda, pentru perioada 1980—1982.

Documentul prevede dezvoltarea 
relațiilor reciproce in domeniile ști
inței, învățămîntului, artei și cultu
rii, precum și a schimburilor între 
institute de cercetare, organizațiile de 
tineret și obștești.

Programul a fost semnat de Romu
lus Neagu, director in Ministerul 
Afacerilor Externe, și de Kristofer 
Grăsbeck, director in Ministerul Afa
cerilor Externe finlandez.

La semnare a fost prezent Matti 
Hăkkănen, ambasadorul Finlandei la 
București.

★
Vineri dimineața, nava școală mi

litară sovietică aflată într-un marș 
de instrucție a părăsit portul Con
stanta. Pe timpul cit s-au aflat în 
țara noastră, elevii marinari sovietici 
s-au întîlnit cu elevi ai Institutului 
de marină „Mircea cel Bătrîn", au 
vizitat monumente istorice și obiecti
ve cultural-turistice din municipiul 
Constanța și de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

★
Vineri s-au încheiat la București 

lucrările celei de-a V-a ediții a 
Săptăminii de studii a Regiunii I din 
cadrul Alianței Internaționale de 
Turism (A.I.T.), la care au partici
pat delegați a 26 de organizații tu
ristice și cluburi automobilistice din 
Europa, Africa de Nord și Orientul 
Apropiat.

Pe ordinea de zi a manifestării au 
figurat o serie de probleme privind 
securitatea rutieră, protecția mediului 
ambiant, utilizarea .judicioasă a car
buranților și energiei, dezvoltarea 
schimburilor turistice, întărirea rela
țiilor de colaborare dintre organiza
țiile prezente la actuala ediție a 
reuniunii.

După încheierea lucrărilor,' partici- 
panții au plecat într-o excursie de 
documentare pe Valea Prahovei și la 
Poiana Brașov, organizată de Auto
mobil Clubul Român.

★
La sediul Asociației de drept in

ternațional și relații internaționale 
din București a avut loc vineri o 
masă rotundă. Cu acest prilej, Jean 
De Givry, șeful Departamentului 
condiții și mediu de muncă de pe 
lingă Organizația Internațională a 
Muncii, a vorbit despre rolul O.I.M. 
în dezvoltarea cooperării internațio
nale în domeniul securității și igie
nei muncii. Au luat parte specialiști 
în protecția muncii, cercetători, 
juriști.

★
Academia Republicii Socialiste 

România a organizat, vineri, două 
manifestări științifice. în cursul dimi
neții au avut loc lucrările simpozionu
lui științific de biochimie, în cadrul că
ruia au fost prezentate comunicări 
privind rezultatele cercetării româ
nești în domeniul biologiei.. în după- 
amiaza aceleiași zile s-a desfășurat 
ședința publică de comunicări a 
Secției de științe istorice.

(Agerpres)

• în sala sporturilor din Tg. Mu
reș a început ieri cel de-al treilea 
turneu al diviziei A la handbal mas
culin. Iată primele rezultate : Dinamo 
București — Independenta Sibiu 
26—8 ; Gloria Arad — C.S.M. Borzești 
17—17 ; Știința Bacău — Politehnica 
Timișoara 13—13 ; Steaua — Univer
sitatea Cluj-Napoca 25—21.

• Turneul internațional de șah 
pentru junioare, desfășurat la Czesto
chowa (Polonia), s-a încheiat cu vic
toria tinerei maestre românce Marina 
Pogorevici (fiica fostei campioane 
naționale Maria Albuleț-Pogorevici), 
care a totalizat 8 puncte din 11 po
sibile. Pe.locurile următoare s-au cla
sat Renata Zagorovskaia (U.R.S.S.) 
și Marta Kovacs (Ungaria) — cite 7 
puncte, Ines Starck (R.D.G.) — 6.5 
puncte, Anna Riglevskaia (Polonia) 
— 6 puncte. La turneu au participat 
12 șahiște din 6 țări.
• între 2 și 5 octombrie se vor des

fășura la Buenos Aires întrecerile 
turneului internațional de tenis dotat 
cu Cupa ziarului „Clarin", la care 
vor participa Ilie Năstase (România), 
Jimmy Connors (S.U.A.). Guillermo 
Vilas (Argentina) și Victor Peed 
(Paraguay).

substanță care este de aproxi
mativ o mie de ori mai dulce 
decît zahărul. Preparatul obținut 
din acest „superzahăr" a fost 
denumit „Hinoin-401". Deocam
dată el este supus testărilor 
pentru a se ști dacă prezintă 
sau nu o primejdie pentru or
ganismul uman. Noul preparat 
va înlocui, probabil, zaharina.

• RECORD INEDIT. 
Un fotograf francez, pe nume 
Arnaud de Rosney. a atins un 
record inedit. El a trecut din A- 
merica in Asia cu ajutorul unei 
simple ambarcațiuni — o seîn- 
dură cu velă. Plecînd din Alas
ka. temerarul navigator a stră
bătut strimtoarea Bering ne o 
distantă de 96 de kilometri și în 
8 ore a debarcat pe țărmul so
vietic al Asiei.

CC PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI A PROCLAMĂRII
REPUBLICII POPULARE CHINEZE

Adunarea festivă din Capitală
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze — 1 octombrie, vi
neri după-amiază a avut loc in Ca
pitală o adunare festivă organizată 
de Comitetul municipal București al 
P.C.R. și Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale. Ion Popescu-Puțuri, membru 
al C.C. al P.C.R.. președintele Aso
ciației de prietenie româno-chineză. 
Dumitru Turcuș, adjunct de sef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-colonel Va- 
sile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării nationale. Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste. Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Cristina Luca, secre
tar al C.C. al U.T.C., un mare număr 
de oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții bucureștene.

Au luat parte Chen Shuliang, am
basadorul R.P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

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

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Chineze și 
Republicii Socialiste România.

Despre semnificația celei de-a 
XXX-a aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze a vorbit 
tovarășul Ion Popescu-Puțuri.

Vorbitorul a subliniat că (procla
marea, acum 30 de ani. a Republi
cii Populare Chineze, eveniment de 
excepțională importantă în istoria 
modernă a Chinei, a însemnat încu
nunarea cu succes a luptei revoluțio
nare îndelungate. înnobilată de mari 
sacrificii și plină de eroism, ne care 
poporul chinez, sub conducerea în
cercată a partidului său comunist. în 
frunte cu președintele Mao Zedong, 
a dus-o împotriva exploatării feu
dale și capitaliste interne si domina
ției imperialiste străine, pentru eli
berarea socială si națională. Procla
marea Republicii Populare Chineze, 
care se înscrie, totodată, ca un eve
niment cu profunde semnificații pen
tru evoluția contemporană a vieții 
internaționale, a contribuit într-o 
măsură 'substanțială la schimbarea 

'raportului de forțe pe arena mon
dială, a dat un impuls puternic luptei 
de eliberare, antiimperialistă și 
anticolonialistă a popoarelor de pre
tutindeni.

Devenit stăpin pe soarta sa. harni
cul și talentatul popor chinez s-a 
angajat cu abnegație, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez. în lupta 
de edificare a socialismului, de dez
voltare inultilaterală a patriei sale, 
înfăptuind politica partidului comu
nist, poporul chinez a învins nu
meroase greutăți cauzate de stadiul 
de înapoiere economică și socială, de 
existenta unor puternice rămășițe 
feudale și structuri perimate lăsate 
de dominația imperialistă si colonia
listă. în cele trei decenii de viată 
liberă au fost înfăptuite transformări 
profunde, revoluționare. în toate do
meniile vieții economico-sociale.

China populară a devenit un stat 
socialist cu o economie, știință și 
cultură în plină dezvoltare, care are 
un rol important in viata internațio
nală, în lupta pentru pace si pro
gres, in dezvoltarea colaborării pe 
bază de egalitate si echitate între 
toate națiunile lumii.

în prezent, sub conducerea Parti
dului Comunist Chinez, în frunte cu 
tovarășul Hua Guofeng, poporul chi
nez acționează cu hotârîre. obtinind 
succese remarcabile in dezvoltarea 
economică și socială. în sporirea 
rapidă a producției . industriale și 
agricole.

După ce a relevat unele din aces
te succese, vorbitorul a spus :

în etapa actuală, conducerea da 
partid și de stat a orientat activita
tea întregului partid și a întregului 
popor spre realizarea sarcinilor sta
bilite de Plenara din decembrie a 
C.C. al P.C. Chinez privind moder
nizarea socialistă multilaterală a ță
rii. Succesele repurtate de marele 
popor chinez în făurirea noii orân
duiri, mărturie a capacității sale 
creatoare, reprezintă o contribuție de 
seamă la afirmarea superiorității mo
dului socialist de organizare econo- 
mico-socială, la creșterea prestigiului 
și influenței socialismului in lume.

Comuniștii, oamenii muncii dip 
tara noastră urmăresc cu sentimente 
frățești, de simpatie și solidaritate 
eforturile creatoare ale poporului 
chinez, dau o înaltă apreciere reali
zărilor remarcabile pe care China 
prietenă le-a obținut în opera com
plexă de edificare a noii societăți. în 
industrializarea tării, in dezvoltarea 
agriculturii, în promovarea stiintei și 
tehnicii, în înflorirea culturii și ridi
carea nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

De la această adunare festivă adre
săm comuniștilor, oamenilor muncii 
din China calde felicitări pentru a- 
ceste remarcabile realizări și cele mai 
bune urări de noi și tot mai mari 
succese pe calea înfăptuirii hotăriri- 
lor P.C. Chinez în construcția socia
lismului, în ridicarea bunăstării po
porului chinez.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
pe larg la atmosfera de puternic en
tuziasm și avint creator în care anul 
acesta poporul nostru a sărbătorit 
împlinirea a trei decenii și jumătate 
de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, la transformările 
revoluționare, economice și socia
le, petrecute în viața tării noastre, 
la succesele deosebite obținute sub 
Conducerea P.C.R. în înfăptuirea mă
rețului Program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a țării spre comunism. 
Cele mai mari realizări în dezvolta
rea României pe călea socialismului 
— a subliniat vorbitorul — au fost 
dobîndite în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea, perioadă legată 
nemijlocit de activitatea neobosită, 
desfășurată cu profundă pasiune re
voluționară și înaltă răspundere pen
tru destinele patriei de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Pornind de la realizările remarca
bile obținute de poporul nostru în 

toate domeniile de activitate. Direc
tivele celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, care va avea loc în cu- 
rind, sînt menite să asigure condi
țiile necesare pentru înfăptuirea in 
continuare cu succes a prevederilor 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a tării spre 
comunism.

înfăptuind programele elaborate de 
partid pentru dezvoltarea multilate
rală a patriei — a continuat vorbito
rul — poporul român, ca dealtfel toa
te popoarele lumii, este vital intere
sat în asigurarea unui climat inter
național de pace și securitate. Înțele
gere și colaborare între națiuni. Por
nind de la interesele fundamentale 
ale poporului, ale cauzei socialismu
lui, păcii, libertății și independenței, 
destinderii și cooperării internaționa
le, partidul și statul nostru acțio
nează neabătut pentru întărirea prie
teniei și solidarității, extinderea și a- 
dincirea continuă a colaborării cu 
toate țările socialiste. Ne pronunțăm 
și acționăm cu fermitate pentru în
tărirea unității dintre țările socialis
te, pentru promovarea unor raporturi 
de tip nou, întemeiate pe stimă, în
țelegere și încredere reciprocă, pe 
dreptul fiecărui partid, al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur, fără nici 
un amestec din afară, linia politică 
internă și externă, pe excluderea 
oricăror manifestări de recurgere la 
forță sau Ja amenințarea cu forța, 
pe soluționarea diferendelor numai 
și numai prin mijloace pașnice, poli
tice. pe calea tratativelor.

România intensifică relațiile de 
prietenie și solidaritate cu țările in 
curs de dezvoltare și nealiniate, 
colaborarea pe plan politic, econo
mic, științific și cultural cu aceste 
state în interesul comun al accele
rării dezvoltării economice și socia
le, conlucrarea pe arena mondială in 
lupta Împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului. 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale și instaurarea unei nai 
ordini economice și politice mon
diale. Extindem colaborarea cu toate 
statele lumii, indiferent de orîndui- 
rea socială, în spiritul coexistenței 
pașnice, al înțelegerii și cooperării 
internaționale.

în condițiile evoluției complexe și 
contradictorii a vieții internaționale, 
cind odată cu afirmarea tot mai pu
ternică a voinței popoarelor de a 
trăi libere, de a aboli politica im
perialistă de forță, amestec și dictat, 
au loc ascuțirea contradicțiilor de 
tot felul, accentuarea politicii de do
minație și de reîmpărțire a sferelor 
de influență, acționăm pentru unirea 
eforturilor tuturor forțelor antiim- 
perialiste, progresiste și democratice, 
ale maselor largi populare, în lupta 
pentru o politică nouă de pace, des
tindere, securitate și colaborare pe 
bază de egalitate între toate națiu
nile lumii.

Considerăm că un obiectiv de im
portanță vitală pentru omenire este 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea neîntirziată la măsuri efective 
de dezarmare, în primul rind de 
dezarmare nucleară, la reducerea 
bugetelor, efectivelor militare și a 
armamentelor, retragerea trupelor și 
a bazelor militare străine de pe te
ritoriile altor state, desființarea 
blocurilor militare.

Acordăm o atenție deosebită în
făptuirii securității și dezvoltării 
cooperării în Europa, unde s-au acu
mulat cele mai puternice forțe ar
mate și armamente, inclusiv arme 
nucleare și există numeroasa pro
bleme nerezolvate.

Acționăm ferm pentru înfăptuirea 
unei largi colaborări internaționale 
în scopul lichidării subdezvoltării, a 
împărțirii lumii în țări sărace și 
țări bogate, accelerării progresului 
economic și social al țărilor în curs 
de dezvoltare, pentru trecerea la în
făptuirea unei noi ordini economice 
internaționale, întemeiate pe echi
tate și egalitate in raporturile din
tre națiuni.

Avmd în vedere pericolul grav 
pentru pacea și progresul popoarelor 
pe care îl reprezintă perpetuarea 
conflictelor și a focarelor de încor
dare și apariția unor noi stări con- 
flictuale, România se pronunță con
secvent și acționează ferm pentru 
soluționarea politică, pe calea nego
cierilor între părțile interesate, a tu
turor problemelor litigioase dintre 
state.

După ce a subliniat că, în cadrul 
politicii sale de dezvoltare multila
terală a relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
România socialistă acționează pen
tru întărirea continuă a prieteniei și 
solidarității, pentru adîncirea colabo
rării multilaterale cu Republica 
Populară Chineză, vorbitorul a spus: 
Rolul determinant în dezvoltarea 
relațiilor româno-chineze, in extin
derea continuă a cooperării și dez
voltarea conlucrării pe plan inter
național îl au intilnirile de însem
nătate istorică din anul 1978 și con
vorbirile fructuoase dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ilua 
Guofeng. /

în spiritul înțelegerilor convenite, 
al documentelor de colaborare sem
nate de cei doi conducători de partid 
și de stat, al numeroaselor convenții 
și acorduri realizate între ceie două 
părți, colaborarea româno-chineză se 
dezvoltă într-un ritm susținut in 
toate domeniile de activitate.

După ce s-a referit, în continuare, 
la multiplele domenii ale conlucrării 
româno-chineze. vorbitorul a spus : 
Partidul Comunist Român, Republica 
Socialistă România sînt hotărite să 
dezvolte permanent relațiile româno- 
chineze. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „acționînd cu con
secvență pentru dezvoltarea multila
terală a raporturilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare frățească, în 
spiritul stimei șl respectului reciproc, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză, sintem con
vinși că aceasta corespunde intere
selor fundamentale ale popoarelor 
român și chinez, reprezintă o contri
buție de seamă la cauza generală a 
socialismului, a afirmării voinței po
poarelor de a trăi libere, in deplină 
independență, pace și securitate".

Astăzi, la marea sărbătoare jubi
liară a Republicii Populare Chineze, 
in numele oamenilor muncii din 
România, al întregului popor român, 
transmitem calde felicitări oameni
lor muncii, ■ întregului popor chinez 
pentru sucoesele obținute în cele trei 

decenii de la eliberare și le urăm 
din inimă să obțină noi și tot mai 
mari realizări în construcția socia
listă, in traducerea in viată a obiec
tivelor Partidului Comunist Chinez 
de transformare a Chinei într-un stat 
socialist puternic, modern și prosper.

A vorbit apoi Chen Shuliang, care, 
după ce a exprimat, in numele Gu
vernului Republicii Populare Chineze, 
sincere mulțumiri Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., Consi
liului Culturii și Educației Socialiste 
și Asociației de prietenie româno- 
chineză,’ pentru organizarea acestei 
adunări, a spus : Poporul chinez, sub 
conducerea Partidului Comunist Chi
nez, în frunte cu marele conducător, 
tovarășul Mao Zedong, prin înde
lungate lupte grele, a obținut elibe
rarea. Acum 30 de ani a luat ființă 
noua Chină, în care poporul și-a luat 
în miini propria sa soartă. După eli
berare, poporul chinez, parcurgind 
un drum de 30 de ani, a obținut mari 
victorii în revoluția și construcția so
cialistă. în anul 1978. producția globa
lă industrială a Chinei a fost' de pes
te 423 miliarde de iuani, reprezentînd 
o creștere de 39 de ori față de cea 
din anul 1949, înregistrînd un ritm 
mediu anual de creștere de 13,5 la 
sută. Producția de cereale din anul 
1978 a fost o producție record în în
treaga istorie a Chinei. totalizînd 
peste 304 milioane tone. Astfel, Chi
na. cu 7 la sută din suprafața arabi
lă totală a lumii, a rezolvat în linii 
mari problema hranei și îmbrăcă
mintei pentru întreaga sa populație, 
care reprezintă peste o cincime din 
omenire.

înfățișînd schimbările înfăptuite In 
ultimii ani de poporul chinez, sub 
conducerea C.C. al Partidului Comu
nist Chinez, în frunte cu președintele 
Hua Guofeng, vorbitorul a spus : în 
prezent. în întreaga noastră tară se 
stimește un puternic avint de con
strucție economică, construcție cul
turală și dezvoltare a științei. între
gul nostru popor a pornit într-un nou 
marș, lung, a cărui sarcină centrală 
este realizarea celor 4 modernizări. 
Nu de mult, C.C. al P.C. Chinez a 
convocat cea de-a 3-a plenară a ce
lui de-al 11-lea Comitet Central al 
partidului. Această plenară de mare 
importanță istorică a hotărît ca. în- 
cepind de anul acesta, accentul in 
activitatea întregului partid să fie 
pus pe construcția modernă socialis
tă. Poporul chinez de peste 900 mi
lioane de oameni, plin de vigoare, 
strîns unit, luptind cu abnegație și 
depunînd eforturi pentru învingerea 
greutăților din drumul înaintării, este 
hotărît să recupereze timpul pierdut, 
să se străduiască, să realizeze pină la 
sfirșitul acestui secol programul 
grandios de modernizări» a agricul
turii, industriei, apărării naționale, 
științei și tehnicii.

Arătind, in continuare, că. în con
dițiile internaționale actuale, salvgar
darea păcii mondiale și împotrivirea 
față de războaiele agresive reprezin
tă dorința comună și cerința arzătoa
re a popoarelor lumii, ambasadorul 
R. P. Chineze a subliniat : Țara 
noastră aplică cu consecvență o po
litică externă pașnică, militează 
cu fermitate pentru apărarea Păcii 
mondiale, dezvoltarea colaborării 
prietenești cu toate popoarele lumii 
și pentru promovarea cauzei progre
sului omenirii. în decurs de mai bine 
de un an, conducătorii de stat ai țării 
noastre au vizitat peste 50 de țări de 
pe cele cinci continente, iar condu
cătorii de stat ai altor peste 30 de 
țări au întreprins vizite in țara noas
tră. Aceste vizite reciproce au con
tribuit puternic la dezvoltarea rela
țiilor noastr e de prietenie și colabo
rare cu țările lumii. Poporul chinez 
este hotărît să întărească în conti
nuare solidaritatea cu toate țările și 
popoarele iubitoare de pace, să ducă 
lupta comună împotriva imperialis
mului, colonialismului și hegemonis- 
mului, pentru apărarea independenței 
naționale, suveranității de stat și pă
cii mondiale.

Referindu-se la faptul că, nu de mult, 
poporul român a sărbătorit cea de-a 
35-a aniversare a eliberării României, 
vorbitorul a spus : Constatăm cu 
bucurie că poporul frate român, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, in frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a obținut succese uriașe și noi și noi 
victorii în lupta dreaptă pentru apă
rarea independenței naționale și su
veranității țării și pe toate fronturile 
construcției socialiste. Poporul chinez 
consideră succesele și victoriile obți
nute de poporul român drept succe
sele și victoriile lui proprii, se bucu
ră și este Însuflețit de acestea.

în prezent, poporul român, strîns 
unit în jurul Partidului Comunist 
Român, luptă cu toate eforturile pen
tru atingerea țelului măreț stabilit 
de cel de-al XI-lea Congres al par
tidului și întîmpină mereu cu noi 
și însemnate realizări cel de-al 
XII-lea Congres al partidului, care 
va elabora un program și mai gran
dios și va înscrie pagini și mai stră
lucite pentru frumoasa și bogata 
Românie socialistă. Urăm din toată 
inima poporului frate român să ob
țină în continuare victorii noi și mai 
mari în opera de construire și apă
rare a patriei socialiste !

Subliniind tradițiile glorioase de 
luptă revoluționară ale popoarelor 
chinez și român care au închegat o 
prietenie sinceră, de nezdruncinat 
între popoarele noastre, ambasadorul 
a spus : Odată cu reușita vizită efec
tuată în luna mai a anului trecut de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
China și vizita plină de succes, din 
august anul trecut, a tovarășului Hua 
Guofeng în Româpia, s-au consolidat 
și s-au dezvoltat pe mai departe tra
diționala prietenie și relațiile de co
laborare prietenească dintre țările și 
popoarele noastre. Constatăm cu 
mare bucurie că în ultimii ani s-au 
dezvoltat neîncetat colaborarea și 
schimburile reciproce dintre țările șl 
partidele noastre în domeniile politic, 
economic, cultural, tehnico-știin tifle 
și al învățămîntului, în interesul re
voluției și construcției socialiste din 
țările noastre și al cauzei păcii mon
diale. Sintem ferm convinși că prie
tenia revoluționară, bazată pe mar
xism-leninism și internaționalism 
proletar, a partidelor și țărilor noas
tre are o largă perspectivă de dezvol
tare, ea nu poate fi zdruncinată de 
nici o forță și va fi ca apa fluviilor 
Iantzi și Dunărea, care curge la 
nesfîrșit, și ca brazii de pe munții 
Carpați și Kun Iuin, care dăinuie în 
veșnicie.

După adunarea festivă a fost pre
zentat un program artistic.
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România - contribuție activă la soluționarea 
justă și durabilă a problemelor omenirii

Cuvintarea ministrului român al afacerilor externe
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 

— România participă la actuala se- 
liune hotărită să contribuie. împreu
nă cu celelalte state, la dezbaterea 
problemelor care preocupă omenirea 
și convenirea unor soluții juste și 
durabile in interesul intăririi păcii, 
destinderii, înțelegerii și colaborării 
internaționale — a declarat in cuvin- 
tarea sa ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Ștefan Andrei, șeful delegației ro
mâne la cea de-a XXXIV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

După ce a amintit că poporul 
român a aniversat in acest an 35 de 
ani de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, vorbitorul a spus : 
în centrul activității sale internațio
nale. România pune constant dezvol
tarea prieteniei, solidarității și cola
borării cu toate țările socialiste. Tot
odată, România dezvoltă conlucrarea 
pe multiple planuri cu țările in curs 
de dezvoltare și nealiniate, extinde 
relațiile cu toate statele lumii, indi
ferent de orînduirea socială, parti
cipă activ la diviziunea internațio
nală a muncii, la schimbul mondial 
de valori.

Rolul hotăritor in elaborarea si 
promovarea politicii externe a țării, 
în dezvoltarea largă si dinamică a 
raporturilor sale internaționale re
vine PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA, NICOLAE 
CEAUȘESCU. care desfășoară o ac
tivitate perseverentă in slujba cau
zei păcii, 
securității 
poare.

Relațiile 
niei socialiste se înscriu 
a procesului universal de afirmare 
liberă și independentă a națiunilor 
pe arena mondială, ca o contribuție 
la promovarea cursului spre destin
dere. înțelegere și colaborare egală 
între toate statele lumii.

Relevind că in abordarea proble
maticii complexe a vieții interna
ționale România pornește de la rea
litățile contemporane, vorbitorul a 
subliniat că o cerință 
fundamentală a vieții internaționale 
este garantarea independenței și su
veranității fiecărei țări, a dreptului 
sacru al fiecărui popor de a dispune 
liber și independent de destinele sale, 
la adăpost de orice acte de amestec, 
constringere și agresiune. Realitatea 
internațională — a spus vorbitorul — 
demonstrează că orice act de încăl
care a suveranității și independenței 
naționale a unor popoare aduce pre
judicii grave nu numai popoarelor 
respective, ci și intereselor si aspi
rațiilor .spre pace, încredere si secu
ritate ale tuturor națiunilor. Respec
tarea strictă a dreptului internatio
nal. a drepturilor suverane ale fie
cărui popor de a fi unic stăpin 
tara sa constituie astăzi 
sine __
unei atmosfere de reală 
internațională, 
unor raporturi de încredere, de 
lucrare fructuoasă si pașnică 
toate statele.

O importanță hotăritoare au 
lirea cu desăvirșire a politicii 
forță și amenințare cu forța, elimi
narea oricăror ingerințe si presiuni, 
renunțarea definitivă la folosirea 
mijloacelor militare in raporturile 
dintre state. Actualitatea stringentă 
a acestui obiectiv de însemnătate vi
tală pentru viitorul pașnic al omeni
rii a fost recent subliniată cu toată 
claritatea de președintele României, 
Nicolab Ceaușescu : „Ținind seama 
că in lume sînt multe probleme com
plexe, că îndelungata dominație im
perialistă și colonialistă st generat și 
a lăsat nesoluționate in mod cores
punzător numeroase diferende și 
probleme litigioase, ne pronunțăm cu 
fermitate pentru soluționarea orică
ror probleme dintre state numai și 
numaj pe calea tratativelor intre cei 
interesați, pentru renunțarea cu de- 
săvirșire la folosirea forței militare, 
la amenințarea cu forța”.

Subliniind că recurgerea la forță 
nu a dus niciodată la soluționarea 
problemelor litigioase dintre state, 
vorbitorul a spus : Folosirea forței 
constituie, in fapt, încălcarea cea 
mai brutală a principiilor ele
mentare de drept internațional, o 
sfidare la adresa Cartei 
și a conștiinței umanității și. ca 
atare, trebuie eradicată cu desă
virșire și definitiv din practica rela
țiilor dintre state. Considerăm că 
nimic nu poate justifica recurgerea 
la forță sau la amenințarea cu forța, 
indiferent sub ce formă, si cu 
atit mai mult intervenția armată 
in treburile interne ale altor state. 
Calea forței și a agresiunii armate 
constituie un grav anacronism al zi
lelor noastre, care trebuie înlăturat 
cu desăvirșire din viața internațio
nală dacă vrem să instaurăm cu 
adevărat o lume a dreptății și echi
tății pe planeta noastră.

Realitatea este de așa natură — a 
spus in cuvintul său ministrul ro
man — incit dintr-o scinteie se 
poate naște o nouă vilvătaie uriașă, 
care să antreneze omenirea intr-un 
nou cataclism mondial. Iată de ce 
toate popoarele, intreaga umanitate 
sint in mod vital interesate in aboli
rea definitivă a căii militare in solu
ționarea diferendelor, in abordarea 
exclusiv pe calea tratativelor poli
tice și pașnice a oricăror litigii și 
probleme nerezolvate dintre state. 
Viața demonstrează că nu există 
probleme, oricit de complexe ar fi, 
care să nu-și poată găsi rezolvarea 
dacă se apelează la rațiune, la sim
țul răspunderii față de liniștea și 
securitatea popoarelor, față de cauza 
generală a progresului umanității, a 
păcii și destinderii internaționale.

România a propus înscrierea pe or
dinea de zi a punctului privind „Re
glementarea prin mijloace pașnice a 
diferendelor dintre state”, pornind 
de la necesitatea concentrării atenției 
și mobilizării eforturilor guvernelor, 
ale opiniei publice și ale tuturor po
poarelor asupra acestor probleme 
vitale pentru pacea lumii întregi. 
Sintem încredințați că dezbaterea te
meinică a punctului propus va con
duce la evidențierea și punerea >n 
valoare a posibilităților pe care Ic 
oferă Organizația Națiunilor Unite și 
Carta sa de a acționa mai viguros 
și mai eficient pentru prevenirea și 
soluționarea litigiilor și a conflicte
lor dintre state pe baze juste, dura
bile. în acest sens, apreciem că ar fi 
de foarte mare importanță să se 
convină elaborarea unei declarații a

libertății și independentei, 
și cooperării intre po-

intemationale ale Româ- 
ca o parte

primordială

qua non pentru
pentru

in 
o condiție 
ins tauri rea 
destindere 

instaurarea 
con- 
intre

abo
de

O.N.U.
a

Adunării Generale cu privire la so
luționarea pașnică a diferendelor ca 
un prim pas spre încheierea unui 
tratat in acest domeniu.

De asemenea, așa cum a arătat și 
cu alte prilejuri în forumul mondial. 
România consideră că își menține 
intreaga actualitate ideea privind 
crearea unei comisii permanente de 
bune oficii și conciliere a Adunării 
Generale.

Relevînd apoi faptul că România, 
ca țară europeană, situează în mod 
firesc la loc de frunte în preocupă
rile sale întărirea securității, păcii 
și cooperării dintre statele europene, 
vorbitorul a subliniat : Considerăm 

■ de maximă importanță trecerea fără 
aminare la desfășurarea unei activi
tăți susținute pentru pregătirea te
meinică a reuniunii de Ia Madrid 
din 1980, menită să dinamizeze 
transpunerea în viață a Actului final 
de la Helsinki și să impulsioneze 
procesul deschis 
tru securitate și 
ropa.

în acest scop, 
tărită să efectueze in continuare con
sultări largi și aprofundate cu toate 
statele participante la conferință. 
Totodată, considerăm că organizarea 
unei intîlniri consultative multilate
rale cu participarea tuturor statelor 
semnatare ale Actului final pentru 
un schimb amplu de informații și de 
păreri cu privire la problemele de 
conținut ale reuniunii de la Madrid 
ar contribui substanțial la buna pre
gătire a acestei reuniuni, la cunoaș
terea mai bună a pozițiilor și preo
cupărilor statelor participante, la de
finirea și selecționarea din 
problemelor prioritare și la 
rea constructivă a acestora.

O importanță deosebită 
succesul reuniunii de la Madrid ar 
avea, după cum reiese și dintr-o 
serie de consultări care au avut loc 
pină in prezent, desfășurarea lucră
rilor ei la nivelul miniștrilor aface
rilor externe.

Subliniind, în continuare, necesi
tatea vitală pentru omenire a tre
cerii la dezarmare, vorbitorul a spus: 
în prezent se impune ca un obiectiv 
de maximă importantă și stringentă 
conjugarea eforturilor tuturor state
lor pentru a se asigura oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea fără 
întirziere la adoptarea și traducerea 
îrf*viață a unor măsuri efective de 
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară.

După ce a menționat încheierea 
acordului SALT-II între U.R.S.S. și 
S.U.A. ca un pas pozitiv de natură 
să deschidă calea pentru trecerea la 
măsuri de dezarmare, cu participarea 
tuturor statelor, vorbitorul a spus : 
Echilibrul, garantarea securității 
egale a tuturor statelor trebuie rea
lizate nu prin creșterea înarmărilor, 
ci prin reducerea acestora.

România consideră că o măsură 
prioritară in promovarea căreia 
O.N.U. trebuie să acționeze mai ener
gic o constituie înghețarea și reduce
rea cheltuielilor militare — ca un 
prim pas cu 10—15 la sută — fondu
rile astfel eliberate urmind să fie 
folosite atit pentru progresul fiecă
rei țări, cit și pentru sprijinirea ță
rilor în curs de dezvoltare. în acest 
sens. România va prezenta Adunării 
Generale la actuala sesiune propu
neri corespunzătoare. în același timp. 
România susține retragerea trupelor 
străine și lichidarea bazelor militare 
de pe teritoriile altor state, reduce
rea activității militare a blocurilor și 
desființarea acestora. Acordînd o im
portanță deosebită promovării de că
tre țări a unor relații reciproce de 
bună vecinătate, înțelegere și coope
rare pe plan regional. România va 
prezenta Adunării Generale un pro
iect de rezoluție privind dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate între 
state.

Omenirea nu mai poate privi cu 
indiferență situația în care aproape 
două treimi din populația globului 
trăiește în condiții de subdezvoltare, 
ca urmare a indelungatei exploatări 
colonialiste, a perpetuării unor rapor
turi inechitabile, care fac da cei pu
țini și bogați să acumuleze bogății 
și mai multe, iar cei săraci să devină 
mai săraci — a continuat vorbitorul. 
Este inacceptabilă perpetuarea situa
ției în care, paralel cu uriașa explo
zie a cunoașterii științifice univer
sale, cu Cursul vertiginos al revolu
ției tehnico-științifiee care pune Ia 
dispoziția omului noi mijloace de 
ameliorare a naturii, a mediului în
conjurător. a vieții pe planeta noas
tră. sute și sute de milioane de oa
meni să piară de foame, să trăiască 
in condiții de subnutriție, să cadă 
victimă bolilor, mizeriei, să se zba
tă in ignorantă, departe de toate cu
ceririle civilizației moderne. O ase
menea stare de lucruri sfidează cele 
mai elementare idealuri de dreptate, 
echitate și umanitate și nu poate con
stitui decît un factor grav de în
cordare. un generator de contradicții 
profunde în viața internațională, pre
cum și o frină în calea progresului 
întregii umanități. România conside
ră că un rol deosebit revine sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1980, chemată să marche
ze un moment hotărî tor in adoptarea 
de măsuri practice in direcția lichi
dării subdezvoltării.

După ce a relevat că în lichidarea 
subdezvoltării esențială este intensi
ficarea eforturilor proprii ale țări-

de Conferința pen- 
cooperare în Eu-

România este ho-

timp a 
aborda-

pentru

lor tn curs de dezvoltare, un rol de
osebit revenind acțiunilor internațio
nale, vorbitorul a arătat că, în scopul 
facilitării accesului 
țărilor la cuceririle 
logiei înaintate, 
este chemată să 
corespunzătoare pentru punerea 
aplicare a hotăririlor recentei Confe
rințe a Națiunilor Unite pentru Ști
ință și Tehnologie în folosul dezvol
tării. în contextul reglementării pro
blemelor economice internaționale — 
a spus el — o atenție prioritară se 
cuvine a fi acordată realizării unei 
înțelegeri, cu participarea țărilor in 
curs de dezvoltare, a țărilor producă
toare de petrol și a celor industriali
zate, pentru stabilirea unor raporturi 
echilibrate între prețurile la petrol și 
alte surse de energie, la materii pri
me, produse manufacturate si agro- 
alimentare.

Ca tară socialistă în curs de dez
voltare, România este hotărită să de
pună toate eforturile în direcția fău
ririi noii ordini economice mondiale 
împreună cu oelelalte țări membre 
ale grupului celor 77, cu toate statele 
lumii.

Evocînd apoi faptul că se mai men
țin încă pe glob stări de încordare 
și conflict, vorbitorul a arătat : 
România se pronunță pentru solu
ționarea problemei cipriote pe cale 
politică, pe baza respectării indepen
denței. suveranității, integrității te
ritoriale, unității și nealinierii Repu
blicii Cipru, a asigurării conviețuirii 
pașnice a celor două comunități 
cipriote.

Actuala situație din Orientul Mij
lociu reclamă intensificarea efortu
rilor în direcția soluționării globale 

. pe. cale politică a conflictului, pen
tru realizarea unei păci juste și du
rabile, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în 1967, la înfăptuirea dreptu
lui la autodeterminare al ponorului 
palestinian, inclusiv la constituirea 
unui stat propriu, independent, la 
asigurarea independenței și suvera
nității tuturor statelor din zonă. Re
cunoașterea dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare, inclu
siv la crearea unui stat propriu 
independent. constituie problema 
fundamentală de care depinde solu
ționarea trainică și justă a acestui 
conflict.

România susține inițiativele si pro
punerile constructive ale R.P.D. Co
reene pentru reunificarea pașnică, 
independentă și democratică a Coreei, 
pentru retragerea trupelor 
dțn peninsulă, 
resul națiunii 
stabilității 
lume.

România 
tea activă . 
sprijin — politic, diplomatic, moral 
și material — luptei juste a popoa
relor din Namibia și Zimbabwe pen
tru independență națională, se pro
nunță și militează ferm pentru li
chidarea definitivă a politicii de 
discriminare rasială și de apartheid 
din Africa de Sud, condamnă atacu
rile agresive ale regimurilor rasiste 
împotriva statelor din prima linie.

Considerăm — a relevat vorbito
rul — că preocupările pe plan inter
national în domeniul social-umani- 
tar trebuie să răspundă cerințelor 

‘esențiale pentru asigurarea dreptu
rilor politice, economice și sociale 
care sint determinante pentru afir
marea plenară a personalității 
umane. în acest spirit. în concepția 
noastră pe prim plan se află drep
turile omului la pace, la securitate, la 
muncă, la educație, Ia asistenta me
dicală. dreptul de a participa la con
ducerea treburilor societății, de a-și 
putea dezvolta și valorifica deplin 
capacitățile sale creatoare. Ne pro
nunțăm pentru proclamarea unui 
An internațional al tineretului, care, 
prin manifestările ce le va prilejui, 
va putea aduce contribuții 
ficative la intensificarea 
pe plan > național ' șî 
pentru condiții 
tie, muncă și 
nerații.

Soluționarea
plexe care confruntă astăzi omeni
rea — a arătat, în încheiere, mi
nistrul român — reclamă democra
tizarea relațiilor internaționale, crea
rea condițiilor participării in deplină 
egalitate Ia viața internațională a 
tuturor statelor, indiferent de mă
rime sau orinduire socială. O.N.U. 
— a spus el — oferă singurul loc și 
cadrul cel mai propice pentru dez
baterea aprofundată și rezolvarea 
trainică a tuturor problemelor care 
confruntă omenirea, cu participarea 
tuturor statelor, indiferent de mă
rime si orinduire socială, in cdndiții 
de egalitate. Aceasta face necesare 
ridicarea rolului Organizației Na
țiunilor Unite. îmbunătățirea și de
mocratizarea activităților sale. Toc
mai tn această direcție sînt îndrep
tate activitatea României în Co
mitetul specia! pentru Carta O.N.U. 
și creșterea rolului Organizației, con
tribuțiile sale la identificarea căilor 
și modalităților de ridicare a O.N.U. 
la înălțimea sarcinilor ce-i revin 
astăzi in lume.

Delegația României este pregătită 
să-și aducă, alături de toate cele
lalte delegații, contribuția la găsirea 
unor soluții juste și echitabile pro
blemelor care se| află in atenția 
Organizației Națiunilor Unite.

larg al tuturor 
științei și tehno- 
actuala sesiune 
adopte măsurile 

in

Reuniunea ministerială 
a „Grupului celor 77“
NAȚIUNILE UNITE — Trimisul 

special Agerpres transmite : La se
diul Națiunilor Unite din New York 
se desfășoară lucrările celei de-a 
treia reuniuni a miniștrilor de exter
ne ai țărilor membre ale „Grupului 
celor 77", din care face parte și 
România. Pe agenda reuniunii figu
rează o serie de probleme importante 
privind evaluarea situației economice 
mondiale și a dialogului economic 
Nord-Sud precum și pregătirea și a- 
doptarea unei declarații a miniștrilor 
de externe ai țărilor membre ale 
„Grupului celor 77", care urmează să 
fie difuzată la actuala sesiune a Adu
nării Generale. De asemenea, una 
din problemele majore aflate In a- 
tenția parti ci pan ților o constituie 
pregătirea sesiunii speciale din 1980 
a Adunării Generale a O.N.U. consa
crată noii ordini economice mondiale.

Dezbaterile de politică 
generală

în

ișî 
ȘÎ

ceea ce- este 
coreene. . al

Asia și in

străine 
în inte- 
păcii și 
întreaga

manifestă solidarita- 
acordă întregul său

semni- 
eforturilor 

internațional, 
mai bune de educa- 

viață ale tinerei ge-

problemelor com-

întrevederi ale ministrului român
al afacerilor externe

NAȚIUNILE UNITE — Ministrul 
afacerilor externe. Ștefan Andrei, 
șeful delegației României la actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., a avut o întrevedere cu 
președintele sesiunii Adunării Gene
rale, Salim Ahmed Salim (Tanzania). 
Președintele Adunării Generale a 
O.N.U. a exprimat înalta sa pre
țuire față de activitatea internațio
nală remarcabilă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, față de politica 
externă de pace și colaborare a 
României.

în cadrul convorbirii a avut loc 
un schimb de păreri in legătură cu 
dezvoltarea relațiilor româno-tanza- 
niene și au fost examinate unele 
problerhe internaționale importante 
ale agendei actualei sesiuni a Adu
nării Generale. Salim Ahmed Salim 
a apreciat în mod deosebit propu
nerile prezentate de România la se-

siunea O.N.U., vizînd promovarea 
destinderii, păcii, dezarmării și a in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale.

Ministrul afacerilor externe. Ște
fan Andrei, a avut o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice, Andrei A. Gromiko, 
în cadrul căreia s-a procedat la un 
schimb de opinii in legătură cu dez
voltarea relațiilor bilaterale româno- 
sovietice, precum și cu unele proble
me ale vieții internaționale . actuale.

★
Ministrul român de externe a avut, 

de asemenea, intilniri cu 
de externe ai Irlandei — 
O’Kennedy. Olandei — C. 
Klaauw, Sierrei Leone — 
O. Conteh, Sri Lankăi — A.C.S. Ha- 
meed, și cu F. H. Corner, ministru 
de stat pentru relații externe al Noii 
Zeelande.

miniștri
Michael 

van der' 
Abdulay

Vizita delegației parlamentare române 
in Italia

ROMA 28 (Agerpres). — Delegația 
parlamentară română, condusă de - 
președintele Marii Adunări Naționa
le. Nicolae Giosan. care efectuează o 
vizită in Italia, a fost primită de 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Italiei, Francesco Cossiga.

în timpul convorbirii, desfășurată 
Intr-o atmosferă cordială, premierul 
italian a dat o înaltă apreciere per
sonalității președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
activității sale neobosite consacrate 
păcii, destinderii și prieteniei intre 
popoare. A fost subliniată, de aseme
nea. cu satisfacție, continua dezvol
tare pe care au inregistrat-o relațiile

0 nouă agresiune
a R. S. A.

NAȚIUNILE UNITE. în continua
rea dezbaterilor de politică generală 
din cadrul sesiunii O.N.U., președin
tele Mexicului aprecia actuala stare 
de lucruri din raporturile economice 
internaționale ca anacronică și para
doxală.

Intre altele, vorbitorul s-a referit 
pe larg la necesitatea rezolvării pro
blemelor crizei energetice ca o com
ponentă a edificării noii ordini eco
nomice mondiale și a propus adop
tarea, cu participarea O.N.U.. a unui 
plan energetic mondial care să tină 
seama de interesele tuturor statelor, 
in primul rind de nevoile țărilor in 

' curs de dezvoltare.
Ministrul de externe al R.F. Ger

mania, Hans-Dietrich Genscher, a 
arătat că printre obiectivele restruc
turării relațiilor economice interna
ționale trebuie incluse punerea sub 
control a fenomenelor inflaționiste, 
conservarea energiei și economisirea 
materiilor prime. Noua strategie a 
dezvoltării, a spus el, trebuie să ur
mărească realizarea creșterii econo
mice, atit prin investiții intense, cit 
și prin mai buna mobilizare a for
ței de muncă.

Ministrul de externe al Poloniei, 
Emil Wojtaszek, aprecia, la rindul 
său, că „la temelia restructurării 
relațiilor economice internaționale 
trebuie să stea. în primul rind, ex
tinderea cooperării economice mon
diale. pe baza principiilor egalită
ții, suveranității, nediscriminării și 
avantajului reciproc”. Eforturile pen
tru normalizarea situației economice 
mondiale, arăta vorbitorul,1 trebuie 
includă toate statele și trebuie să 
desfășoare în folosul tuturor.

Prezehtînd concepția țării sale
problema edificării noii ordirji eco
nomice mondiale, șeful delegației 
R. P. Chineze, Han.Nianlong, adjunct 
al ministrului de externe, a declarat 
că „deteriorarea constantă a situa
ției economice mondiale este unul 
din factorii importanți care contribuie 
la tulburările din viața internațională. 
Unele dintre țările industrializate au 
folosit diferite mijloace pentru a 
arunca consecințele crizei economice 
și dificultățile lor pe umerii țărilor 
in curs de dezvoltare. Restructurarea 
fundamentală a sistemului economic 
internațional, a continuat vorbitorul, 
este în interesul majorității covîrșj- 
toare a statelor și popoarelor lumii. 
Țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare trebuie să se așeze la 
masa tratativelor pentru ca negocie
rile globale, întrerupte tn prezent, 
să exploreze și să adopte măsuri pen
tru reducerea decalajelor dintre sta
tele bogate Și cele sărace și statorni
cirea unei noi ordini economice in
ternaționale. care să fie echitabilă, 
rațională, bazată pe egalitate și avan
taj reciproc.

Alți vorbitori, între care miniștrii 
de externejai Venezuelei. Josă Al
berto Zambrano Velasco, Tunisiei — 
Mohamed Fitouri, Ecuadorului—Pa- 
reja Diescanzeco, și Siriei — AbbeJ 
Halim Khaddam, au pus accent pe 
rolul important al colaborării, întra
jutorării și solidarității dintre țările 
în curs de dezvoltare.

Congresul Confederației 
internaționale 

a sindicatelor arabe
DAMASC 28 (Agerpres). — La Da

masc a avut Ioc cel de-al VII-lea 
Congres al Confederației internațio
nale a sindicatelor arabe — C.I.S.A., 
la care au participat centrale sindi
cale arabe afiliate, precum și repre
zentanți ai unor organizații sindicale 
din alte țări. Din partea sindicatelor 
române a participat o delegație con
dusă de tovarășa Cornelia Filipaș, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., 
sului 
mind 
vată de România. __ „______
Nicolae Ceaușescu privind soluțio
narea crizei din Orientul Mijlociu, 
respectarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului la constituirea unui stat 
propriu, independent, pentru instau
rarea unei păci globale trainice și 
juste în această regiune. Totodată, 
mesajul a exprimat sentimentele de 
prietenie și solidaritate, ce leagă oa
menii muncii și sindicatele din tara 
noastră de clasa muncitoare arabă 
și organizațiile ei sindicale.

româno-italiene pe multiple planuri, 
în context, au fost1 relevate creșterea 
și diversificarea raporturilor econo
mice și a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, necesitatea ri
dicării lor pe un plan superior.

De ambele părți s-a remarcat că 
există multiple posibilități pentru ca 
raporturile de prietenie româno-ita
liene să se dezvolte pe mai departe, 
în folosul ambelor popoare, al cauzei 
securității și cooperării in Europa și 
în intreaga lume.

★
Delegația Marii Adunări Naționale 

a făcut, totodată, o vizită președinte
lui Camerei Deputatilor. Nilde Jotti. 
în cadrul întrevederii a fost expri- 
mată satisfacția față de relațiile de 
colaborare existente intre parlamen
tele român și italian, in contextul 
general al raporturilor de prietenie 
și conlucrare dintre cele două țări, pe 
plan bilateral și international.

împotriva Angolei
LUANDA 28 (Agerpres). — Un 

comunicat oficial, dat publicității la 
Luanda, relevă că in cursul zilei de 
joi aviația sud-africană a săvirșit o 
nouă agresiune asupra teritoriului 
angolez, care s-a soldat cu moartea 
a 60 de persoane.

Comunicatul — semnat de minis
trul angolez al apărării, Iko Carrei- 
ra — precizează că aviația regimului 
rasist de la Pretoria a bombardat o 
fabrică de mobilă din Lubengo, ca
pitala provinciei Huila, ucigind 26 
de persoane și rănind 84. Un al doi
lea atac aerian, ce a avut loc la 
scurt timp și asupra localității Xan- 
gongo, în provincia Cunene, din su
dul țării, a avut ca obiectiv o școală 
de pescuit și a provocat moartea altor 
34 de persoane. în urma atacului 
aerian asupra localității Xangongo 
au fost rănite alte 42 de persoane.

agențiile de presă transmit

să 
se

tn

Pentru dreptul 
la muncă

In urma măsurilor adoptate 
de guvernul britanic privind re
ducerea fondurilor ''acordate in
tre prinderilor naționalizate, com
binatul siderurgic din Corby se 
află in pericol de a fi închis. 
Aceasta ar însemna concedie
rea a 7 500 de salariați și, in 
mod practic, condamnarea la 
dispariție a întregului orășel cu 
cei 52 000 locuitori, care de
pinde de activitatea combina
tului. Răspunzind apelului sin
dicatelor, aproape întreaga popu
lație adultă din Corby a ieșit in 
stradă, demonstrind pentru ga
rantarea dreptului la muncă. 
(Fotografia alăturată).

care a transmis 
un mesaj de salut, 
poziția consecventă

congre- 
expri- 

promo- 
de președintele

Plenara C.C. al P.C. Chinez
BEIJING 28 (Agerpres). — La Bei

jing s-au încheiat vineri lucrările 
Plenarei C.C. al P. C. Chinez. Au 
luat cuvîntul Hua Guofeng, președin
tele C.C. al P.C.C., și Ye Jianying, 
vicepreședinte al C.C. al P.C.C.

Plenara a aprobat în unanimitate 
„Hotărirea C.C. al P. C. Chinez cu 
privire la unele probleme referitoare 
la dezvoltarea accelerată a agricul
turii”.

Totodată, plenara a ales 12 noi 
membri 
Ziyang 
membri 
P. C.
— precizează agenția China Nouă — 
urmează să fie confirmate de către 
cel de-al Xll-lea 
al P. C. Chinez.

ai Comitetului Central. Zhao 
și Peng Zhen au tost aleși 
ai Biroului Politic al C.C. al 
Chinez. Aceste noi alegeri

Congres National

Obiectivele
comunist

primarului 
al Ruinei

Joi scara, consilierul muni
cipal Luigi Petroselli. care a 
îndeplinit in ultimii ani funcția 
de prim-secretar al Comitetu
lui regional Lazio al P.C.I., și-a 
luat in primire funcția de primar 
al Romei. Așadar, pentru 
prima oară în istoria ei, capi
tala Italiei are de acum inainte 
un primar comunist. Petroselli, 
care succede cunoscutului cri
tic de artă Giulio Carlo Argan, 
demisionat din motive de să
nătate, și-a precizat intr-un in
terviu acordat ziarului „II Mes- 
saggero” obiectivele pe care șî 
le propune, și anume: asanarea 
orașului, lupta contra speculei 
imobiliare, combaterea poluării, 
dezvoltarea vieții culturale 
capitalei.

Ședința Consiliului
B.I.C.E. La Fraga a avut loc șe
dința a 50-a a Consiliului Băncii In
ternaționale de Colaborare Economi
că (B.I.C.E.). La lucrări au luat 
parte delegațiile țărilor membre in 
consiliul băncii : Bulgaria. Cehoslova
cia. Cuba. R.D. Germană, R.P. Mon
golă, Polonia. România, Ungaria, 
U.R.S.S. și Vietnam. Ședința, desfă
șurată intr-o atmosferă de prietenie 
frățească și deplină înțelegere reci
procă, a analizat stadiul îndeplinirii 
planului de credite al băncii, precum 
și o serie de alte oi'obleme ce pri
vesc activitatea curentă a B.I.C.E.

Sesiunea Adunării de
Stat a R. P. Ungare. La Buda-
pesta s-au desfășurat lucrările ___
nii Adunării de Stat a R.P. Ungare.
După cum informează agenția M.T.I., 
au fost examinate un raport referi
tor la transpunerea în viată a legii 
din 1972 privind ocrotirea sănătății, 
precum și activitatea organelor de 
control popular.

sesiu-

„Pentru un front amplu 
de luptă împotriva repre
siunii din Guatemala". Cu 
prilejul aniversării a 30 de ani de la 
înființarea sa. Partidul Guatemalez al 
Muncii (P.G.T.) — partidul comunist 
— a dat publicității, la Ciudad de 
Mexico, un apel lansat „tuturor or
ganizațiilor muncitorești, țărănești, 
studențești și populare din Guatema
la pentru a-și uni eforturile în ve
derea creării unui Front amplu de 
luptă împotriva represiunii și tero
rii din țară”.

Direcții ale colaborării 
economice externe a Chi- 
H6Î. Intr_o conferință 
organizată la Beijing, Gu 
premier al Consiliului „.
R.P. Chineze, a arătat că China este 
pregătită să se afilieze la organiza
țiile financiare ale O.N.U. și să ac
cepte împrumuturi de la Banca Mop 
dială. Precizind că principalul factor 
al modernizării economiei citi." il 
constituie bjzuirea pe forțele' .ț.'ii. 
el a remarcat, totodată, că h £sa 
va importa tehnologie avansata. ,(a
obține, potrivit practicii interna .li
na le. fonduri din străinătate, tn pre
zent. — a spus el — se discută posi
bilitatea creării a circa .30 societăȚ 
mixte cu parteneri străini.

Legislația privind Cana
lul Panama. Președintele Jimmy 
Carter a semnat, vineri, textul legis
lației privind aplicarea tratatelor 
asupra Canalului Panama. Această le
gislație va intra in vigoare la 1 oc
tombrie.

Crearea agenției de pre
să La Palatul P^’-
dential din Brasilia a fost semnat 
decretul de> constituire a agenției na
ționale de știri „Empresa Brasileira 
de Noticias” (E.B.N.).

Cerere de extrădare a lui 
Somoza. ■VI‘nistrul nicaraguan al 
muncii. Virgilio Godoy, aflat în vi
zită în Columbia, a anunțat că gu
vernul său va cere extrădarea fostu
lui președinte Anastasie Somoza 
„din orice țară s-ar afla”.

de presă.
Mu. vice- 

de Stat al

Negocierile tripartite de 
la Alexandria.Joi s'a ’ncheiai 
la Alexandria cea de-a Vl-a rundă 
a negocierilor tripartite egipteano- 
israeliano-amerieane. consacrate pro
blemei autonomiei palestinienilor din 
Cisiordania si Gaza. Comitetul mi
nisterial va ține viitoarea reuniune 
plenară în zilele de 25—29 noiem
brie. în localitatea israeliană Hertzlia.

Funeraliile de la Tirana.
.La Tirana au avut loc funeraliile lui 
Hysni Kapo, membru al Biroului Po
litic, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania, la 
care au luat parte Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al P.M.A., Meh
met Shehu, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.A., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.S. Al
bania. alți conducători de partid și 
de s'tat — transmite agenția A.T.A.

Alegeri anticipate în Danemarca
După aproape două 

luni de negocieri pen
tru stabilirea unei poli
tici comune de guver
nare, cabinetul de coa
liție al premierului An
ker Joergensen. format 
la 30 august 1978 din 
reprezentanții partide
lor . social-democrat ,și 
liberal, șl-a prezentat, 
joi seara, demisia. Con
comitent. anunțat

programarea anticipată 
a alegerilor legislative 
pentru luna octombrie. 
Noua formulă guverna
mentală. inaugurată a- 
cum 13 luni, dispunea 
de o majoritate stabilă 
in parlament, ca o con
diție indispensabilă pen
tru. adoptarea unor mă
suri eficiente de comba
tere a inflației, șoma
jului și deficitului

lanței de plăti — pro
bleme acute cu care este 
confruntată in ultimii 
ani- Danemarca. In cr'' s 
da unor puncte de f s ' 
dere comune in »■ * 
litica externă, cele două 
partide au orientări di
ferite in abordarea ce
lorlalte aspecte ale ac
tivității guvernamenta
le. alianța lor dovedin- 
du-se acum de scurtă 
durată.

Virtejul monedelor... și febra aurului
PORTUGALIA

Cod de conduită 
întreprinderile „multinaționale
Camera deputaților a parlamentului brazilian a apro

bat un „cod de conduită a întreprinderilor străine” care 
operează în țară. Codul, elaborat de o comisie de an
chetă asupra activității. firmelor multinaționale, le in
terzice acestora să se amestece in treburile interne 
ale Braziliei ; să devină instrumentul politicii externe 
a altei țări ; să se opună obiectivelor și priorităților de 
dezvoltare națională; să ascundă guvernului informații 
referitoare la activitatea lor ;. să refuze a contribui Ia 
progresul științific și tehnologic al țării. Adoptarea unui 
asemenea cod apare cu atit mai importantă cu cit fir
mele străine dețin o pondere însemnată in diverse sec
toare industriale ale Braziliei : 99,8 la sută In industria 
automobilelor, sută la sută în cea farmaceutică, 77 la 
sută în ramura electronicii, 74 la sută in cea a mate
rialelor plastice și 59 la sută în construcția de mașini 
și echipamente.

Pribegii apartheidului
Ca urmare a represiunilor crîncene ale regimurilor 

rasiste din Africa australâ, numeroși africani sint si
liți sâ ia calea pribegiei. Potrivit relatârilor publica
ției „Afrique nouvelle" din Dakar, numărul refugia- 
ților depășește cifra de 4 milioane. Numai in Angola 
trăiesc în prezent 250 000 de refugiați. în majoritate 
namibienl, 170 000 de cetățeni din Rhodesia și R.S.A. 
și-au găsit refugiul în Mozambic și Zambia, alți 
163 000 de sud-afrioani se adăpostesc în Tanzania.

De cîteva săptămini. în 
Occident bintuie o puter
nică furtună monetară, ca 
un reflex a.l inflației și al 
fenomenelor de criză din 
economia capitalistă. Do
larul american, lira ster
lină, alte monede vest-eu- 
ropene au fost 
intr-un veritabil

O ȘTIRE DE 
din Paris, uncia 
ajungind la 406,23 dolari.

al devalorizărilor, 
schimb, paritatea mărcii 
vest-germane a cunoscut 
o creștere, Iată în viziu
nea plastică a caricatu
ristului ziarului frâncez 
„Le Figaro” acest „caru
sel monetar”, a cărui 
funcționare este tot mai 
greu controlabilă.

ORA : la bursa monetară

cuprinse
„vîrtej"

ULTIMA
de aur a depășit pragul de 400 dolari,

Doi morți șl numeroși răniți 
s-au înregistrat joi in cursul 
unor grave incidente petrecute 
in zona Alentejo, din sudul Por
tugaliei, Intre un detașament de 
jandarmi și lucrătorii unei coope
rative agricole — informează 
France Presse. Incidentele au 
izbucnit in momentul cînd jan
darmii au intervenit pentru a 
asigura restituirea către fostul 
stăpin a unui teren expropriat 
prin reforma agrară, acțiune că
reia i se opuneau lucrătorii co
operativei. Lideri ai sindicatelor 
agricole din zonă au acuzat for
țele de ordine că „au deschis 
focul fără motiv".
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