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MESAJUL
PREȘEDINTELUI NIEOLAE CEAUSESCU

adresat participanților la congresBoamnelor și domnilor,Stimați tovarăși,îmi face plăcere ca, la deschiderea celui de-al XV-lea Congres internațional de științe istorice, care își începe astăzi lucrările în București — capitala României socialiste, să vă adresez dumneavoastră, participanților la această prestigioasă reuniune internațională, un salut călduros și cele mai bune urări.Țara noastră este bucuroasă să găzduiască această importantă manifestare științifică internațională, care își propune să dezbată și să aducă noi contribuții la adîncirea cunoașterii istorice, la elucidarea unor probleme deosebit de importante privitoare la evoluția umanității, la dezvoltarea și influențarea reciprocă a diferitelor civilizații ce s-au succedat de-a lungul secolelor, la procesul complex al formării popoarelor și națiunilor, al constituirii și afirmării statelor naționale. Apreciem ca deosebit de important faptul că pe ordinea de zi a congresului dumneavoastră se află, de asemenea, dezbaterea unor aspecte ale_ dezvoltării istorice contemporane, a proceselor și tendințelor actuale ale evoluției societății omenești, a problemelor majore ale păcii și progresului în epoca noastră. Prin toată această vastă problematică, congresul dumneavoastră este menit să se înscrie ca un eveniment de seamă în viața științifică internațională, în dezvoltarea științelor istorice și, totodată, ca o contribuție pozitivă la mai buna cunoaștere și apropiere dintre popoare, la întărirea încrederii și colaborării internaționale, Ia cauza generală a înțelegerii, destinderii și păcii în întreaga lume,în actualele condiții internaționale, care sînt deosebit de complexe, cea mai înaltă îndatorire și răspundere a istoricilor este ca, studiind dezvoltarea societății, evenimentele istorice, să desprindă din uriașa comoară de experiență acumulată de-a lungul mileniilor și să îmbogățească activitatea prezentă și viitoare cu învățăminte ‘și concluzii pentru mersul înainte al popoarelor pe calea civilizației, pentru pacea și progresuPîntregii umanități.Această misiune nobilă a țstoriei se cere cu atît mai puternic accentuară astăzi, cînd — după cum se știe — evoluția contemporană este marcată de un șir de probleme grave și i .-oîunde, de fenomene și manifestări care creează pericole tot mai mari la adresa păcii și independenței popoarelor, a civilizației întregii omeniri. în aceste împrejurări se impune mai mult ca oricînd unirea și conlucrarea tot mai strînsă a popoarelor, a forțelor înaintate de pretutindeni pentru a opri această evoluție periculoasă a evenimentelor, pentru a pune capăt încordării și tensiunii din viața internațională și a asigura reluarea și continuarea politicii de destindere, colaborare și pace, de deplină egalitate și respect al independenței și suveranității popoarelor.în viața internațională a avut loc, în prima parte a acestui an, o încordare deosebit de puternică, iar în prezent, ca urmare a acțiunii hotărîte a popoarelor, a opiniei publice mondiale, care nu s-au lăsat antrenate în măsuri extreme și au refuzat să facă jocul politicii de forță și de amenințare cu forța, asistăm la o oarecare diminuare a încordării din viata internațională. Totuși, în fapt, problemele care au generat această încordare există, n-au fost soluționate. Pe diferite meridiane ale lumii se mențin încă stări de

conflicte și tensiune, manifestări ale politicii de forță, cursa înarmărilor cunoaște proporții uriașe, împovărînd tot mai greu popoarele și sporind pericolul unor noi războaie nimicitoare. în fața acestor realități este necesar să se facă totul pentru a se asigura soluționarea pe cale pașnică a tuturor acestor mari și grave probleme care confruntă omenirea, pornindu-se de la respectul independenței și suveranității fiecărei națiuni, de la necesitatea instaurării unor relații cu adevărat noi, de deplină egalitate, de încredere și largă colaborare între națiuni.Se impune în mod deosebit să se acționeze cu toată hotărîrea pentru instaurarea unui climat de pace și securitate pe continentul european, de unde au pornit în secolul nostru două războaie nimicitoare și unde se află în prezent cea mai mare concentrare de arme, inclusiv atomice. în acest sens, este necesar să se facă totul pentru buna pregătire și desfășurare a reuniunii de la Madrid, îneît aceasta să corespundă așteptărilor popoarelor, să dea un nou și puternic impuls dezvoltării largi și neîngrădite a colaborării statelor europene și, în mod deosebit, să pună pe primul plan convocarea unei conferințe consacrate dezarmării și dezangajării militare pe continent. în general, pornind de la realitatea că în lumea de azi cursa înarmărilor cunoaște proporții fără precedent, că anul acesta se cheltuiește pentru înarmări uriașa sumă făcut rilor, clifete trecerea la măsuri practice, dezarmare, îndeosebi de dezarmare nucleară, pentru alocarea uriașelor fonduri absorbite de înarmări în scopul asigurării progresului economic și social al popoarelor rămase în urmă, al dezvoltării civilizației umane. Este necesar, de asemenea, să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru lichidarea stării de subdezvoltare în care se mai află o mare parte a omenirii, a marilor decalaje care despart. țările sărace de țările bogate. în acest sens, trebuie să se acorde o mare importanță apropiatei sesiuni a O.N.U. consacrată noii ordini economice internaționale.Viața, realitățile lumii de azi demonstrează că soluționarea justă și durabilă a tuturor acestor mari probleme este de neconceput fără participarea activă, în condiții de deplină egalitate, a tuturor statelor, fie ele mari, mijlocii sau mici, fără deosebire de orînduire socială. Istoria poate aduce, desigur, și ea o contribuție importantă la stimularea eforturilor și a conlucrării popoarelor pentru rezolvarea acestor mari probleme ale epocii noastre. Relevînd învățămintele trecutului — atît factorii care au favorizat progresul și civilizația, cît și cauzele care au dus la perioade de regres, la războaie și suferințe — istoria poate mobiliza larg conștiințele oamenilor de pretutindeni, popoarele din întreaga lume pentru a spune un NU hotărît războiului, politicii de înarmări, de forță și de amenințare cu forța, pentru a se asigura soluționarea exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase, evitîndu-se conflictele și înfruntările militare, pentru apărarea celui mai fundamental drept al oamenilor, al națiunilor : dreptul la viață, Ia pace, la exis
tența liberă și independentă.România participă activ la întreaga viață internațională, la eforturile pentru destindere

de 500 de miliarde de dolari, trebuie totul pentru încetarea cursei înarmă- pentru oprirea amplasării de noi ra- și arme de distrugere în masă, pentru concrete de

și securitate, pentru întărirea încrederii și colaborării între națiuni. în acest spirit, țara noastră acționează larg pentru dezvoltarea relațiilor sale cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pentru promovarea largă în viața internațională a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța în raporturile dintre state.în cadrul întregii politici a statului nostru socialist, acționăm ca cercetarea istorică națională să servească neabătut cauza înțelegerii și bunei vecinătăți, g prieteniei și colaborării popoarelor, a păcii și securității internaționale. în acest sens, pornim de la necesitatea de a pune cît mai deplin în lumină procesele obiective, deosebit de complexe, care au avut loc în această parte a Europei și care au dus la formarea și dezvoltarea poporului nostru, ca și a popoarelor vecine, au determinat conviețuirea, ciprocă și întrajutorarea veacurilor.Anul acesta sărbătorim de ani de la constituirea centralizat și independent — prilej de a adînci și mai mult cunoașterea trecutului istoric, a caracteristicilor definitorii ale procesului de formare a poporului român, a condițiilor materiale, sociale și spirituale specifice care i-au creat o fizionomie proprie și au determinat întreaga sa evoluție ulterioară. Strămoșii noștri, dacii, împreună cu romanii au dat naștere poporului român, 'au creat aici un stat puternic și au dus lupte grele pentru dezvoltarea de sine stătătoare. în același timp, ei au conlucrat activ cu popoarele vecine, cu celelalte mari civilizații ale antichității, pentru a înainta pe calea progresului. Cercetarea noastră acționează pentru a pune cît mai puternic în evidență această realitate istorică, arătînd, cu argumentele și dovezile materiale ale trecutului, că însăși existența națiunilor noastre de azi este, pînă la urmă, rezultatul faptului că înaintașii au știut să găsească calea de a se sprijini și colabora strîns, atît la bine, cît și în momente grele. Apreciem că, acționînd în felul acesta, cercetarea istorică servește pe deplin politica statului nostru socialist, de colaborare și bună vecinătate, de întărire ă încrederii și înțelegerii între națiuni.Trăim o epocă de profunde prefaceri revoluționare, naționale și sociale, de schimbări adînci în raportul mondial de forțe, o epocă în care popoarele lumii își afirmă cu tot mai multă hotărîre voința de a trăi libere, deplin stăpîne pe destinele lor, de a conlucra fructuos într-un climat de pace și securitate. Avem deplină încredere că, acționînd unite, popoarele, forțele înaintate ale umanității pot asigura pacea și securitatea internațională, pot făuri o istorie nouă, fără războaie și vărsări de sînge, pot edifica și lăsa generațiilor viitoare o lume mai bună și mai cjreaptă!Doresc să-mi exprim, încă o dată, convingerea că lucrările celui de-al XV-lea Congres internațional de științe istorice se vor înscrie ca o contribuție pozitivă la împlinirea acestor înalte deziderate, la eforturile generale pentru o mai bună cunoaștere și colaborare între națiuni, pentru afirmarea idealurilor umaniste de pace și progres în întreaga lume.Cu această convingere, urez succes deplin lucrărilor congresului!

influențarea re- lor de-a lungulîmplinirea a 2050 primului stat dac

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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Minerii raportează succesele 
și angajamentele lor în telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceausescu 
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totale față de politica internă ți 
externă a partidului și statului, ele 
reprezintă expresia recunoștinței și 
mulțumirii noastre pentru minuna
tele condiții de viață și de muncă 
ce ni le-ați creat, pentru afirmarea 
deplină a personalității umane".

La rindul lor, minerii de la Fi- 
lipeșlii de Pădure 
în șațite luni 
au obținut o ; 
suplimentară de 
bune. Totodată, 
raportează că nu vor precupeți nici 
un efort pentru a realiza sarcinile 
ce le revin pe acest an în. prima 
decadă a lunii decembrie, ifcr pre
vederile actualului cincinal. în luna 
noiembrie. „Toate 
care le-am obținut — se subliniază 
în telegramă — se înscriu pe linia 
marilor. înfăptuiri pe carele-a cu
noscut construcția socialistă în pa
tria noastră în ultimii 15 ani de 
cind dumneavoastră, miilt iubite și 
stimate tovarășe secretar generai, 
conduceți cu înțelepciune și clarvi
ziune revoluționară destinele țării 
și națiunii române, pentru înfăp
tuirea celor mai nobile idealuri de 
dreptate, libertate,, bunăstare, pro
gres și pace".

După ce se raportează că de la 
începutul cincinaiului au produs 
peste plan 84 000 tone de cărbune, 
au depășit producția netă cu 53 mi
lioane lei, iar productivitatea mun
cii a crescut an de, an, în telegrama 
adresată de colectivul întreprin
derii miniere Câmpulung, județul 
Argeș, se subliniază : „Minerii 
musceleni, în pas cu eforturile în
tregii țări, vor munci și în viitor 
cu hotărîre și abnegație pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan, pentru punerea în valoare 
a noi zăcăminte de cărbune în ba
zinele Cîmpulung și Vîlcea. adueîn- 
du-și în acest mod contribuția la 
ridicarea României socialiste pe 
noi trepte ale progresului și civi
lizației".
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Cu prilejul „ZILEI MINERULUI", în numeroase centre industriale 
din tară au avut Ioc adunări festive, la care participanții au adresat 
TELEGRAME COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România.

în telegrama adresată de minerii 
Văii Jiului se spune, între altele : 
„Comuniștii, toți oamenii 
din Valea Jiului — mineri, prepa
ratori ai cărbunelui, constructori și 
energeticieni — iși îndreaptă astăzi, 
cu adîncă emoție și respect, gîndu- 
rile și sentimentele spre dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, miner de 
onoare al Văii Jiului, cel mai iubit 
fiu al poporului român, pe care-1 
reprezentați cu strălucire, identifi- 
cîndu-vă cu cele mai înălțătoare 
idealuri de~ viață și muncă ale. na
țiunii noastre. Indicațiile și îndem
nurile dumneavoastră pe care ni 
le-ați dat in timpul vizitelor de 
lucru în municipiul nostru, la locu
rile noastre de muncă din subteran, 
ne sînt proaspete în oonștiință și 
ne stimulează eforturile de perfec
ționare multilaterală, pentru a 
da patriei mai mult cărbune, 
participînd, astfel, cu responsabili
tate comunistă, la lupta pentru asi
gurarea independenței energetice a 
țării noastre ; și pentru Valea Jiu
lui, ca pentru întreaga țară, acești 
15 ani de cind vă aflați în fruntea 
partidului sînt cei mai rodnici în 
rezultate. Vă aducem la cunoștință, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că măsurile luate din inițiativa și 
prin grija dumneavoastră privind 
introducerea tehnicii și tehnologii
lor moderne în mineritul acestui 
mare bazin carbonifer, se aplică cu 
succes. Cu inimile pline de satis
facție și mîndrie patriotică, vă ra
portăm că prin munca noastră, 
stimulată de îndemnurile dumnea
voastră, traducem în fapte indicația 
de a face din Valea Jiului nu nu
mai un centru minier puternic, ci

muncii
și un centru muncitoresc cu condi
ții de muncă și viață exemplare. In 
această zi de sărbătoare, vă asigu
răm că noi, minerii Văii Jiului — 
detașament de frunte al clasei mun
citoare care a luptat sub condu
cerea partidului pentru viața ferici
tă de astăzi — vă urmăm neabătut 
îndemnul și exemplul și nu precu
pețim nici un efort pentru a trans
pune în viață hotărîrile Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru a da patriei tot mai 
mult cărbune".

In telegrama adresată de partici
panții la adunarea din Căpeni-Ba- 
raolt, județul Covasna, se sublinia
ză : „Cu legitimă mîndrie patrioti
că vă raportăm și la această zi de 
sărbătoare că, asemenea întregit 
țări, județul Covasna cunoaște o 
dezvoltare impetuoasă', cu precăde
re în ultimul deceniu și jumătate, 
dezvoltare care ilustrează cu pu
terea faptelor materializarea politi
cii economice naționale științifice a 
partidului și statului nostru de asi
gurare a adevăratei șl deplinei ega
lități a tuturor fiilor României so
cialiste. Răspunzînd chemării a- 
dresate de dumneavoastră de a nu 
precupeți nici un efort, de a face 
totul pentru realizarea și depășirea 
tuturor sarcinilor ce ne revin, cei 
peste 2 500 mineri, maiștri și teh
nicieni, economiști și ingineri de 
la întreprinderea minieră Căpeni- 
Baraolt au îndeplinit prevederile 
planului cincinal 1976—1980 la data 
de 26 iunie anul acesta, ceea Ce va 
permite colectivului obținerea, pînă 
la sfîrșitul anului, a unei producții 
suplimentare de 670 mii tone lignit. 
Aceste succese sînt încă o dovadă 
a atașamentului deplin și adeziunii

raportează că 
ale acestui an 
producție netă 
31 340 tone căr- 

minerii de aici

realizările pe

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI si consumuri de
» metal mai reduse

Cei peste un milion de munci
tori, tehnicieni și ingineri din u- 
nitățile industriei constructoare de 
mașini, conștienți de rolul deose
bit ce revine acestei 
zestrarea economiei 
mijloace tehnice din 
moderne, întîmpină marea sărbă
toare de la 23 August cu un bu
chet de realizări de prestigiu. Ast
fel, in șapte luni ale anului, har
nicul detașament al constructorilor 
de mașini a realizat o producție in
dustrială suplimentară in valoare 
de 237 milioane lei.

în lunile care au trecut de la în
ceputul anului au fost fabricate, în 
plus față de plan, mijloace ale teh
nicii de calcul electronice în valoare 
de 69,5 milioane lei, aparate de mă
sură și control electronice în va
loare de 32,5 milioane lei, mijloa-

ramuri in în- 
naționale cu 
ce în ce mai

ce 
de 
rulmenți, 6,7 bucăți instalații echi
valente pentru forat, sonde de ți
ței și gaze F-200, 11 locomotive die
sel electrice de 2 100—2 500 CP ș.a.

Supuse unui proces permanent de 
modernizare, produsele noi, asimi
late și 
ție în 
pondere 
valoarea 
realizate 
șini. Numai „în perioada care a tre
cut dîn acest an au intrat în fa
bricație peste 660 de noi tipodi- 
mensiuni de mașini, instalații și u- 
tilaje industriale, cu caracteristici 
tehnico-funcționale superioare și cu 
greutăți specifice reduse. Moderni
zarea producției în industria con
strucțiilor de mașini se realizează

de automatizare electronice — 
86,6 milioane lei, 855 OOCr bucăți

introduse în fabrica- 
actualul cincinal, au o 
de peste 70 la sută din 
totală a producției marfă 
de constructorii de ma-

astăzi în proporție de 90 la sută 
pe baza concepției proprii, în con
dițiile unui grad de valorificare a 
metalului cu 25 la sută mai mare 
față de 1975.

Constructorii de mașini au econo
misit. numai în primul semestru al 
anului, 15 000 tone metal. în a- 
celași timp, nivelul cheltuielilor 
materiale la 1 000 lei producție 
marfă a fost cu 1,5 lei mai mic față 
de prevederile de plan pe primul 
semestru. De asemenea, peste 80 la 
sută din sporul de producție ob
ținut în șapte luni ale anului, față 
de aceeași perioadă a anului tre
cut, a fost realizat pe' seama creș
terii productivității muncii — in
dicator sintetic al vredniciei, pri
ceperii și înaltei răspunderi în 
muncă.

Hie STEFAN

LUCRĂRILE ARC DE LUMINĂ
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ISTORICE
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Intre 1 și 10 septembrie

Un nou examen 
de admitere 

în învățămîntul 
superior
ÎN PAGINA A II-A

ANII NOULUI DESTIN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

Puternică afirmare a potențialului de gindire

și cercetare, a competenței și hărniciei muncitorești
— Puțin timp ne mai desparte de 

ziua de 23 August, cind se împlinesc 
36 de ani de la evenimentul de im
portanță cardinală pentru destinul 
națiunii noastre, revoluția de elibe
rare națională și socială, antifascistă 
și antiimperialistă care a deschis 
drumul victorios al împlinirii celor 
mai înalte aspirații de prosperitate, 
libertate, independență și pace ale 
poporului român. Ce semnificații 
majore ați desprinde din viața ju
dețului în acest interval de timp ?

— Multe dintre aceste semnifica
ții sînt aceleași ca și pentru toate 
județele țării. Dar există și unele 
caracteristici specifice ale evoluției 
Prahovei pe planul vieții materiale 
și spirituale în anii construcției so
cialiste, caracteristici determinate 
de faptul că județul nostru consti
tuia deja una din zonele indus
triale de tradiție ale țării. Tocmai

Convorbire cu tovarășul Ion C1RCEI, 
prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.

de aceea noțiunile de reînnoire, de 
renaștere din propria cenușă, precum 
legendara pasăre Phbnix — unită
țile sale economice au fost, după 
cum se știe, distruse în bună parte 
de urgia dezlănțuită a războiului — 
iși găsesc o acoperire deplină in 
succesiunea înfăptuirilor începută 
acum 36 de ani și în județul nostru, 
înfăptuiri marcate prin ritmuri de 
dezvoltare fără precedent de Ia cel 
de-al IX-lea Congres al partidului. 
In acest sens, să rememorăm un 
eveniment de referință din cronica 
județului, și anume vizita de lucru 
efectuată la Ploiești, în preajma 
istoricului Congres al IX-lea al

partidului, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, cunoscind 
bine oamenii, experiența, puterea 
lor de muncă și de creație încă din 
anii tinereții, cind a lucrat în con
ducerea organizației revoluționare 
de tineret din Prahova, a subliniat 
ideea de continuă și dinamică dez
voltare a potențialului industrial 
prahovean, a punerii sale pe bazele 
tehnicii moderne, a tehnologiilor de 
vîrf. Astăzi, ca pondere in an
samblul economiei naționale, jude
țul Prahova se situează pe locul al 
treilea, după București și Brașov. 
Industria județului realizează în 
prezent întreaga producție a anului

1938 — în condițiile în care și în 
trecut figura ca o zonă industrială 
importantă — in numai 24 de zile. 
Producția chimiei se obține numai 
într-o zi și jumătate, cea a con
strucțiilor de mașini în nouă zile, 
iar cea de energie electrică — în 14 
zile. Deținem astăzi locul I pe țară 
la benzine, uleiuri minerale, utilaje 
și instalații de foraj pentru sonde, 
în această perioadă, mai precis 
după anul 1968, rîndurile organiza
ției județene de partid au crescut 
cu 28 000 de membri, la peste 102 000 
membri de partid, puternic detașa
ment comunist de acțiune, exerci- 
tînd un rol activ, eficient de mobi-

Convorbire consemnata de 
Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

în anul 
vară am luat 
o vizită de 
tovarășului 
Ceaușescu în 
le Argeș și 
trăind clipe deosebite, 
inapoindu-mă acasă 
doldora de impresii. 
Au trecut de 
patrusprezece 
timp în care 
acestea, cercetarea lu
crurilor la fața locu
lui au devenit o me
todă de muncă per
manentă. Alte și alte 
locuri, alte și alte în
treprinderi și 
tăți au fost < 
și recercetate 
tovarășul 
Ceaușescu, 
rați oameni 
țărani sau 
din uzine, femei și co
pii l-au văzut de a- 
proape în acești ani, 
au răspuns întrebări
lor ce li s-au pus, pu- 
nînd ei înșiși între
bări, intr-un dialog fi
resc și rodnic, din ce 
în ce mai rodnic, din 

, ce în ce mai bogat in 
creșteri și împliniri. 
Nenumărate sînt do
vezile care atestă, fără 
putinfă de tăgadă, a- 
devărul acestei afir
mații. Fiindcă iată, eu 
evocam atunci, în 
1966, Uh miting care a 
'avut loc la Vidraru, 
în munți, unde se lu
cra încă la marea hi
drocentrală de pe Ar
geș, care produce de 
mult curent electric, 
căreia i s-au adăugat 
între timp alte 
centrale, mai 
mai puternice, 
șui intrînd în 
„realizărilor
Aceleași lucruri ar 
putea fi spuse despre 
multe din Întreprin
derile cercetate atunci. 
Aceleași lucruri ar 
putea fi spuse, de 
fapt, despre întreaga 
țară, pe care tovarășul 
Nicolae ~ 
secretarul general al 
partidului 
președintele României 
socialiste, a bătut-o și 
a străbătut-o de ne
numărate ori în acești 
ani aspri, dar și fru
moși, plini de dificul
tăți, cunoscători tot
odată ai unor izbînzi 
de răscruce, principa
la lor izbîndă. izbinda 
noastră, a tuturor, fi
ind creșterea țării în
tru independență și li
bertate, o creștere

1966, în 
parte la 
lucru a 
Nicolae 

regiuni- 
Oltenia,

atunci 
ani, 

vizitele

locali- 
cercetate 
de către 
Nicolae 

nenumă- 
ai muncii, 

lucrători

hidro- 
mari, 

Arge- 
rîndul 

■ curente", 
lucruri

Ceaușescu.
nostru și

complexă și amplă, 
dar și nouă, pentru că 
independența noastră 
de astăzi nu se bizuie 
pe „ranchiuna națio
nalistă", cum au spus 
și spun răstălmăcitorii 
de meserie, cei ce ar 
vrea să devenim toți 
denigratorii propriei 
noastre țări, să fim o 
simplă și cam abjec
tă pleavă psihologică, 
pe care s-o împingă 
dumnealor cu ventila
toarele 
proprii 
rizare. 
noastră 
cărei inițiator și con
structor lucid și înflă
cărat a fost și este 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a înte-

intereselor 
pînă la pulve- 

Independența 
de astăzi, al

însemnări de
Ion LĂNCRĂNJAN

meiat și se întemeia
ză, dimpotrivă. pe 
respectul și prețuirea 
tuturor popoarelor, a 
tuturor țărilor, a avut 
și' are drept principa
lă deviză buna înțele
gere, a fost și este 
factor de întărire a 
păcii — al prieteniei 
și nu al vrăjmășiei, al 
cinstei . și nu al min
ciunii denigratoare și 
provocatoare, care mai 
spîrcuiește din cînd în 
cînd lumea, al cărui 
șuierat nu trebuie să 
ne oprească din dru
mul nostru drept si 
suitor, afirmarea prin 
muncă și prin luptă a 
unui popor fiind și 
devenind, cum o ates
tă viața, factor 
sporire a armoniei 
tregii lumi.

...M-am gîndit 
toate acestea — 
ceea ce , am fost 
sîntem noi, la 
ce putem 
să fim. la 
am propus 
prin ceea 
tuim — în timpul re
centei vizite de lucru 
efectuate de 
tovarășul 
Ceaușescu 
și județul 
Nu puteam, 
să nu spun 
mă gîndesc, 
marile și 
și frumoasele excava
toare de la uzinele 
„Progresul", care tre-

de 
în-

la 
la 
și 

ceea 
și trebuie 

ceea ce 
lumii, 

ce făp-

în

către 
Nicolae 
orașul 
Brăila,

de pildă, 
și să nu 

văzînd 
puternicele

ceau prin 
rășului 
prin fața 
conducători 
și de stat, cît ar fi de 
bine dacă toți șefii de 
state, toți conducătorii 
din lume 
numai la 
demonstrații 
Un excavator, 
și mă gîndeam eu, nu 
are puterea unui tanc, 
dar e mai frumos, e 
mai apropiat de su
fletul omului pentru 
că îi ușurează munca, 
e mai legat de viață 
pentru că o ajută să 
prospere și să înflo
rească.

Trecusem înainte de 
asta prin halele imen
se ale uzinei, al cărei 
vuiet profund 
întrerupt nici < 
văzusem fețe 
meni munciți, < 
ioși, auzisem 
du-se vorbe 
de bun-venit, 
desfășurîndu-se 
decit în 1966, 
spor evident de firesc. 
Pentru că atunci era, , 
oricum, o noutate, ca 
însuși șeful statului 
să vină între oameni 
și să stea de vorbă cu 
ei. Acum nu mai e o 
noutate un asemenea 
eveniment, ceea ce nu 
înseamnă însă că și-a 
pierdut valențele noi 
și înnoitoare ; din 
contră, cred că și le-a 
spOrit, cum 
(mă repet 
viața de 
României 
țară a păcii 
cii creatoare, 
frumuseții 
niei.

Aceeași atmosferă, 
același aer limpede și 
nesfișiat de crispări 
au dominat mitingul 
ce a avut loc la în
cheierea i 
fața noului 
comitetului 
de partid, 
tremura în 
iar emoția 
vorbele celor ce s-au 
perindat la 
exprimîndu-și 
rile și 
lor față de partid și 
față de țară, pentru 
ca după aceea să ca
pete toate 
nanță, din 
care a luat 
tovarășul 
Ceaușescu.

fața tova- 
Ceaușescu, 

celorlalți 
de partid

ar asista 
asemenea 

pașnice, 
ziceam

nu s-a 
o clipă, 
de oa- 

dar vo- 
rostin- 
sincere 

toate 
t altfel 

cu un

o atestă 
dinadins) 
astăzi a 
socialiste, 

și a mun- 
țară a 

și a ome-

vizitei, în 
sediu al 
județean 
Lumina 
drapele, 

zvicnea în
tribună, 

gîndu- 
simțămintele

altă preg- 
clipa în 
cuvintul 
Nicolae 

Vorbind
(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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I
i FAPTULI

DIVERS!
i---------------------------- 1

I Bătrînii

I
i

I

I

La Bucea, județul Cluj, trăiesc 
numeroși bătrini intre 75 și 80 
de ani. Poate mai mult decit in 
satele învecinate, aici bătrinii 
pot fi văzuți la munca cîmpului 
din zori și pină-n seară, lie 
Gheorghe (zis „A Dolirii"),. Ilea 
Petru („A Avrămului"), . Lontiș 
Florian („A Moașii") sail Bulzau 
Ana („A Vilii") sînt citeva nume 
dintre cele de frunte. Nici unul 
nu fumează, nici unul nu con
sumă băuturi alcoolice, 
cesc ! Să ne trăiți ani 
bătrini!

Mun- 
mulți,

i Nefumători
I calificați

In fostul local al policlinicii 
de adulți din Botoșani s-a a- 
menajat o ,,casă de cultură sa
nitară". Aici se organizează di
ferite acțiuni profilactice pentru 
populație. Inaugurarea a făcut-o 
cursul dedicat fumătorilor, al
cătuit dintr-un șir de expu
neri prezentate de ftizîologi : 
recomandări de specialitate, 
prezentarea pericolului la care 
se expune fiecare fumător. În
trucît numărul cursanților creș
te, așteptăm scăderea corespun
zătoare a numărului de fumă
tori din Botoșani.

I

i

I

I

I

I Șireturile
Nicolae Brincuș (Reșița, Aleea 

Narcisei, blocul 1) ne scrie că 
la magazinul „Nera“ din locali
tate a cumpărat o pereche de 
pantofi ; care pantofi nu se vin
deau cu șireturi. Cînd le-a ce
rut, i s-a răspuns că se vind tot 
acolo, dar cu alți bani, separat. 
Omul a plătit, dar ne-a trimis 
bonul pe care citim : 86,50 lei 
pantofii ; 1,10 lei șireturile ; to
tal 87,60 lei. Curios comerț la 
,,Nera“ din Reșița !

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

Grădinile etajate
lnt.r-un loc considerat nepro

ductiv, pe o foarte inclinată 
pantă de deal, în fața ochilor iți 
apare ceva aproape de necre
zut : o grădină în patru etaje. 
La primul — cresc căpșuni, care 
rodesc din primăvară pină la 
venirea zăpezii. La al doilea — 
tufele de coacăze și agrișe. La 
al treilea — vița de vie din so
iul 1001. La al patrulea — se 
arată pomii fructiferi pitici 
(gutui, meri, peri).

Descriindu-ne cu entuziasm 
și pricepere aceste grădini eta
jate, profesorul Traian Ghirdă 
incheie menționînd că, de fapt, 
cel mai bine pentru cei intere
sați este să treacă să vadă sin
guri ce-a reușit să facă priete
nul său Timotei Lipcanu. A- 
dresa : Mediaș, str. Nucului 32.

I

I

i
I

I

I
I

I

i

I

I

I
I

I
I

I

I

I
I
I

I

I

I
I

I

I Gest ales

I
Cugir, 
trenul

I

I
I

I
I

Ludovica Nistor, din 
călătorea cu sora sa în 
personal Cluj-Napoca — Bra
șov, in noaptea de 26 spre 27 
iulie. La un moment dat. surorii 
(care era gravidă, dar nu putu
se să rămină acasă intrucît ve
neau de la inmormintarea ma
mei lor) i-a venit sorocul naș
terii. S-a apelat repede la con
ductor; acesta, după ce le-a li
niștit, din stațiile următoare a 
dat două telegrame urgente 
spre Cimpia Turzii. Iar la Cim- 
pia Turzii, o mașină a Salvării 
era deja in stație. Ajunsă la 
spital, femeia a născut un băie
țel. Să-i trăiască I Să trăiască și 
cei care au ajutat-o atit de 
prompt printr-un ales gest uman.

I

I
I

I

I

I

I
| Nu se învățase 

minte
I

I
I

I

I

I

Suferind o condamnare de trei 
ani închisoare, pentru un acci
dent mortal de circulație, se 
părea că Nicolae Piliuță, șofer 
din Baia de Fier — Gorj, va 
conduce în continuare mașina cu 
toată atenția.

Piliuță și-a permis să se urce 
insă la volan mirosind a băutură 
de la o poștă. La un moment 
dat, a părăsit banda de circu
lație normală și a intrat pe sen
sul invers de drum, direct in- 

căruță_ care circula regu- 
pier-

I

I

tr-o...
lamentar. Căruțașul și-a 
dut viața.

De data aceasta — după 
ne informează C. Banta,' 
ședințele judecătoriei Tg. 
Piliuță a fost condamnat 
ani închisoare, sentința 
răminind definitivă.

cum
pre- 

Jiu — 
la opt 
penală

I
I

i

I

I

i
I

I

I
I
I
I
i

i
l

i
I

Rugămintea 
bunicuței

Tare s-a mai bucurat bunicuța 
— ca orice bunicuță — cind Și-a 
văzut nepoții : lonut. în virstă 
de 5 ani. și Mihaela, de 3 ani. 
Mama copiilor. Maria Buluc, a 
rugat-o pe mama ei din comuna 
Moțca. județul 
grijă de cei doi 
întoarcerea ei 
unde se ducea 
turi.

Si dusă a fost. De trei luni de 
zile mama celor doi copii. Maria 
Buluc, n-a mai dat nici un 
semn de viată. Bunicuța, bătrînă 
și bolnavă, l-a scăpat de sub 
supraveghere intr-o zi pe lonut 
și acesta, accidentat, are acum 
nevoie nu numai de îngrijiri 
medicale, ci si de prezenta ma
mei. Cine-i 
pe Mihaela 
mama ?

Iași, să aibă 
nepoțel Pină la 
de ta PaȘ’.ani, 
dună cumpâră-

aiută pe lonut si 
să-și regăsească

realizată deRubrică
Gheorghe MITROI 
și corespondenții „Scînteii”
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SECERIȘUL GRÎULUI
PE ULTIMELE 170000 HECTARE

de oră, cu combinele și secerile, recolta trebuie
strînsă mai repede, pînă la ultimul bob

Am intrat în a doua decadă a lunii august și intr-un șir de județe nu 
s-a încheiat încă recoltarea griului. Potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii și Industriei Alimentare, pînă în seara zilei de 11 august 
griul a fost strins de pe 92 la sută din suprafața cultivată. Lucrările sînt 
intîrziate îndeosebi in județele situate în nordul și centrul țării. Ce pro
bleme se ridică în legătură cu desfășurarea secerișului în aceste zone 7 
Iată ce relatează corespondenții noștri din trei județe.

MUREȘ. Grîul a fost recoltat de 
pe 69 ia sută din suprafață. în coo
perativele agricole Gornești, Voini- 
ceni, Nazria, Acățari, Seuca și Re
ghin s-a încheiat secerișul, iar în cele 
din Chendu, Chețani, Sînpaul, Lu
duș și altele, lucrările se desfășoa
ră pe ultimele suprafețe. In aceste 
zile, importante forțe sînt concentra
te în unitățile din zona premontană, 
unde lucrează, alături de formații de 
cosași, 219 combine. Explicația ? Aici, 
în zona Mureșului de sus, grîul s-a 
copt cu o oarecare înțîrziere față de 
unitățile din Cîmpia Transilvaniei, 
iar acunl orice amînare poate duce lâ 

'dii'nînUarea. recoltei. Cum se lucrea
ză? La C.A.P. Brlncovenești, după 
cum ne spunea tovarășul Szabo A. 
loan, președintele unității, și L6- 
rincz Dezideriu, inginerul șef, meca
nizatorii au demonstrat că și în con
dițiile zonelor colinare pot fi realiza
te viteze zilnice de 5, 6 și 7 hectare 
pe fiecare combină. Drept care, deși 
a început abia la 2 august, secerișul 
se află pe cale de a fi încheiat.

La sediul cooperativei agricole (si
tuat în aceeași clădire cu primăria), 
Aurora Por, contabil șef, aduce în 
discuție următoarea problemă : „Se
cerișul avansează rapid, dar nu avem 
nici sîrmă, nici sfoară pentru balo- 
tatul paielor. Sperăm să primim. 
Promisiuni avem". In schimb, in bi
roul vecin, primarul, vicepreședinte
le consiliului popular comunal și loc
țiitorul secretarului comitetului co
munal de partid erau adunați, în 
plină campanie, într-o ședință „ope
rativă" — ce dura însă de două ore 
— avînd ca scop mobilizarea coope-

ratorilor la seceriș. In lanuri nu erau 
decît puțini oameni. Situații similare 
am constatat și la cooperativa agri
colă Rîpa de Jos și în alte unități din 
nordul județului. Secerișul griului, 
ca și eliberarea terenului sînt răma
se în urmă și în cooperativele agri
cole Vătava, Vălenii. Idiciu, Cozma, 
Petrilaca de Mureș, Măgherani, Rușii 
Munți și altele. Iată de ce, coman
damentele comunale trebuie să in
tervină mai energic atît pentru gră
birea recoltării, cit și pentru strînge- 
rea grabnică a paielor și accelerarea 
ritmului arăturilor de vară.

HARGHITA. Recolta de grîu a fost 
strînsă de pe 19 la sută din cele 
23 420 hectare cultivate. In 
mal, în această parte a 
cerișul păioaselor începe 
tîrziu, iar ploile căzute 
acestei veri au amînat și 
lucrările. Dar acum, cînd 
s-au zvîntat, Intîrzie să apară com
binele promise în ajutor din județele 
sudice. Referitor la această proble
mă, iată ce ne spune tovarășul Alexe 
Pakot, directorul direcției agricole 
județene : „Desigur, bine ar ti fost 
dacă tovarășii din județele Vrancea 
și Prahova, pe care șl noi l-am aju
tat la seceriș, ne-ar fi pus la dispo
ziție din timp toate cele 120 combi
ne promise. Acestea, alăturîndu-se 
celor 397 combine proprii, ar fi 
impulsionat simțitor mersul lucrări
lor. Acum, din județul Vrancea au 
sosit 49 combine. Din Prahova, deo
camdată, nimic. Vreau să precizez 
că lipsa zilnică din lanuri a 71 com
bine înseamnă mult. Dar aceasta nu 
poate să justifice întru țotul nereali-

mod nor- 
țării se- 

mult mai 
în cursul 
mai mult 
terenurile

de recoltare, 
2 000 hectare", 
rezultă că în 
viteza de lu- 
o zi. De ce ?

zarea vitezei zilnice 
care este de aproape

Din ultimele date 
două zile s-a realizat 
cru prevăzută pentru
Pentru că nu peste tot se lucrează 
bine organizat, nu se iau măsurile 
cuvenite pentru intensificarea sece
rișului. Spre exemplificare, redăm 
radiografia unei zile de lucru (8 au
gust) în citeva unități agricole din 
zona Ciucului de Jos. La C.A.P. Cos- 
meni, pe o parcelă de 85 hectare cul
tivată cu griu, 8 combine lucrau din 
plin. Două tractoare, cu cite două 
remorci atașate fiecare, transportă 
griul, iar trei prese balotează paiele 
și eliberează terenul. Totul se desfă
șoară în conformitate cu măsurile 
stabilite de comandamentul agricol 
județean. Ora 11,30. Intrăm la sediul 
cooperativei agricole din Sîntimbru. 
Timp excelent, cum nu se poate mai 
bun pentru munca cîmpului. în bi
roul său, inginerul șef Lukacs Zol- 
tan, înconjurat de oameni, era scu
fundat în statistici și dosare, în timp 
ce secerișul griului nici nu începuse, 
într-un tîrziu, pe Ia ora 13, și-a fă
cut apariția în zonă și directorul 
trustului S.M.A. Harghita, tovarășul 
Kerekes Ferenc. L-am îndemnat să 
se grăbească pentru că este așteptat 
la Tușnad, unde președintele coo
perativei, Molnar Emerit, tună și 
fulgeră de supărat ce este. A vrut 
să înceapă lucrul în dimineața zilei, 
dar combinele și-au făcut apariția în 
lanuri abia pe la prînz. Ne-a mal 
spus că nu are decît 12 combine, dar 
că poate să dea de lucru și pentru 20.

Iată doar cîteva scurte secvențe din 
care rezultă că nu peste tot se acțio
nează cu operativitate și răspundere 
la recoltarea griului. întrucît zilele 
însorite se numără cu țîrîita, iar cele 
ploioase — cu duiumul, este absolut 
necesar ca în unitățile unde griul 
este încă in lanuri să se lucreze mai 
intens, cu toate forțele, astfel incit

în cel mai scurt timp întreaga recol
tă să fie pusă la adăpost.

MARAMUREȘ. Pînă duminică sea- 
ra, în județul Maramureș, din cele 
10 800 hectare cu griu au fost recol
tate 6 600 hectare. Desigur, este încă 
puțin, raportat la numărul de 150 de 
combine existente. Viteza zilnică nu a 
depășit 3,5 hectare pe combină decît 
în cursul zilei de joi, cind aceasta 
s-a ridicat la 4.3 hectare. Cauzele a- 
cestui ritm nesatisfăcător sînt desele 
defecțiuni ce apar la combine, datori
tă condițiilor grele de lucru determi
nate de solul cu umiditate mare, 
precum șl de deplasările de la o tarla 
la alta din cauza zvîntării treptate și 
pe porțiuni mici a suprafețelor cul
tivate cu griu. La Ulmeni și Sălsig, 
de exemplu, se lucrează pe porțiuni 
de tarlale.

Referitor la desfășurarea lucrărilor, 
tovapășa Verona Cărăușan, secretar 
al Comitetului județean de partid 
Maramureș, rie-a spus că au mai 
fost aduse din județele din sud 33 de 
combine cu șenile, care, pe un sol 
moale, au un randament mai mare 
față de cele cu pneuri. Totodată, au. 
fost trimise in unități primele 20 de 
combine din cele 50 repartizate din 
județul Vîlcea. Acestea au fost diri
jate spre unitățile cooperatiste din 
Copalnic-Mănăștur, Seini, Șomcuta 
Mare și altele. S-au luat măsuri ca 
pe lingă formațiile de mecanizatori 
să se constituie grupe de cosași și 
secerători pentru a aduna grîul de pe 
porțiunile culcate. La Șomcuta Mare, 
Remetea Chioarului, Seini, Coaș, 
Ariniș grîul este adus la marginea 
tarlalelor, unde este treierat cu com
bina. Se apreciază că prin măsurile 
luate și cu forțele de care dispune 
județul, în această săptămînă se va 
încheia secerișul griului.

Gh. GIURGIU
1. D. KISS
Gh. SUSA
corespondenții „Scînteii*

Cu apă din sat și cu legume de la oraș...
în autobuzul de Fălciu. două femei 

se întorceau spre casă. Veneau de la 
Vaslui cu sacoșele pline cu roșii.

în Fălciu, Ia restaurantul coopera
tivei de consum, mîncarea este pre
gătită cu carne adusă de la Vaslui, 
cu roșii aduse de la Vaslui, cu zarza
vaturi aduse de la Vaslui și cu... apă 
de la Fălciu.

S-ar părea că nu se poate stabili 
nici un fel de relație între cele două 
episoade și că ele n-ar oferi nici un 
indiciu asupra orientării prestărilor 
de servicii și a altor activități speci
fice mediului rural, care cad în sar
cina cooperativei de consum. Și cu 
toate acestea există o legătură.

Comuna Fălciu, comună mare, in 
general bine chivernisită, dispune și 
de o rețea — cuvintul nu este exage
rat — de unități comerciale, de ali
mentație și de prestări servicii bo
gată. Funcționează aici un complex 
comercial bine pus la punct, aprovi
zionat și dotat cu cele necesare, pre
cum și unități meșteșugărești și de 
prestări dintre cele mai utile locui
torilor din comună. Să menționăm 
de la început : cooperativa de con
sum din Fălciu este una din unită
țile fruntașe pe țară. Ea dispune de 
un atelier de croitorie pentru femei, 
cu secții de tricotaje și lenjerie, un 
atelier de croitorie pentru bărbați, 
un magazin alimentar cu autoservire 
și un restaurant cu terasă.

Două elemente merită a fi mențio
nate ca fiind încercări pozitive ale 
cooperativei din Fălciu. Una se refe
ră la prestarea unor servicii, conce
pute într-un mod foarte economicos 
și în același timp de foarte mare uti
litate pentru populație : organizarea 
de mici ateliere la domiciliul unor me
seriași din comună. Este, de pil
dă, cazul unui atelier de fierărie care 
poate fi considerat că face de toate, 
de la confecționarea și repararea 
unor mici unelte agricole, pînă la 
sănii, căruțe, roabe. Practic, nu s-a 
investit nimic altceva pentru acest

atelier decît inițiativă, spirit gospo
dăresc. Meseriașul Nicolae Cocian- 
dăn, un om gospodar, se aprovizio
nează cu materiale de prin curțile 
oamenilor. (Cu asentimentul acesto
ra, se înțelege). Este un fel de mag
net al satului. I-am văzut curtea pli
nă cu grămezi de fier vechi, fără el 
sortite ruginirii sau, in cel mai bun 
caz, retopirii. Meșterul Cociandăn le 
conferă o a doua viață, fierăria Iui 
fiind o adevărată „secție de recondi-

0 cooperativa de consum, 
dealtfel fruntașă în orga* 
nizarea serviciilor, rămî* 
ne datoare la un capitol 

esențial

ționare" la posibilitățile muncii arti
zanale.

Desigur, complexele de servicii 
care presupun spații nou construite, 
dotare modernă etc. tși au justifica
rea lor, dar și atelierele simple pot 
prezenta mari avantaje economice, 
fără să sufere in vreun fel calitatea 
lucrărilor ce le execută meseriașii. 
Dimpotrivă. Ele completează in mod 
fericit gama serviciilor pentru cetă
țeni. în comună există și îșl desfă
șoară activitatea și o brigadă de 
construcții care a ridicat deja două 
blocuri. E și acesta un exemplu de 
ce se poate întreprinde cînd pricepe
rea și spiritul gospodăresc cooperea
ză în chip fericit.

Vorbind de spiritul de cooperare, 
se cuvine să menționăm că, în dome
niul achizițiilor de produse agricole, 
în care cooperativa din Fălciu ișl în
deplinește bine obligațiile, așa cum 
arată indicatorii de plan pe primul 
semestru al anului, există de aseme
nea soluții menite să stimuleze achi-

zițiile de păsări. Cooperativa pune 
la dispoziția cetățenilor pui de o zi, 
pe care sătenii îi cresc și-i revînd 
cooperativei.

Atunci, cum se explică situația 
semnalată la începutul materialului, 
de a aduce legumele și zarzavaturile 
de pe piața Vasluiului, și nu din... 
propria curte ? Dacă în ceea ce pri
vește dezvoltarea activităților meș
teșugărești există intenții, preocu
pări și realizări serioase, domeniul 
cel mai specific al activității coope
rativei de consum — acela de orga
nizator al producției agricole din 
gospodăriile populației — este defi
citar.

— Am avut un Iot cultivat cu legu
me — ne spune tovarășa Natalia 
Șuvăială. președinta cooperativei de 
consum — pentru bucătăria restau
rantului, dar a fost devastat de gîș- 
tele gospodarilor din jur...

Incidentul — hazliu la prima ve
dere — trădează o carență mai adîn- 
c.ă, a cărei lichidare depinde în mare 
măsură de activitatea cooperativei de 
consum, înțeleasă și altfel decît o 
unitate cu magazine șl ateliere. Pri
vind curțile din centrul de comună 
și din satele componente, nu vezi un 
solar, straturile de legume sînt puți
ne (și acelea pustiite tot de păsări, 
probabil), țăranii nu par să fie pre
ocupați să-și drămuiască timpul de 
acasă și pentru îngrijirea loturilor 
personale. Comuna nu are tradiție in 
legumicultura. Mar această 
trebuie formată; Poate că 
ar trebui ajutați cu sfaturi 
cu procurarea diferitelor 
de amenajare a șolariilor. cu semințe 
de legume și zarzavaturi.

Este direcția in care trebuie să se 
îndrepte conducerea cooperativei de 
consum. în lumina Indicațiilor con
ducerii partidului, cu tot atita 
cepere și 
prestărilor 
rești.

In județul 
s-a încheiat recoltarea
In județul Vaslui s-a încheiat re

coltarea celor 104 500 hectare culti
vate în acest an cu păioase, din care 
84 752 Hectare cu grîu. Acum, în a- 
tenția comandamentelor locale pen
tru agricultură se află intensifica
rea lucrărilor de eliberare a terenu
lui de paie și executarea arăturilor, 
lucrări realizate pînă la 11 august 
doar pe 54 850 și, respectiv, 44 720 
hectare. (Crăciun Lăluci).

în magazine :

tradiție 
locuitorii 

tehnice, 
materiale

pri- 
succes ca și in direcția 
și serviciilor meșteșugă-

Angela POPESCU

Uniforme pentru noul 
an școlar

Pentru a se evita aglomerații
le ce se produc la început de 
an școlar cu ocazia cumpărării 
uniformelor școlare, încă din 
aceste zile Direcția generală co
mercială a municipiului Bucu
rești oferă un bogat sortiment 
de uniforme școlare prin maga
zinele sale: FAMILIA — Strada 
Lipscani 55 ; FAVORIT — Stra
da Drumul Taberei ; GALERIA 
MODEI și CLASIC — Șoseaua 
Panteiimon ; AURORA — Bu
levardul Gh. Dimitrov 99 ; 
AȘCHIUȚĂ - Calea Griviței 
210 ; VULTURUL DE MARE_— 
Strada Bărăției 31 ; 
COPIILOR — Strada Lipscani 
69 ; UNIVERSUL - Șoseaua 
Colentina, bloc 2 ; precum și 
prin unitățile MATERNA din 
Strada Drumul Taberei, bloc 
C 15 ; Calea Dorobanți, bloc 8 ; 
Calea Griviței 146 ; ~ ' 
dul 1 Mai, bloc 
lea Moșilor, bloc 80 ; 
Colentina, bloc B3 ; 
Panteiimon, bloc 2 ;
Iancului 113 A ; Șoseaua Giur
giului 118 ; Strada Lipscani 40 J. 
Strada Șelari 5—7 A.

LUMEA

Bulevar- 
60 ; Ca- 

Șoseaua 
Șoseaua 
Șoseaua

(Urmare din pag. I)
lizare a tuturor oamenilor muncii 
in realizarea exemplară a sarcinilor 
ce le revin în dezvoltarea econo- 
mico-socială a Prahovei.

— De cite ori se vorbește și te 
scrie despre industria prahoveană, 
ea este asociată cu ideea de com
petitivitate pe plan mondial. Mai 
concret, ce au însemnat ultimii 15 
ani in această direcție ?

— în primul rînd, trebuie avut In 
vedere volumul mare de investiții 
alocate în acest deceniu și jumă
tate pentru dezvoltarea și moderni
zarea unităților existente, pentru 
construcția unor noi obiective, do
tate cu tehnică de prim rang. Nu
mai în acest an, valoarea investi
țiilor se ridică la peste opt miliarde 
lei. Vechile ateliere și făbricuțe 
s-au transformat în întreprinderi 
moderne, unde, pe baza celor mai 
noi tehnologii, se realizează o gamă 
diversificată de produse, la nivelul 
cerințelor mondiale, atît pentru ne
voile interne ale țării, cit și pentru 
export. De asemenea, s-au perfec
ționat continuu procesele de prelu
crare a țițeiului, astfel încît din fie
care tonă de aur negru să se ob
țină un număr cît mal mare de 
produse cu valoare ridicată. S-a 
realizat un al doilea mare combi
nat petrochimic Ia Teleajen și s-a 
dezvoltat platforma Brazi — lea
gănul petrochimiei românești. Un 
succes important pe linia reducerii 
importului îl reprezintă la Brazi fa
bricarea cauciucului poliizoprenic, 
rod al aplicării strălucitelor cerce
tări desfășurate și conduse de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Qeaușescu.

O contribuție deosebită la reali
zarea unui mare număr de produse 
competitive la export a adus-o eșa
lonul de cercetători, oameni de 
știință, specialiști, proiectanți, care 
lucrează în laboratoarele combina
telor, în cadrul Institutului de cer
cetări, inginerie tehnologică, pro
iectări rafinării din Ploiești, al ce
lui de cercetare, proiectare petrol 
și gaze Cîmpina, în Institutul de 
petrol ți gaze — care pregătește 
anual aproape^AOOQ de. cadre cu

studii superioare. In Pakistan, In
dia, Siria și în alte țări s-au con
struit sau se înalță In prezent ra
finării după proiectele specialiștilor 
prahoveni. Utilajul petrolier cu 
marca „UPETROM", de concepție 
românească, este bine cunoscut pe 
glob. O gamă largă de instalații de 
foraj fabricate de binecunoscuta 
întreprindere „1 Mai" din Ploiești 
se exportă In 30 de țări ale lumii, 
concurind prin calitățile tehnico- 
funcționale cu firme străine de mare 
prestigiu. Tot la această unitate s-au 
tealizat instalațiile de foraj marin 
„FOMAR" 1 și „FOMAR" 2.

Ponderea județului Prahova In 
exportul țării a crescut an de an,

de secretarul general al partidului 
s-a stabilit un amplu program de 
folosire cît mai eficientă a pă- 
minturilor In pantă, de dezvoltare 
a culturilor intensive în viticultură, 
pomicultură, realizarea unor soiuri 
de struguri și fructe de mare pro
ductivitate, pe baza unor tehnolo
gii moderne. Astfel, în zonele Mă
gurele, Mizil s-au plantat mart su
prafețe cu vie și livezi intensive, 
s-au modernizat plantațiile existen
te de la Vălenii de Munte și Băicoi. 
Pe de altă parte, în acești ani au 
fost construite mari complexe de 
sere și de creștere a animalelor.

— Cum se reflectă toate aceste 
profunde prefaceri înnoitoare petre

JUDEȚUL PRAHOVA
ajungînd in prezent la 17 la sută. 
Aproape o treime din produsele 
realizate în județul nostru sînt livra
te in peste 70 de țări ale lumii. Planul 
de export In cei patru ani și jumă
tate din actualul cincinal a fost de
pășit cu peste 7 miliarde lei valută.

— Prahova este cunoscută ca 
un județ puternic industrializat, cu 
s densă populație urbană, dar agri
cultura ocupă și aici un loc im
portant.

— Deși județul nostru deține doar 
1,5 la sută din suprafața arabilă și 
mai puțin de doi la sută din cea 
agricolă a țării — sau poate toc
mai pentru aceasta — am căutat să 
folosim cît mai bine fiecare palmă 
de pămînt, avînd asigurate condi
ții de a practica o agricultură In
tensivă, mecanizată. In ultimii ani, 
mai ales, am reușit să obținem re
colte bogate de sfeclă de zahăr, 
grîu, porumb, struguri, legume. In 
acest cincinal, ne-am situat pe 
locuri fruntașe in întrecerea pe 
țară, obținind tn anii 1977 șl 1979 
locul al doilea.

Pe baza prețioaselor indicații date

cute tn ultimul deceniu șl jumă
tate in calitatea vieții prahovenilor?

— Rezultatele din domeniul pro
ducției de bunuri materiale, la care 
se adaugă larga activitate de in
struire și educație, se reflectă in 
creșterea nivelului de trai și a vie
ții spirituale a populației județului 
nostru. Afirmația se bazează pe 
faptul că în 15 ani, în cele 14 orașe 
și în alte localități ale județului 
s-au construit peste 55 000 de apar
tamente și aproape 24 000 locuințe 
din fondurile proprii ale populației. 
Au fost înălțate noi edificii pentru 
cultură, sănătate, școli, creșe, grădi
nițe pentru copii. Rețeaua comercia
lă s-a îmbogățit cu încă 180 000 mp 
suprafață utilă. Edificator pentru 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al populației este faptul că, 
față de anul 1965, volumul de 
mărfuri vîndute populației este 
acum de circa trei ori mai mare.

— Viitorul cincinal va reprezen
ta, fără îndoială, o cutezătoare 
treaptă de dezvoltare economico- 
socială a țării. Ce perspective se 
deschid în fața Prahovei?

— Hotărlril» istoricului Congres 
■1 XII-lea al partidului prefigurea
ză și pentru județul nostru dimen
siuni noi, însuflețitoare. Investițiile 
alocate județului în viitorul cincinal 
se vor ridica la aproape 36 miliarde 
lei. Noile capacități de producție 
din industrie și agricultură vor fi 
amplasate cu prioritate în localități 
mai puțin dezvoltate — Slănic, 
Urlați, Boldești-Scăeni și altele. In 
1985, producția globală industrială 
va ajunge la 94,4 miliarde, față de 
55 miliarde in 1980, urmînd să atin
gă o producție pe locuitor de 
104 000 lei. La rîndul său, producția 
agricolă urmează să sporească în
tr-un ritm mediu anual de 4.5—5,0 
la sută față de actualul cincinal.

De bună seamă, nu uităm faptul 
că de modul în care vom încheia 
anul economic 1980 depinde începu
tul bun al viitorului cincinal, care 
să ne asigure o activitate eficientă. 
Pe baza orientărilor cuprinse în 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recentele consfătuiri 
de lucru de la C.C. al P.C.R. și la 
Plenara lărgită a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii a avut Ioc 
plenara lărgită cu activul de partid 
și de stat a Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., In cadrul căreia 
comuniștii, ceilalți oameni ai mun
cii s-au angajat să-și sporească 
eforturile pentru aplicarea cu con
secvență a noului mecanism econo- 
mico-financiar, valorificarea superi
oară a materiilor prime, recupera
rea și refolosirea resurselor secun
dare, reducerea consumurilor de 
energie și combustibil, Intensifica
rea activității de cercetare științifică 
și tehnologică, aplicarea operativă 
a rezultatelor ei In producție. Pen
tru ca aceste angajamente să prindă 
consistența realității, oamenii mun
cii din uzinele și de pe ogoarele 
Prahovei înscriu In aceste zile pre
mergătoare marii sărbători noi și 
noi fapte de muncă, eu hotărîrea 
fermă de a contribui nemijlocit la 
înflorirea multilaterală a patriei so
cialiste, la bunăstarea și fericirea 
poporului.

Intre i și 10 septembrie

Un nou examen de admitere 
în învățămîntul superior 

Pentru ocuparea locurilor rămase libere după concursul din iulie 1980 
Se va organiza un nou concurs de admitere în învățămîntul superior, care «e 
va desfășura între 1 și 10 septembrie 1980. Înscrierea candidaților se va face 
în perioada 25—28 august 1980.

La concurs pot participa atit candidați neincorporabili, cît și Incorpora- 
bili, condițiile de înscriere și disciplinele fiind cele stabilite pentru concursul 
de admitere din iulie 1980.

Instituțiile de invățămint superior și profilurile la care se va susține con
curs sînt următoarele :

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN BUCUREȘTI :

— Pentru ingineri — seral, la pro
filul Electric, specializările : Electro
tehnică, Automatizări și calculatoare; 
la profilul Mecanic, specializările . 
Mașini termice, Mașini-unelte, Auto
vehicule rutiere ; la profilul Metalur
gie, specializările : Turnătorie, Prelu
crări metalurgice ;

— pentru subingineri — seral în 
institut, la profilul Electric, speciali
zările : Automatizări industriale ; Te
lefonie Telegrafie ; profilul Metalur
gie, specializările : Turnătorie, Defor
mări plastice și tratamente termice ;

— pentru subingineri — seral în 
Întreprinderi, la profilul Mecanic, 
specializările : Tehnologia sudării 
(întreprinderea de mașini grele 
București), Utilaj chimic și petrochi
mic (Combinatul chimic Făgăraș), 
Utilaj pentru industria materialelor 
de construcții (Fabrica de geamuri 
Buzău) ; la profilul Energetic, 
specializarea : Centrale termoelectri
ce (întreprinderea electrocentrale 
București) ; la profilul Metalurgie, 
specializarea : Metalurgie neferoasă 
(Combinatul de aluminiu Slatina).

INSTITUTUL NAȚIONAL
DE CHIMIE DIN BUCUREȘTI :
— pentru ingineri — zi, la profilul 

Mecano-chimic, specializarea : Utila
je șl ingineria proceselor chimice ;

— pentru ingineri — seral, la pro
filul Chimie, specializările : Tehno
logie chimică organică, Tehno
logia compușilor macromoleculari, 
Tehnologie chimică anorganică, Teh
nologia silicaților și compușilor oxi- 
dici ; la profilul Mecano-chimic, spe
cializarea : Utilajul și ingineria pro
ceselor chimice ;

— pentru subingineri — seral In 
întreprindere, la profilul Chimie, 
specializările : Tehnologie chimică 
organică (Combinatul chimic Fă
găraș), Tehnologie chimică anorga
nică (Combinatul chimic Făgăraș), 
Tehnologie chimică anorganică (Com
binatul chimic Rm. Vîlcea).

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CLUJ-NAPOCA :

— pentru Ingineri — seral, la pro
filul Electric, specializarea Electro
tehnică ; la profilul Construcții, spe
cializările : Construcții civile, indus
triale și agricole, Instalații pentru 
construcții ; la profilul Metalurgie, 
specializările : Turnătorie, Prelucrări 
metalurgice ;

— pentru subingineri — seral in 
Institut, la profilul Electric, speciali
zarea : Automatizări industriale ; la 
profilul Construcții, specializările : 
Construcții civile, industriale și agri
cole, Instalații pentru construcții.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN IAȘI :

— pentru ingineri — zi, la profilul 
Chimie, specializarea f 'Tehnologia 
chimică a produselor textile, pielii și 
înlocuitorilor ; la profilul Metalurgie, 
specializarea : Turnătorie ;

— pentru ingineri — seral, Ia pro
filul Electric, specializările : Electro
tehnică, Electronică și telecomunica
ții, Automatizări și calculatoare ; la 
profilul Metalurgie, specializările : 
Turnătorie, Prelucrări metalurgice ; 
la profilul Construcții, specializările : 
Construcții civile, industriale și agri
cole. Instalații pentru construcții ; la 
profilul Tehnologia și chimia texti
lelor, specializarea : Tehnologia fire
lor și țesăturilor ; la profilul Chimie, 
specializarea : Tehnologie chimică 
organică ;

— pentru subingineri — seral în 
institut, la profilul Construcții, spe
cializările : Construcții civile, indus
triale și agricole, Drumuri și poduri, 
Instalații pentru construcții; la pro
filul Chimie, specializările : Tehnolo
gia chimică anorganică ; Tehnologia 
maselor plastice ;

— pentru subingineri — seral tn în
treprinderi, la profilul Mecanic, spe
cializare» : Utilaj chimic și petrochi
mic (Combinatul petrochimic Bor- 
zești) ; la profilul Chimie, speciali
zarea : Tehnologie chimică organică 
(Combinatul petrochimic Borzești).

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN TIMIȘOARA :

— pentru ingineri — seral, la pro
filul Mecanic, specializarea : Tehno
logia construcțiilor de mașini ; la 
profilul Electric, specializările : Elec
trotehnică, Electronică și telecomu
nicații, Automatizări și calculatoare ; 
la profilul Construcții, specializările : 
Construcții civile, industriale și agri
cole ; Construcții hidrotehnice ; la 
profilul Chimie, specializarea : Teh
nologia silicaților și compușilor oxi- 
dici ;

— pentru subingineri — seral In 
Institut, la profilul Construcții, spe
cializarea : Construcții civile, indus
triale și agricole ;

— pentru subingineri — seral In 
Întreprinderi, la profilul Mecanic, 
specializările : Tehnologia construc
țiilor de mașini (întreprinderea me
canică Timișoara), Tehnologia su
dării (întreprinderea de vagoane 
Arad) ; la profilul Forestier, specia
lizarea : Industrializarea lemnului 
(Combinatul pentru prelucrarea lem
nului Arad).
INSTITUTUL DE SUBINGINERI 

DIN HUNEDOARA:
— pentru subingineri — se/al în 

Institut, la profilul Construcții, spe
cializarea : Construcții civile, indus
triale și agricole ;

— pentru subingineri — seral tn 
întreprinderi, la profilul Metalurgie, 
specializările : Furnale și oțelării, 
Deformări plastice și tratamente ter
mice (Combinatul siderurgic Hune
doara).
INSTITUTUL DE SUBINGINERI 

DIN REȘIȚA :
— pentru subingineri — seral tn 

Institut, la profilul Mecanic, specia
lizările : Tehnologia construcțiilor de 
mașini, Tehnologia sudării ;

— pentru subingineri — seral în 
întreprinderi, la profilul Metalurgie, 
specializarea : Turnătorie (întreprin
derea constructoare de mașini 
Reșița).

INSTITUTUL DE MINE 
DIN PETROȘANI :

— pentru ingineri — zi,_la profilul 
Mine, specializarea : Mme ; la profi
lul Mecanic, specializarea : Mașini șl 
instalații miniere ;

pentru fnginerl-seral, la profilul 
Mine, specializarea : Mine ; la profi
lul Mecanic, specializarea : Mașini și 
instalații miniere ;

— pentru subingineri — zi, la pro
filul Mine, specializarea ; Mine ;

— pentru subingineri — seral in 
Institut, la profilul Mine, speciali
zarea : Mine.
INSTITUTUL DE PETROL ȘI GAZE 

DIN PLOIEȘTI :
— pentru ingineri — zi, la profi

lul Petrol, specializarea-t* Forajul

sondelor și exploatarea zăcămintelor 
de petrol și gaze ; la profilul Chi
mie, specializarea : Tehnologia șl chi
mizarea petrolului și petrochimie ;

— pentru ingineri — seral, la pro
filul Chimie, specializarea : Tehnolo
gia și chimizarea petrolului și petro
chimie; la profilul Mecanic, specia
lizarea : Utilaj tehnologic ;

— pentru subingineri — zi, la pro
filul Petrol, specializarea":—Forajul 
sondelor și exploatarea zăcămintelor 
de petrol și gaze ;

— pentru subingineri — seral in 
institut, la profilul Petrol, speciali
zarea : Forajul sondelor și exploa
tarea zăcămirttelor de petrol și gaze. 
INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII

DIN BUCUREȘTI :
— pentru ingineri — seral, la pro

filul Construcții, specializările : Con
strucții civile, industriale și agri
cole, Construcții hidrotehnice, Insta
lații pentru construcții ;

— pentru subingineri — seral In 
institut, la profilul Construcții, spe
cializările : Construcții civile, indus
triale și agricole, Drumuri și poduri, 
Construcții hidrotehnice, Instalații 
pentru construcții ; la profilul Meca
nic, specializarea : Mașini și utilaj 
pentru construcții.

UNIVERSITATEA 
DIN BUCUREȘTI

— pentru invățămint universitar — 
zi, la profilul Matematică, speciali
zarea : Matematică.

UNIVERSITATEA 
DIN BRAȘOV :

— pentru ingineri — zi, la profilul 
Mecanic, specializarea "Turnătorie ;

— pentru ingineri — seral, la pro
filul Mecanic, specializările : Auto
vehicule rutiere, Tehnologia con
strucțiilor de mașini, Mașini-unelte ; 
la profilul Electric, specializarea : 
Electrotehnică; la profilul Metalur
gie, specializarea Turnătorie ;

— pentru subingineri — seral In 
institut, la profilul Construcții, spe
cializarea ; Instalații pentru con
strucții ;

— pentru subingineri — seral In 
întreprinderi, la profilul Mecanic, 
specializările : Automobile, tehnolo
gia construcțiilor de mașini (între
prinderea mecanică „Muscel" Cîmpu- 
lung), Tehnologia construcțiilor de 
mașini (întreprinderea de aparataj 
electric Sf. Gheorghe) ; la profilul 
Metalurgie, specializarea : Deformări 
plastice și tratamente termice 
(întreprinderea „Tractorul" Brașov).

UNIVERSITATEA 
DIN CLUJ-NAPOCA l

— pentru ingineri — seral, la pro
filul Chimie, specializarea : Tehnolo
gie chimică anorganică ;

— pentru invățămint universitar — 
fără frecvență, la profilul Matemati
că, specializarea : Matematică ;

— pentru invățămint economie — 
fără frecvență, la profilul Economic, 
specializarea : Contabilitate și econo
mie agrară.
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA i

— pentru ingineri — seral, la pro
filul Mecanic, specializarea : Tehno
logia construcțiilor de mașini ; la 
profilul Electric, specializarea : Elec
tromecanică ;

— pentru subingineri — seral In 
institut, la profilul Construcții, spe
cializarea : Construcții civile, indus
triale și agricole ;

— pentru subingineri — seral în 
întreprinderi, la profilul Mecanic, 
specializarea : Utilaj pentru industria 
materialelor de construcții (Combina
tul de lianți și azbociment Tg. Jiu) ; 
la profilul Energetic, specializarea : 
Centrale termoelectrice (Centrala 
termică Rovinari) ; la profilul Chi
mie, specializările : Tehnolog ie chi
mică anorganică, Tehnologie chimi
că organică (Combinatul chimic Cra
iova) ;

— pentru Invățămint universitar — 
zi, la profilul Matematică, spediali-

""zarea ; Matematică ; la profilul Fizi
că, specializarea ; Fizică ;

— pentru invățămint economic — 
fără frecvență, la profilul Economic, 
specializarea : Contabilitate și econo
mie agrară.

UNIVERSITATEA DIN GALAȚI :
— pentru Ingineri — seral, la pro

filul Metalurgie, specializările : Tur
nătorie, Prelucrări metalurgice ;

— pentru subingineri — seral în 
întreprinderi, la profilul Metalurgie, 
specializarea : Furnale și oțelării 
(Combinatul siderurgic Galați) ;

— pentru Invățămint universitar — 
zl, la profilul Filologie, specializarea!

- Limba engleză — limba rusă.
UNIVERSITATEA DIN IAȘI t

— pentru invățămint universitar — 
fără frecvență, la profilul Matemati
că, specializarea : Matematică ;

— pentru invățămint economic —
seral, la profilul Economic, speciali
zarea : Finanțe și contabilitate ; 1

— pentru invățămint economic — 
fără frecvență, la profilul Economic, 
specializarea : Contabilitate și ‘econo
mie agrară.

UNIVERSITATEA 
DIN TIMIȘOARA :

— pentru invățămint universitar — 
fără frecvență, la profilul Matemati
că, specializarea : Matematică ;

— pentru invățămint economic — 
seral, la profilul Economic, specializă
rile : Economia industriei, construc
ției și transporturilor ; Finanțe și 
contabilitate ;

— pentru invățămint economic — 
fără frecvență, la profilul economic,

'specializările : Finanțe și contabili
tate și Contabilitate și economie 
agrară.

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN BUCUREȘTI i
— pentru invățămint economic — 

fără frecvență, la profilul Economic, 
specializarea^ Contabilitate și econo
mie agrară.

INSTITUTUL 
DE INVĂȚĂMINT SUPERIOR 

DIN BAIA MARE :
— pentru subingineri — seral in 

Institut, la profilul Mine, speciali
zarea : Mine, la profilul Electric, spe
cializarea : Electromecanică tehno
logică.

INSTITUTUL
DE INVĂȚĂMINT SUPERIOR 

DIN CONSTANȚA
— pentru subingineri — seral în 

institut, la profilul Construcții, spe
cializarea : Construcții hidrotehnice.

INSTITUTUL 
DE INVATAMÎNT SUPERIOR 

DIN SIBIU :
— pentru ingineri — seral, la pro

filul Mecanic, specializarea : Tehno
logia construcțiilor de mașini.

I
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Lucrările celui de-al XV-lea Congres 
internațional de științe istorice

Sub înaltul patronaj al președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, dumi
nică după-amiază s-au deschis la 
București lucrările celui de-al XV- 
lea Congres internațional de științe 
istorice, eveniment important în via
ța științifică mondială.

Alegerea capitalei României ca 
oraș-gazdă a acestui adevărat fa-um 
mondial al istoricilor ilustreaiă o 
dată mai mult prestigiul de car? se 
bucură țara noastră pe plan irter- 
național, politica ei externă de [ace, 
înțelegere și colaborare, de egaltate 
și respect între toate națiunile, po
litică al cărei strălucit promotor 
este președintele Nicolae Ceaușțscu, 
personalitate marcantă a vieții po
litice contemporane, luptător neobo
sit pentru ' o lume mai dreaptă și 
mal bună, pentru triumful idealuri
lor supreme de libertate, indepen
dență și progres ale tuturor po
poarelor.

în cadrul ședinței inaugurale, mo
mentul cel mai important, urmărit 
cu deosebit interes și deplină satii- 
facție de toți cei peste 2 000 de pari- 
cipanți, l-a constituit audierea Me
sajului pe care președintele Repi- 
blicii Socialiste România, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, l-a adresat celii 
de-al XV-lea Congres internațioral 
de științe istorice, expresie a maii 
atenții pe care șeful statului romul 
o acordă istoriei și științelor istori
ce, contribuției pe care acestea snt 
chemate să o aducă la cauza gene
rală a înțelegerii, destinderii și pălii 
în întreaga lume. Strălucită analiză a 
complexelor realități ale lumii ctn- 
tempora-i- . a problemelor majire 
care preocupă omenirea, mesajul a 
avut un profund ecou în rindul «- 
menilor de știință și specialiștibr 
din cele peste 50 de țări reprezen
tate, fiind primit cu vie aprobare și 
subliniat cu îndelungi și puternite 
aplauze. Textul mesajului a fost pre
zentat de acad. prof. Ioan Urai, 
prim-vicepreșdinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, membru al guvernului.

Congresul va dezbate cele mai re
cente rezultate ale cercetării din 
domeniul istoriografiei universale, 
probleme de metodologie, cronologie 
și de filozofie a istoriei. El constituie 
un bun prilej pentru un larg schimb 
de idei cu privire la trecutul uma
nității, precum și în legătură cu as
pectele actuale ale dezvoltării isto
rice contemporane. Această reuniu
ne științifică este menită să contri
buie — așa cum se subliniază 
în Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu — la mai buna cunoaștere 
și apropiere dintre popoare, la în
tărirea încrederii și colaborării inter
naționale.

Istoricilor le revine, în actualele 
condiții internaționale, nobila mis’ i- 
ne de a desprinde, din studierea fap
telor și evenimentelor istorice, în
vățăminte și concluzii pare să stimu
leze eforturile și conlucrarea po
poarelor pentru rezolvarea proDle- 
melor complexe ale epocii noastre, 
în spiritul păcii și justiției, corespun
zător intereselor tuturor națiunilor 
lumii.

La ședința inaugurală au luat 
parte tovarășii Virgil Cazacu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", Aneta Spornic, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministr-d 
educației și învățămîntului, Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, președintele Academiei 
de științe agricole șl silvice, Suzana 
Gâdea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Marin 
Rădoi, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului educa
ției și învățămîntului, Ilie Rădules- 
cu, secretar al C.C. al P.C.R., acade
micieni, cercetători, cadre didactice 
din învățămîntul superior de specia

litate, muzeografi, alți reprezentanți 
ai vieții noastre științifice.

Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic, trimiși speciali ai 
unor agenții de presă, ziare, posturi 
de radio și televiziune, publicații de 
specialitate, corespondenți ai presei 
străine.

Luînd cuvîntul, Mihnea Gheorghiu, 
președintele Comitetului român de 
organizare, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, a spus: 
„îmi fac o plăcută datorie evocînd, 
în acest cuvînt de deschidere, marea 
bucurie și profunda gratitudine cu 
care noi și colegii noștri din toate 
țările am primit acceptarea de către 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, de a 
onora cu înaltul său patronaj lucră
rile celui de-al XV-lea Congres in
ternațional al științelor istorice de 
la București.

în una din aceste luni, premergă
toare congresului, șeful statului 
român, președinte de onoare al Aca
demiei de științe sociale și politice, 
a avut o lungă întilnire de lucru cu 
reprezentanții oamenilor de știință 
din domeniul istoriei din țara noas
tră, întilnire consacrată pregătirii 
congresului, cu care prilej și-a ex
primat credința că această impor
tantă reuniune științifică este me
nită să servească prieteniei și cola
borări între toate popoarele, cauzei 
păcii și progresului în întreaga lume.

Ca o expresie a acestei înalte griji 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru științele sociale, pentru rolul 
lor in progresul social și spiritual al 
omenirii, in înnobilarea cunoștințe
lor umane și realizarea dezideratelor 
de pace, libertate, progres și inde
pendență ale popoarelor, congresul 
nostru se bucură de prilejul de a 
primi mesajul președintelui Româ
niei socialiste".

în alocuțiunea de deschidere a 
congresului, președintele Comitetului 
internațional de științe istorice 
(C.I.S.I.), prof. Karl Erdmann, a ex
primat, în numele tuturor partici- 
panților, cele mai vii mulțumiri pre

Ieri, dezbateri in cadrul unor organisme 
și comisii de specialitate

Luni au continuat la București 
lucrările celui de-al XV-lea Congres 
internațional de științe istorice.

Dezbaterile au avut loc în cadrul 
unor organisme internaționale, afilia
te la Comitetul Internațional de 
Științe Istorice (C.I.S.I.), precum și 
în cadrul comisiilor de specialitate.

Reuniunile au fost caracterizate 
prin varietatea temelor dezbătute, 
prin spiritul lor concret de conlucra
re fructuoasă, într-un climat favora
bil dialogului și colaborării dintre 
oamenii de știință prezenți la acest 
important forum.

Din rapoartele și comunicările pre
zentate s-a desprins preocuparea 
participanților de a' dezbate teme 
care evidențiază implicarea profundă 
a istoriei in problemele cele mai ac

Expoziție
Cu prilejul celui de-al XV-lea 

Congres international de științe isto
rice. la Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu" din București a fost organi
zată o expoziție internațională de 
carte isterică. Expoziția cuprinde, 
conform tradiției, cărți trimise de 
comitetele naționale de istorie și de 
edituri din peste 35 de țări, precum 
și lucrări editate sub egida UNESCO, 
a altor organizații internaționale, 
fundații și asociații din întreaga 
lume.

în expoziție sint prezentate circa 
3 000 de tratate, culegeri de studii și 
documente istorice, monografii, bu
letine și reviste de specialitate, tipă
rite în perioada care a trecut de la 
precedentul congres. Gama foarte 
variată de probleme abordate de cer
cetătorii din țările participante este 
pusă in evidență de volumele de 
istorie a civilizațiilor, de istorie poli
tică și social-economică, a ideilor și 
instituțiilor, a evoluției relațiilor in- 

ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
găzduirea de către România a lucră
rilor acestui congres, pentru mesa
jul adresat oamenilor de știință pre
zenți la această manifestare de pres
tigiu, pentru interesul pe care il 
poartă istoriografiei contemporane. 
„Faptul că președintele Republicii 
Socialiste România a avut amabili
tatea să pună sub patronajul său a- 
ceastă manifestare și să prezinte un 
mesaj congresului nostru — a spus 
vorbitorul — demonstrează consi
derația pe care domnia sa o acordă 
științei istoriei. Doresc să-i mulțu
mesc președintelui statului român, 
în numele tuturor istoricilor din rîn- 
dul națiunilor reprezentate aici. Noi 
știm să apreciem cit de mult a con
tribuit — moral și material — statul 
român și în ce măsură s-au creat 
condițiile pentru ca colegii noștri 
români să poată organiza acest con
gres. care se bucură de toată consi
derația.

Permiteți-mi să vă amintesc — a 
spus vorbitorul — ceea ce președin
tele României spunea acum cîtva 
timp istoricilor români în legătură 
cu congresul nostru care mccpe azi. 
Individualitatea care se dezvoltă în 
istoria și voința unei națiuni de a 
fi ea Însăși semnifică drept princi
piu genera) aplicat raporturilor in
ternaționale — îl citez pe președin
tele Nicolae Ceaușescu — «respectul 
independenței și suveranității fiecă
rei națiuni» și «neamestecului în tre
burile interne ale altor popoare». 
Acest principiu inseamnâ în politica 
culturală internă respectul naționali
tăților, al particularităților lor istori
ce, citez din nou cuvintele președin
telui României «ele (naționalitățile) 
trebuie să se bucure de toate cuce
ririle civilizației socialiste, de toate 
libertățile. Ele pot să se servească 
de limba pe care doresc să o folo
sească, așa cum este garantat în 
România». Confirmarea acestui prin
cipiu al respectului libertății națio
nale și al independenței, atit în poli
tica internă, cit și in politica exter
nă de către președintele României in 
fața istoricilor din țara sa va găsi 
un puternic răsunet la istoricii din 

tuale ale lumii contemporane. în 
acest sens, au reținut atenția comu
nicările privind problematica păcii, 
destinderii și securității, a colabo
rării neîngrădite dintre națiuni, a 
calității dezvoltării, reflectată in stu
diile istorice.

Rapoartele și dezbaterile au pus, 
totodată, în evidență interesul acor
dat de cercetători istoriei naționale 
din țările care și-au obținut recent 
independența de stat, în vederea 
evidențierii valorilor trecutului in 
scopul integrării lor în viața spiri
tuală de astăzi a popoarelor acestor 
State.

Lucrările s-au desfășurat sub 
puternica impresie a generoaselor 
idei cuprinse în mesajul adresat de 
președintele Nicolae Ceaușescu parti

intemațională de carte istorică
ternaționale. Nu lipsesc studiile de 
istorie locală a unor provincii și 
orașe, a unor state ce și-au dobjndit 
de curînd independența,^ precum 
și a unor zone geografice a căror 
evoluție istorică a fost mai puțin 
abordată în trecut. Se află, de ase
menea, în expoziție, atlase istorice, 
volume cu caracter enciclopedic sau 
care tratează probleme și domenii 
speciale ale istoriei, lucrări de meto
dologie și bibliografie.

Atit în standurile românești, cit 
și în cele ale altor țâri reprezenta
te la congres se află lucrări ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, publicate în țâra noastră sau 
peste hotare. Este vorba de lucrări 
ce Ilustrează concepția și poziția 
României în cele mai importante 
probleme ale lumii contemporane, 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare ale țării noastre cu alte 
state, precum și cuvîntări, interviuri. 

lumea întreagă. Respectul definitiv 
al acestui principiu politic in întrea
ga lume ar putea fi contribuția de
cisivă a garantării păcii, care consti
tuie o problematică printre temele 
principale ale congresului nostru !“.

Reprezentantul UNESCO, Vladimir 
Stepanek, a prezentat salutul direc
torului general al UNESCO adresat 
celui de-al XV-lea forum mondial 
al istoricilor. Directorul general — 
a spus el — m-a însărcinat să arăt 
că este foarte interesat de congresul 
dumneavoastră pentru numeroase 
motive. în primul rînd fiindcă 
UNESCO numără astăzi 151 de state 
membre și care, fără a se bucura de 
competențe speciale sau directe in 
domeniul științelor istorice, nu se 
poate lipsi de concursul lor; de re
zultatele lor în executarea progra
melor sale atit de vaste și de multi
ple. în acest sens, el a relevat fap
tul că realizarea programelor. de 
ajutorare a statelor tinere care și-au 
scuturat jugul colonialismului și 
și-au cucerit independența, de dez
voltare culturală implică și cerceta
rea valorilor trecutului care trebuie 
evaluate și comentate în vede
rea integrării in viața spirituală a 
popoarelor lor. Dați-mi voie, a spus 
el în încheiere, să subliniez convin
gerea noastră că scopurile urmărite 
de Comitetul internațional al știin
țelor istorice, de congresul dumnea
voastră, așa cum le înțelegem noi, 
sint de a degaja prin cercetarea tre
cutului învățămintele care pot îm
bogăți și ajuta dezvoltarea societății 
umane de astăzi.

Congresul a audiat în continuare 
comunicarea „Comunitatea ecumeni
că a istoricilor", prezentată de prof. 
Karl Erdmann.

Acad. Ștefan Pascu, președintele 
Comitetului național al istoricilor din 
Republica Socialistă România, a pre
zentat comunicarea intitulată „Ge
neza popoarelor de origine romani
că. Originea și dezvoltarea istorică a 
poporului român".

în încheierea ședinței Inaugurale 
a avut loc un spectacol festiv dat în 
onoarea participanților la congres.

cipanților, mesaj în care se subli
niază rolul științelor istorice în adin- 
cirea cunoașterii trecutului in eluci
darea unor aspecte deosebit de im
portante privitoare la dezvoltarea 
lumii contemporane, la problemele 
majore ale păcii și progresului în 
epoca noastră.

în cursul ședințelor de lucru, par- 
ticipanții și-au exprimat satisfacția 
de a se reuni la București și a-și 
continua colaborarea în domeniul 
cercetărilor istorice, manifestindu-și 
dorința de a intensifica această cola
borare in scopul îmbogățirii învăță
mintelor și concluziilor pentru mersul 
înainte al popoarelor pe calea civi
lizației, pentru pacea și progresul în
tregii umanități.

Lucrările congresului continuă.

mesaje ale șefului statului român din 
care se desprind idei și concluzii de 
mare însemnătate teoretică și practi
că in legătură cu căile și modalită
țile concrete de edificare a unui cli
mat de pace, înțelegere și conlucrare 
între popoare.

Cele 400 de cărți existente în stan
dul românesc — printre care „Bi
bliografia istorică a României, volu
mul V“, /.Progresul economic în 
România. 1877—1977", „Istoria Bucu
reștilor", „Documente privind istoria 
militară a poporului român, volumeie 
XI și XII", „Mărturii ale trecutului. 
Album de documente", „Geneza re
voluției române de la 1848“ — atestă 
amploarea cercetărilor efectuate de 
specialiștii noștri în scopul valorifi
cării unui volum cît mai bogat de 
informații despre istoria României, a 
activității editoriale de specialitate, 
menită să pună în lumină cele mai 
noi date și documente furnizate de 
activitatea de cercetare istorică.

Cronica zilei
Duminică după-amiază a sosit în 

Capitală tovarășul Arnoldo Martinez 
Verdugo, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Mexican, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, va face 
o vizită de prietenie în țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

★
Duminică, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, s-a în- 
tîlnit cu delegația Frontului Popular 
pentru Eliberarea Palestinei, condu
să de Yassir Kuba, membru al Bi
roului Politic al F.P.E.P., membru al 
Consiliului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, care 
face o vizită in țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.Ri

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
prietenească, a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la unele pro
bleme internaționale, și îndeosebi în 
legătură cu soluționarea globală a 
situației din Orientul Mijlociu, care 
să ducă la o pace justă și durabilă.

★
Luni după-amiază, tovarășul Ștefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe, 
s-a intilnit cu delegația Partidului 
Republican Italian, condusă de Gio
vanni Spadolini, secretar general al 
partidului, șeful delegației de istorici 
italieni care participă la cel de-al 
XV-lea Congres internațional de 
științe istorice.

Au fost discutate aspecte ale dez
voltării relațiilor româno-italiene, 
precum și unele probleme actuale de 
interes comun ale vieții internațio
nale.

★
O delegație a reprezentanților cul

telor din Statele Unite ale Americii, 
condusă de Arthur Schneier, pre
ședintele fundației „Apel pentru 
conștiință", a vizitat România in pe
rioada 27 iulie — 10 august a.c.

în timpul in care s-au aflat fn 
România, membrii delegației au avut 
întîlniri cu conducători ai cultelor 
din țara noastră, au vizitat monu
mente istorice, lăcașuri de cult, 
obiective social-culturale și au fost 
primiți la Marea Adunare Națională, 
Ministerul Afacerilor Externe, De
partamentul Cultelor și la alte insti
tuții centrale de stat.

Vizita -delegației reprezentanților 
cultelor din Statele Unite ale Ame
ricii reprezintă o nouă manifestare 
a bunelor relații dintre România și 
S.U.A., contribuind la dezvoltarea 
raporturilor de prietenie dintre cele 
două țări și popoare;

★
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Republicii Ecuador, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al acestei lari la 
București, Gonzalo Paredes Crespo, 
a vorbit, duminică, la posturile noas
tre de radio și televiziune.

*
în perioada 28 iulie — 10 august, 

C.C. al U.T.C. a organizat la Cos- 
tinești o tabără internațională a ele
vilor, la care au participat 210 tineri 
din Bulgaria, Cipru, Egipt, Grecia, 
Italia, Polonia, Spania, R.D.G., Un
garia și România.

★
La Costinești a început, luni, Fes

tivalul filmului pentru tineret, ma
nifestare politico-educativă și cultu- 
ral-artistică organizată de C.C. al 
U.T.C., in colaborare cu Asociația 
cineaștilor din Republica Socialistă 
România.

★
„Laudă omului" — astfel s-a inti

tulat spectacolul muzical care a avut 
loc, luni după-amiază, la grădina 
„Boema" din Capitală, în cadrul ma
nifestărilor cultural-artistice orga
nizate- in întîmpinarea zilei de 23 
August de Consiliul educației poli
tice și culturii socialiste al sectorului 
I, în colaborare cu Uniunea compo
zitorilor. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 

și 15 august. în țară : vreme răcoroasă 
la început, apoi în curs de încălzire. 
Cerul va fi schimbător. Pe alocuri vor 
cădea ploi sub formă de averse, înso
țite de descărcări electrice, mai frec
vente în primele zile. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
de scurtă durată în zonele de munte. 
București : vreme răcoroasă la început, 
apoi în încălzire. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 14 și 16 

- grade, Iar maximele între 26 și 29 gra
de, mai ridicate în a doua parte a inter
valului.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
A'*’ y‘

în numele poporului saotomez, al Mișcării' dtf Eliberare din Sao Torni 
și Principe, al guvernului și al meu-personal, mulțumesc Excelenței Voastre 
pentru felicitările adresate cu ocazia celei de-a V-a. aniversări a independenței 
naționale. . .

Cu dea mai înaltă considerație,"

MANUEL PINTO DA COSTA
Pfeșefâitiele M.L.S.T.P., 

Președintele Republicii Democratice

Programul 1
lfl.OO Ora elevului. Album de personaje:' 

Eroi ai dramaturgiei contemporane
11,00 Film serial : „Temerarul:". Re

luarea episodului 5
11.40 Telex' ) - ,f'
11.50 închiderea programului
16.00 Telex
16.05 Telerama
16.35 Șlagăre de la noi șl de pretutindeni 
17,00 Almanah pionieresc
17.25 Ecran de vacantă : „Cireșarii".

Ultimul episod — „Castelul fetei in 
alb" ■

18,05 Clubul tineretului. Emisiune reali
zată cu "participarea promoției 1980 
a școlii populare de artj .din 
București'5 ’

18.50 i'OOl de; seri
19,00 Telejiirnai. • Ta‘ra Intimpină 

’ ■•marea sărbătoare •
19.25 ForumUl "mondial al istoricilor
19.40 Pentru tară; pentru pârtiei". Cin-

• SPORT • SPORT O SPORT ® SPORT

Juniori români în competiții internaționale
• La București s-au desfășurat 

întrecerile din cadrul celei de-a 
XXIV-a ediții a Tetratlonului atletic 
internațional „Prietenia", tradiționa
lă competiție sportivă pionierească, 
găzduită, in acest an, de către țara 
noastră. La startul celor patru probe 
— viteză, alergare de rezistență, să
ritura în înălțime și aruncarea min
gii de oină — s-au aliniat pionieri 
atleți, fete și băieți, componenți ai 
echipelor cîștigătoare ale fazelor na
ționale ale Tetratlonului, din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

Pe primele trei locuri s-au situat 
Următoarele echipe :

FETE: România (2 020 puncte), 
U.R.S.S. (1 981 p) și Polonia (1 968 p).

BĂIEȚI: România (1 865 p), R. P. 
Mongolă (1 829 p) și Bulgaria 
(1 762 p).

Clasamentul general pe națiuni : 
România, U.R.S.S., Polonia, Bulga
ria, R.P Mongolă, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Ungaria.
• în orașele Zalaegerszeg și Pecs 

au luat sfirșit Întrecerile din grupele 
preliminare ale campionatului euro
pean de baschet pentru junioare II 
(cadete). Clasată pe locul doi în 
grupa A, selecționata României s-a 
calificat în turneul final al competi
ției, alături de formațiile U.R.S.S., 
Cehoslovaciei. Italiei, Bulgariei și 
Ungariei. Celelalte șase echipe iși 
vor disputa turneul pentru locurile 
7—12.

în ultimul meci din preliminarii, 
tinerele baschetbaliste românce au 
învins cu scorul de 77—62 (40—37) 
formația Poloniei. Alte rezultate:

ARC DE LUMINĂ
(Urmare din pag. I)
despre ale noastre, 
despre năzuințele și 
munca noastră, tova
rășul Ceaușescu a 
vorbit, ca și în alte 
împrejurări, despre 
liniștea și pacea în
tregii lumi, de care a 
depins și depinde tot 
ce am săvîrșit și să- 
vîrșim.

....Trebuie să facem 
totul, a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
pentru a reduce înar
marea în Europa și in 
întreaga lume, și in< 
primul rînd pentru a 
reduce armamentul a- 
tomic ! Noi, popoare
le europene, trebuie 
Bă înțelegem că este 
in joc viata fiecărui 
cetățean al continen

tului nostru, că tre
buie să facem totul 
pentru a asigura drep
tul fundamental ai 
națiunilor, al oameni
lor Ia viață, la exis
tență. Pentru aceasta 
nu trebuie să precu
pețim nimic ! Trebuie 
să ne unim forțele și 
să spunem răspicat : 
trebuie să se reducă 
armamentele, în pri
mul rînd cel nuclear ! 
Trebuie să se respec
te viața, independenta 
națiunilor, să 6e asi
gure pacea

Amintirea m-a dus 
înapoi, spre mitingul 
de la Vidraru, din 
1966, tar gîndul și do
rința de mai bine — 
născute amindouă 
dintr-o Întrebare fi

Sao. Tome, și Principe

tece npi interpretate de corul 
Rădiotefeviziunii.

19,63 Partidul Comunist Român — cen
trul vital al națiunii noastre so
cialiste-

20,23 Tealfu TV : „O șansă pentru fie- 
eare“ de .Radu F. Alexandru. 
Premieră TV. Spectacol preluat de 
la .Teatrul Mic. Regia artistică 
Silviu Pârcărete. Regia TV : Dan 
Necșulea.

21.35 Melodii românești de ieri și de ari
tJMJWJUî” -

22,3'0 închiderea programului
Programul 2
19,00 Telejurnal. • ' Tara întîmpină 

: marea sărbătoare
19.35 Caleidoscop muzical
20,io Viața economică a Capitalei
20,40 Atfîndru cînt.ee românesc (melodii 

populare)
21,00 Din țările socialiste. © Itinerare 

sovietice de-a lungul rîului Mos
cova. e Muzeul de științe naturale 

- din Berlin
21^5 Moștepire pentru viitor : Vasile 

' Alecsandri.
: 22.b Telejurnal

23’30 închiderea pr&gramulul

U.R.S.S. — Cehoslovacia 78—53 ; Iu
goslavia — Spania 84—64 ; Bulgaria 
— Suedia 72—64 ; Italia — R.F. Ger
mania 60—56 ; Ungaria — Franța 
63—52.

® La Poznan au continuat întrece
rile campionatului european de tenis 
de masă pentru juniori. La băieți, in 
turneul pentru locurile 1—8. echipa 
României a învins cu 5—4 formația 
R.F. Germania. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Franța 5—2 ; Cehoslova
cia — Iugoslavia 5—1.

Rezultate înregistrate în competi
ția Seminină (turneul locurilor 1—8) : 
U.R.S.S. — România 3—0 ; Cehoslo
vacia — Danemarca 3—0 ; Suedia — 
Finlanda 3—2.

® Campionatul european de polo 
pe apă rezervat echipelor de juniori 
s-a încheiat la Sittard (Olanda) cu 
victoria selecționatei Spaniei, care a 
totalizat în turneul final 8 puncte, 
fiind urmată de formațiile U.R.S.S. și 
Ungariei — cite 6 puncte, R.F. Ger
mania -r 5 puncte, României — 3 
puncte și Italiei----2 puncte.

Rezultate Înregistrate in ultima zi 
a competiției U.R.S.S. — Ungaria 
9—4 ; Spania — România 10—5 ; R.F. 
Germania — Italia 11—9.

© Competiția internațională de 
handbal pentru junioare „Cupa Prie
tenia", desfășurată în localitatea po
loneză Polawy. a fost ciștigată de 
selecționata U.R.S.S.. ' învingătoare 
cu 21—14 (10—7) in finala susținută 
cu formația Poloniei.

Echipa României, care în ultimul 
meci a pierdut cu scorul de 14—17 
(7—10) îh" Țâța reprezentativei Ceho
slovaciei, a ocupat locul șase.

rească : „Oare cum va 
arăta țara aceasta a 
noastră peste două
zeci sau peste treizeci 
de ani 7“ — m-au dus 
către o zare înaltă, 
dincolo de care fru
mosul se dovedea mai 
tare decît urîtul, bi
nele mai viguros decit 
răul, armonia mai 
puternică decît orice 
dezagregare.

Merită, am mai zis 
și m-am gîndit eu, o 
zic și acum, să fii 
contemporan cu ase
menea evenimente, 
care stimulează visul 
și fapta, merită să. ții 
condeiul în mină în
tr-o tară care a luptat 
și luptă, deopotrivă, 
pentru binele ei și 
pentru binele lumii.

„PRIN ISTORIE-LA MAI BUNĂ CUNOAȘTERE, 
LA STIMĂ Șl ÎNȚELEGERE INTRE POPOARE"

De două zile, istorici din toate continentele și-au dat întilnire la 
București spre a dezbate probleme de larg interes științific și politic. 
O seamă dintre cei prezenți ne-au impărtășit cu amabilitate opiniile 
privitoare la importanța reuniunii științifice de la București, la rolul 
istoriei și al istoricului in lumea de azi. In discuțiile purtate, ei au ținut 
să releve valoarea principială și altitudinea morală a ideilor cuprinse 
in Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat congresului, sem
nificația interesului deosebit pe care conducătorul partidului și statului 
nostru il acordă științei istorice.

„Istoria are un rol important in 
viața tuturor națiunilor — ne de
clara președintele Comitetului na
țional al istoricilor din Polonia, 
Stefan KIENIEWICZ. Căci fiecare 
națiune are rădăcini adinei in tre
cut, trecutul structurind situațiile 
In care trăim astăzi. De aceea, fie 
că vrem sau nu vrem, noi sintem 
condiționați de trecut. Acesta este 
și cazul Poloniei și aceasta și 
explică de ce interesul pentru isto
rie este foarte puternic in țara mea, 
in rindul specialiștilor și in masa 
mare a populației.

Străvechiul adagiu „Historia ma
gistru vitae" este binecunoscut, dar 
el a fost de multe ori greșit inter
pretat. De multe ori, istoria a fost 
folosită nu ca un magistru al vieții, 
ci a servit justificării unor situații 
conjuncturale. Cu acest fapt, un 
adevărat istoric nu se poate declara 
de acord. Istoricul înțelege că isto
ria nu se repetă automat, că anu
mite modele din trecut nu se pot 
transpune în prezent,. istoria însă 
este necesară oamenilor pentru 
înțelegerea situației actuale, fapt 
ioarte bine subliniat în Mesajul 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
adresat istoricilor lumii reuniți la 
București. Am fost foarte impresio
nat de cunoașterea adincă a isto
riei pe care a dovedit-o și cu acest 
prilej președintele Nicolae 
Ceaușescu, de modul cum știe să 
folosească bogatele cunoștințe de 
istorie in interpretarea politicii 
actuale

Organizarea congresului este ex

celentă. O mulțime de istorici par
ticipă și se întilnesc aici; dincolo 
de rezultatele concrete, important 
este și faptul că aici se realizează 
contacte cu oameni despre a căror 
activitate, pînă atunci, doar am 
citit, se împărtășesc și se confruntă

M-a impresionat în Mesajul 
adresat de președintele țării dum
neavoastră congresului limbajul — 
sobru, sintetic și clar, ideile foarte 
profunde pe care le conține. Și nu 
în ultimul rînd, chemarea pe care 
a adresat-o istoricilor de a con
tribui la înțelegere și la convie
țuirea popoarelor în pace și suve
ranitate.

Sint pentru a treia oară în Româ
nia. Cunosc o parte din țara dum
neavoastră și mă simt bine in 
România. Am fost prima oară acum 
nouă ani și a doua oară acum doi 
ani. Prima dată am luat cunoștin
ță de dezvoltarea industrială a ță

Din cite constat eu, există ac
tualmente schimbări în domeniul 
cercetării bizantinologice in Româ
nia; de pildă, accentul a fost așe
zat pe arheologia și istoria bizanti
nă, dar și pe istoria dreptului bizan
tin. In cunoașterea perioadei timpu
rii și chiar tîrzii bizantine, arheolo
gia românească aduce contribuții 
importante. Bizantinologia româ
nească are de mai multi ani o 
revistă foarte bună : „Revista de 
studii sud-est europene", prețuită 
și la noi in Austria. Din această 
cauză noi, bizantinologii, ne-am 
adunat aici și de această dată cu 
interes deosebit. Cred că locul Con

Declarații ale unor participant! la congres
opinii, dîndu-se astfel un serios 
impuls cercetărilor viitoare1'.

„Cred că cea dinții sarcină a unul 
istoric este prezentarea faptelor in 
acord deplin cu izvoarele și cu do
cumentele — ne declara președin
tele Asociației istoricilor din Ve
nezuela, MORON MONTERO 
Guillermo. In al doilea rind, in
terpretarea acestor fapte finind 
seama nu numai de țara in care trăr 
iește istoricul, ci și de lumea ex
terioară. (Firesc, un istoric este o 
persoană care e legată în primul 
rind de țara sa și în consecință tre
buie să clarifice istoria patriei sale, 
dar după ce a clarificat-o pe aceas
ta trebuie să înțeleagă și istoria ce
lorlalte țări). Iar in al treilea find, 
așa cum a spus președintele Nicolae 
Ceaușescu in magnificul său Mesaj 
prezentat congresului, istoricul 
trebuie să contribuie la înțelegerea 
și respectul dintre popoare. Aceas
ta este poziția firească a unul 
umanist și mare intelectual.

rii dumneavoastră, a doua oară 
am vizitat instituții de cultură. De 
fiecare dată am fost plăcut sur
prins de preocuparea constantă 
pentru istorie. Vizibilă in primul' 
rind — prin cărți. Apoi in faptul că 
însuși președintele țării vorbește 
cu consecvență de istorie. Iar în al 
treilea rind, in preocupările asidui 
pentru limba și antichitățile țârii 
dumneavoastră".

După ce s-a referit pe scurt la 
istoricul cercetărilor de bizantino
logie, academicianul Herbert HUN
GER, președintele Academiei de 
Științe din Austria, a declarat : 
„Școala de bizantinologie de la 
Viena întreține farte bune relații cu 
bizantinologii români. Aș putea 
numi pe Condurachi, Stănescu, Mi- 
hăescu. Ei și alții au vizitat insti
tutul nostru, iar noi am venit in 
România. Ultima dată în 1971, cînd 
la București s-au desfășurat lucră
rile celui de-al XIV-lea Congres de 
studii bizantine. Păstrăm de atunci 
amintiri plăcute.

gresului a fost bine ales, In primul 
rind pentru istoricii evului mediu 
și ai istoriei Europei de sud-est.

Nu sint un politician, dar cred că 
relațiile dintre România și Austria 
sint excelente, tntre academiile de 
știință ale celor două țări există 
un acord privind schimburile știin
țifice reciproce și pregătirea de 
specialiști. Aceste contacte folosesc 
și tinerilor cercetători care merg 
sau vin din Austria. Aceste schim
buri funcționează excelent.

In 1971, cu prilejul congresului de 
bizantinologie, am fost prezentat 
președintelui României. Am discu
tat atunci despre Austria și despre 
România Mă bucur că președintele 
României a adresat Congresului 
nostru un mesaj de salut, fiindcă 
este încurajator pentru știința 
noastră cînd un președinte al unui 
stat se ocupă in acest fel de pro
blemele istoriei".

„Socotesc ci istoricii au în ziua 
de astăzi datoria să explice de ce

lumea este așa cum este — ne-a 
spus prof. BROEZE Frank, de la 
departamentul de i șt or ie al Univer
sității din Australia de Vest. Desi
gur, ei nu pot să prevadă ceea ce 
se va intimpla, dar pot arăta de 
ce In evoluția lumii sau a unei țări 
apar și momente de criză. Tocmai 
de aceea istoricii pot fi e forță 
eficace astăzi.

Istoria trebuie profesată cu 
obiectivitate. Dar în multe țări nu 
este profesată în acest mod. Obiec
tivitatea implică respect pentru ci
vilizația și istoria altora, pentru 
opiniile politice diferite. Eu cred 
că așa stau lucrurile în România, 
unde, ca Și în Australia, constat 
multă simpatie și respect pentru 
spiritul Conferinței de la Helsinki. 
In mare măsură, opiniile poporului 
român în acest sens sint similare 
cu opiniile poporului australian. 
Tocmai de aceea, opiniile princi
piale ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu găsesc un mare ecou in 
Australia. La noi este urmărită cu 
mare simpatie politica românească, 
in general, și politica economică in 
special, tocmai pentru că există 
interes pentru soluțiile care se gă
sesc problemelor economice",

Referindu-se la istoria bogată a 
țării noastre, interlocutorul a spus 
in continuare : „Personal sint pen
tru a doua oară in țara dumnea
voastră, am fost frapat de avintul 
economic al țării.

Cred că congresele mondiale ale 
istoricilor sini importante. Pentru 
cd mai mult decît orice altă disci
plină istoria poate uni lumea prin- 
tr-un limbaj unic. Șint sigur că 
ședințele acestei săptămini bucu- 
reștene vor face mult pentru îm
plinirea acestui ideal".

Anchetâ realizata de 
Silviu ACHIM

ARGEȘ • La Curtea de Ar
geș s-a încheiat cea de-a 3-a 
ediție a festivalului interjude- 
țean al ansamblurilor folclorice 
„Carpați", desfășurat tn cadi-ul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Timp de trei zile, 
cele 12 ansambluri folclorice de 
cîntece și darisuri din județele 
Arad, Brgșqv, Botoșani, Olt, 
BUzău și altele au prezentat 
spectacole în comunele înveci
nate cu orașul Curtea de Argeș, 
precum și pe platforma de pe 
barajul Vidraru. Scopul — păs
trarea și punerea in valoare a 
bogăției cântecelor și dansurilor 
populare românești. Trofeul 
„Carpați" a fost cîștigat în acest 
an de -ansamblul , sindicatului 
întreprinderii de autocamioane 
din Brașpv. i(Gh. Popescu, acti
vist al Comitetului orășenesc de 
partid Curtea de Argeș).

ARAD • „15 ani de împliniri 
și realizări socialiste", așa s-a 
intitulat concursul gen „cine 
știe, ciștigă", organizat in. mu
nicipiul Arad de consiliul jude
țean al sindicatelor și comite
tul județean U.T.C., concurs 
ciștigat de echipajul întreprin
derii de vagoane din Arad. 
• La cabana Căsoaia s-a des
chis o tabără republicană de 
creație, la care și-âu dat întil
nire sculptori din mai multe 
orașe ale țării, între care Bucu
rești, Cltij-Napoca, Baia Bare, 
Arad etc. Din .inițiativa consi
liului județean, al organizației 
pionierilor, tot la Căsoaia, 35 de 
pionieri din diferite colțuri ale 
țârii s-au adunat într-o primă 
și inedită tabără de creație, tot 
de sculptură, a celor, mai tiperi 
artiști plastici amatori. (Mircea 
Dorgoșan).

CLUJ • La. Cluj-Napoca s-a 
desfășurat durtiinică festivalul 
dansului bărbătesc din Transil
vania, ajuns a cea . de-a 77a 

„ediție a să.Interesul pentru

această prestigioasă manifestare 
artistică il constituie numărul 
crescînd al formațiilor partici
pante din 12 județe din această 
parte a țării. • Cu acest pri
lej, a avut loc și o paradă a 
portului popular din Transilva
nia și vernisajul expoziției 

■ ;,Arta populară transilvană", 
organizată de Muzeul etnogra
fic al Transilvaniei, o expoziție 
de artă populară cu vinzare. 
Acestora li s-au adăugat sesiu
nea de- comunicări pe tema 
„Dansurile bărbătești din Tran
silvania — tradiție, contempo
raneitate" și masa rotundă 
„Păstrarea tezaurului folcloric 
coregrafic", la care au partici
pat focloriști, oameni de artă, 
instructori ai formațiilor artis- 

•1;. ti?e,- .<Alex, ! Mureșan).
sbo "r ■'

HARGHITA • La Corund a 
.avpi lo<? eea>.de-a treia ediție a 
Târgului de ceFamică. Pe par
cursul a două :zile, meșterii 
creatori au expus în fața nu
meroșilor vizitatori o largă și 
variată gamă de obiecte cera
mice de. pe. meleagurile harghi- 
ten.e. La această reuniune au 
luat parte cercetători și etno
grafi din. București, Cluj-Napo
ca,. • Tg. Mureș și Miercurea 
Clue, (I.D.-rKiss).

MEHEDINȚI 9 Formațiile ar
tistice ale cătpinelor culturale 
din Vlădaia și Sișesti au pre
zentat .montajul literar ..Sintem

• aici de 2000 de ani". La căminul 
cultural din Poroina Mare a 
avut, loc simpozionul cu tema 
„Civilizația dacă sub domnia lui 
BUrcbista". Tinerii din localita
tea Hinova au participat la 
dezbaterea- ..Educarea tineretului 
in-spiritul’dragostei de patrie, al

• normelor moralei comuniste — 
condiție esențială în formarea 
profilului moral si -spiritual al 
tinerei generații". (Virgiliu Tă
tarul.



Conferința de la Geneva 

și-a început lucrările

In centrul dezbaterilor modul de îndeplinire a Tratatului 
de neproliferare a armelor nucleare

GENEVA 11 (Agerpres), — Luni 
s-au deschis la Geneva dezbaterile 
celei de-a doua Conferințe pentru 
examinarea modului de aplicare a 
Tratatului de neproliferare a arme
lor nucleare. La lucrări șîht repre
zentate 71 din cele 114 state părți la 
tratat.

Obiectivul conferinței este de a 
realiza o analiză aprofundată a mo
dului în care obiectivele și dispozi
țiile tratatului sînt îndeplinite în 
practică și de a adopta măsurile ne

încheierea sesiunii Comitetului 
de dezarmare

GENEVA 11 (Agerpres). — La 
Geneva s-au încheiat lucrările se
siunii pe anul 1980 a Comitetului 
pentru dezarmare — organismul 
multilateral de negociere creat de 
sesiunea specială a O.N.U. dedicată 
dezarmării, prin adoptarea raportului 
său către Adunarea Generală a 
O.N.U. Pe ordinea de zi a comite
tului au figurat probleme de bază ale' 
cursei înarmărilor in actuala etapă. 
Un loc deosebit a revenit problema
ticii dezarmării nucleare, întăririi 
securității statelor neposesoare de 
arme nucleare, interzicerii unor arme 
de distrugere în masă, cum ar fi 

APELUL DE LA NAGASAKI 
pentru interzicerea tuturor armelor nucleare

Participanții la Conferința Mondială împotriva bombelor atomice și cu 
hidrogen au adoptat, in încheierea sesiunii de la Nagasaki, un document 
intitulat „Apelul de la Nagasaki". In acest apel, adresat opiniei publice din 
întreaga lume, cei 400 de delegați din 26 de țări se pronunță în favoarea 
încheierii unui tratat internațional privind interzicerea tuturor armelor atomice 
și cer adoptarea unei convenții privind interzicerea folosirii lor. Totodată, 
se cere intensificarea în întreaga lume a mișcării celor ce se pronunță îm
potriva armelor atomice.

Hiroshima să nu se mai repete niciodată!

Spre a cinsti memoria zecilor de mii de victime ale atacului atomic 
asupra Hiroshimci, locuitorii Stockholmului au organizat o impresionantă 
demonstrație in ziua de 6 august, cind s-au împlinit 35 de ani de la 
această tragedie.

cesare în vederea traducerii integrale 
în viață a tuturor angajamentelor a- 
sumate de statele părți la tratat, fie 
ele posesoare sau neposesoare de 
arme nucleare.

în ședința inaugurala, reprezentan
tul Irakului, Isnat Kittani, a fost 
ales președinte al conferinței.

Țara noastră participă la lucrări cu 
o delegație condusă de Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

armele chimice și cele radiologice, 
elaborării unui program global de 
dezarmare.

Pentru accentuarea eforturilor co
mitetului în vederea dezbaterii unor 
teme concrete, au fost create patru 
grupe speciale de negociere care s-au 
ocupat de garanțiile de securitate 
pentru statele neposesoare de arme 
nucleare, elaborarea unei convenții 
pentru interzicerea armelor nucleare, 
redactarea prograiirului global de 
dezarmare solicitat de sesiunea spe
cială a O.N.U. dedicată dezarmării, 
elaborarea unui tratat pentru inter
zicerea armelor chimice.

Manifestări consacrate 
României

• BANGLADESH. în cadrul acțiu
nilor care marchează în R. P. Bangla
desh împlinirea a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac centralizat 
și independent și cea de-a 36-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă, la Ambasada Româ
niei din Dacca a avut loc o întîlnire 
cu factori de răspundere din dome
niul presei și radioteleviziunii.

în cadrul întîlnirii, ambasadorul 
român la Dacca, Iosif Chivu, a pre
zentat semnificația celor două im
portante evenimente din istoria po
porului român, marile realizări ob
ținute de țara noastră pe plan in
tern și extern, îndeosebi în ultimii 
15 ani, de cind în fruntea partidului 
și a statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Au fost reliefate relațiile 
prietenești în continuă dezvoltare în 
toate domeniile dintre România și 
Bangladesh, rolul hotărîtor pe care 
l-au avut în acest sens întîlnirile și 
convorbirile dintre președinții celor 
două țări.

Vorbind în numele celor prezenți 
la întîlnire, Enamul Haq, responsa
bil cu problemele presei pe lingă 
guvernul din Bangladesh, a subliniat 
originalitatea și succesele politicii 
țării noastre, politică atît de bine cu
noscută și apreciată pe plan interna
țional, îndeosebi ca urmare a activi
tății prodigioase a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. eminentă perso
nalitate a vieții internaționale con
temporane.

• R. P. CHINEZA. Ziarul Poporu
lui, organ central al P.C. Chinez, a 
publicat o suită de articole consacra
te aniversării a 2 050 de ani de la 
constituirea primului stat dac cen
tralizat și independent, în care se 
subliniază că poporul român a păs
trat de la daci dragostea fierbinte de 
libertate, voința neclintită de a nu-și 
pleca capul în fața asupririi străine, 
hotărirea de a trăi ca singurul stă- 
pîn pe soarta și viața sa. în mate
rialul intitulat „Continuarea și afir
marea spiritului revoluționar patrio
tic", semnat de Li Ninglai, se prezin
tă momentul istoric al constituirii 
primului stat dac centralizat și inde
pendent. menționîndu-se că virtuțile 
dacilor se regăsesc astăzi întruchipa
te în lupta comuniștilor, a poporu
lui român pentru eliberare națională 
și socială, în eforturile pentru con

AGENȚIILE DE PRESA 
? - pe scurt

ÎNTREVEDERE L. BREJNEV — 
E. HONECKER. La 11 august a 
avut loc, în Crimeea, o întrevedere 
între Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane. După cum rela
tează agenția T.A.S.S., au fost dis
cutate probleme ale colaborării 
dintre cele două partide și țări și 
unele probleme ale situației inter
naționale actuale.

ÎNTÎLNIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, s-a 
întîlnit cu Alvaro Cunhal, secretar 
general al P.C. Portughez. După 
cum informează agenția B.T.A., au 

struirea unei Românii socialiste, pu
ternice și înfloritoare.

Revista Studii de istorie a publi
cat, de asemenea, articolul „Primul 
stat centralizat, independent al 
României", semnat de istoricul Gue 
Qingyun, în care autorul vorbește 
despre viața și lupta dacilor, relie
fează premisele constituirii statului 
dac, locul și rolul Său istoric, descrie 
personalitatea regelui Burebista. Ar
ticolul oferă cititorilor o imagine cu
prinzătoare despre evenimentul ani
versat — moment important în isto
ria milenară a poporului român.

• ARGENTINA. într-un articol pe 
care cotidianul argentinian „Clarin" 
îl consacră aniversării a 2050 de ani 
de Ia întemeierea primului stat dac 
centralizat și independent se arată 
că acest eveniment „nu este numai 
un prilej de evocare a unor vechi 
tradiții de luptă, de sacrificii și de 
muncă ale unui popor dornic de a 
trăi liber și independent, ci și un sti
mulent pentru potențarea rezultatelor 
obținute de poporul român de-a lun
gul istoriei sale în domeniile mate
rial și spiritual".

• CANADA. Zilele culturii româ
nești la Montreal, dedicate aniversă
rii a 2050 de ani de la întemeierea 
primului stat dac centralizat și inde
pendent, continuă să se bucure de un 
deosebit succes.

Pavilionul românesc din cadrul 
complexului expozițional „Terre des 
Hommes" a fost vizitat de peste 
130 000 persoane.

în presă și la radioteleviziunea din 
Montreal au apărut articole și au 
fost realizate emisiuni care au apre
ciat foarte favorabil calitatea expo
natelor prezentate în cadrul pavilio
nului, precum și frumusețea specta
colelor folclorice oferite de formația 
artistică românească.

Directorul general al complexului 
expozițional „Terre des Hommes" a 
trimis o scrisoare Ambasadei Româ
niei la Ottawa mulțumind pentru ca
litatea exponatelor prezentate în ca
drul pavilionului și nivelul progra
mului artistic oferit de partea româ
nă și a transmis invitația oficială ca 
România să. participe cu un pavilion 
și la manifestările care vor fi orga
nizate în cursul anului viitor în ca
drul complexului „Terre des Hom
mes". (Agerpres) 

fost discutate probleme ale colabo
rării dintre cele două partide și 
popoare și aspecte ale situației in
ternaționale.

NUMIREA PREMIERULUI IRA
NIAN. Adunarea Națională Con
sultativă (parlamentul iranian) a 
aprobat numirea lui Mohammad 
Aii Rajai, recomandat de preșe
dintele Abolhassan Banisadr, ca 
prim-ministru al guvernului. Con
form constituției Republicii Isla
mice Iran, votul acordat de parla
ment reprezintă confirmarea în 
funcție a primului ministru. Mo
hammad Aii Rajai este un vechi 
militant revoluționar islamic, mem
bru al Partidului Republicii Isla
mice. El a ocupat în guvernul pro
vizoriu postul de ministru al edu
cației.

Congresul
P.C. din Venezuela

SALUTUL ADRESAT DE 
REPREZENTANTUL P.C.R.

CARACAS 11 (Agerpres). — Con
gresul al VI-lea al Partidului Co
munist din Venezuela și-a continuat 
lucrările.

Reprezentantul Partidului Comu
nist Român, tovarășul Valter Roman, 
membru al C.C. al P.C.R., a adresat 
participanților, în numele Partidului 
Comunist Român, al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al tuturor oamenilor 
muncii din România, un cuvint de 
salut.

Premierul danez 
se pronunță împotriva 
sporirii cheltuielilor 

militare

COPENHAGA 11 (Agerpres). 
— Primul ministru al Danemar
cei, Anker Joergensen, s-a pro
nunțat împotriva sporirii cu 3 la 
sută anual a cheltuielilor buge
tare pentru scopuri militare, ho- 
tărîtă de N.A.T.O., precum și 
impotriva staționării de arme 
atomice pe teritoriul danez. 
Luînd cuvîntul la Elseneur, șeful 
guvernului danez a declarat că 
o creștere a bugetului militar și 
staționarea de arme atomice în 
Danemarca n-ar avea drept 
efect decît să mărească și mai 
mult tensiunea.

Ministrul de externe, Kjeld 
Olesen, într-un interviu acordat 
ziarului „Frederiksborg Amtsa- 
vis", a susținut punctul de vede
re al premierului danez. El a 
declarat că Danemarca nu s-a 
angajat niciodată față de 
N.A.T.O. să-și sporească buge
tul militar cu 3 la sută, ci, dim
potrivă, a formulat rezerve față 
de această chestiune în cursul 
unei reuniuni desfășurate la 
Washington.

ANSAMBLUL FOLCLORIC „CU
NUNA DE PE SOMEȘ, al Casei de 
cultură din Bistrița, participă, in 
aceste zile, alături de renumite 
formații artistice din alte țări, la al 
doilea Festival internațional de 
folclor de la Fundau, Portugalia. 
Președintele Portugaliei, Antonio 
Ramalho Eanes, i-a felicitat pe 
membrii ansamblului pentru spec
tacolul prezentat și a elogiat măies
tria interpretativă a artiștilor ro
mâni.

LA BAGDAD a fost semnată con
venția de colaborare între Radio
televiziunea română și Organizația 
de stat pentru radio și televiziune 
din Irak.

CONGRESUL LATINO-AMERI- 
CAN DE SIDERURGIE se va des
fășura între 21 și 24 septembrie la 
Ciudad de Mexico, sub egida Insti
tutului latino-american al fierului 
și oțelului (ILAFA). Pe ordinea de 
zi a reuniunii figurează analiza ac
tualului stadiu al dezvoltării aces
tui sector economic în statele din 
zonă și posibilitățile de finanțare a 
unor proiecte siderurgice.

TARILE AFRICANE CER ÎNCETAREA PRACTICILOR 
PROTECIIONISTE IN COMERȚUL INTERNATIONAL

• • »
ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). — 

Inegalitatea existentă în relațiile co
merciale și economice dintre statele 
occidentale industrializate și țările în 
curs de dezvoltare din Africa repre- 

’ zintă una din principalele piedici pe 
calea soluționării problemelor dez
voltării social-economice a statelor 
africane — apreciază participanții la 
reuniunea grupului de lucru al gu
vernatorilor africani ai F.M.I. și 
B.I.R.D., desfășurată la Addis Abeba 
din inițiativa Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Africa.

Statele occidentale industrializate 
—se arată în documentul final al 
reuniunii — importă materiile prime 
ale țărilor africane la prețuri redu
se, în vreme ce prețurile produselor 
industriale occidentale necesare ță
rilor africane au sporit mult în ulti
ma vreme. Măsurile protecționiste 
ale statelor occidentale industrializa
te constituie o piedică în calea des
fășurării unor relații economice echi
tabile, avind repercusiuni negative 
asupra eforturilor depuse de țările 
africane pentru consolidarea inde
pendenței lor economice.

Participanții la reuniune consideră 
că baza progresului economic al con
tinentului o constituie planul de ac

O HOTĂRÎRE A C.C. AL P.C.U.S. 
privind aplicarea mai largă a instalațiilor automate 

în economia sovietică
MOSCOVA 11 (Agerpres). — Me

canizarea și automatizarea complexă 
a producției constituie o orientare 
fundamentală a dezvoltării economiei 
sovietice, stabilită de Congresul al 
XXV-lea al P.C.U.S., scrie agenția 
T.A.S.S., adăugind că numai în ac
tualul cincinal (1976—1980) au fost 
create peste 15 000 de noi tipuri de 
mașini, utilaje și mijloace de auto
matizare. în U.R.S.S. există peste 
6 000 de întreprinderi cu mecanizare 
complexă și automatizate, peste 
24 000 de linii automate.

Dar, în pofida succeselor, posibili
tățile de care dispun știința și in
dustria sovietică pentru producerea 
de tehnică nouă sint departe de a fi 
folosite pe deplin, scrie agenția cita
tă, menționînd că asupra acestui fapt 
a atras atenția C.C. al P.C.U.S. zilele

Preocupări privind structura exporturilor 
și importurilor R. P. Ungare

Un articol din revista „Heti Vilaqqazdasaq"
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — „în 

primul semestru al anului, raportul 
de schimb al comerțului exterior 
ungar, derulat în sfera decontului în 
dolari, s-a îmbunătățit, dar numai cu 
1 la sută, iar prognozele Ministeru
lui Comerțului Exterior arată că în 
a doua parte a anului 1980 prețul 
multor produse ungare de export se 
va reduce din nou", scrie revista 
Camerei de comerț a R.P. Ungare, 
„Heti Vilaggazdasag". „Cauzele dete
riorării raportului de schimb — arată 
revista — trebuie căutate, ca și în 
anii trecuți, în structura exportului 
și importului".

„în perioada de după 1972, în sfera 
comerțului exterior decontat în do
lari, prețurile de export au crescut 
cu 34,6 la sută, iar cele de import 
cu 70,1 la sută, raportul de schimb 
deteriorîndu-se în șapte ani cu 20,9 
la sută", precizează publicația, ară- 
tînd, în continuare : „Este destul de 
comod să explici deteriorarea rapor
tului de schimb în special prin cau
ze externe, prin sporirea prețurilor 
la energie, la materii prime. Rapor
tul de schimb a cunoscut însă o de
teriorare și înainte de explozia pre
țurilor pe piața mondială, iar datele 

țiune privind înfăptuirea strategiei de 
dezvoltare a Africii, adoptat de Con
ferința la nivel înalt a O.U.A. consa
crată problemelor economice, desfă
șurată la Lagos.

Filialele a trei mari companii pe
troliere occidentale — „Shell", „Gulf“ 
și „Mobil Oil“, la care statul nige
rian deține 60 la sută din pachetul 
de acțiuni — au spoliat guvernul fe
deral al Nigeriei de 6,5 milioane do
lari în decursul a patru ani — se 
arată într-o carte albă publicată la 
Lagos. Documentul relevă că cele 
trei mari companii petroliere, care 
operează în industria extractivă pe
trolieră din Nigeria, au exploatat in
dependent 182 952 104 barili de țiței 
în intervalul 1975—1978, fără a plăti 
redevențe statului nigerian.

Din Lagos se. relatează că societa
tea „Nigerian National Petroleum", 
în atribuțiile căreia intră valorifica
rea patrimoniului petrolier național, 
va fi reorganizată. O lege în acest 
sens urmează să fie adoptată de 
parlamentul țării.

Nigeria, cel mai mare producător 
de țiței din Africa, realizează în pre
zent o producție zilnică de țiței de 
2,2 milioane barili.

trecute, într-o hotărîre în care sint 
stabilite căile concrete pentru apli
carea mai largă a instalați’or auto
mate în economie.

In Uniunea Sovietică, uncie cu ju
mătate de secol în urmă s-’a pus ca
păt șomajului, crește în fiecare an 
cererea de forță de muncă — relevă 
agenția. în industrie, în agricultură, 
în transporturi. în sferele neproduc
tive sînt ocupați 123 milioane de oa
meni — practic întreaga populație 
aptă de muncă. în același timp, în 
următorii zece ani, potrivit prognozei 
specialiștilor în demografie, creșterea 
resurselor de muncă se va reduce. în 
aceste condiții, ridicarea productivi
tății muncii pe baza aplicării pe sca
ră largă a tehnicii noi, în primul 
rînd a automatizării, rămîne mijlocul 
de bază pentru creșterea producției.

primelor șase luni ale anului în curs 
dovedesc și ele ce rol revine în acest 
sens structurii comerțului exterior. 
Ca și acum opt ani, în importurile 
ungare ponderea cea mai mare este 
deținută și în acest an de materia
le, piese de schimb, energie, iar pre
țul acestora a crescut în general 
într-un ritm superior celui mediu. în 
schimb, în exporturi este însemnată 
ponderea acelor produse agricole ale 
căror costuri au sporit sub nivelul 
general de creștere a prețurilor de 
export".

„Nici prețul bun, nici cel prost nu 
pot fi explicate numai prin condiții 
externe. Pe lîngă structura comerțu
lui exterior, are o mare influență 
calitatea mărfurilor ungare, adică 
numărul, proporția produselor con
stant bune, a celor cit de cit bune și 
a celor aproape învechite în totalul 
exportului" — scrie „Heti Vilaggaz
dasag", adăugind, că „de pildă, în 
ultimii șapte ani, prețul produselor 
de import din domeniul construc
țiilor de mașini a sporit cu circa 20 
la sută, în schimb cel al produselor 
de acest gen livrate la export a în
registrat o creștere mai mică".

DEZARMAREA NUCLEARĂ-
cerință primordială a vieții internaționale
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La Geneva au început luni lucră

rile celei de-a Il-a Conferințe pen
tru examinarea modului de apli
care a Tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare. Organizate o 
dată la cinci ani, pe baza pre
vederilor tratatului, conferințele pe
riodice ale statelor participante la 
tratat au drept scop să analizeze mo
dul de aplicare a acestuia și de 
îndeplinire a obiectivelor sale. Por
nind de aici, comitetul pregătitor al 
actualei conferințe, care s-a reunit în 
două sesiuni distincte — în 1979 și în 
primăvara acestui an — a înscris pe 
ordinea de zi a reuniunii o serie de 
importante probleme legate de ne- 
proliferarea armelor nucleare, de 
dezvoltarea și folosirea aplicațiilor 
pașnice ale energiei nucleare, stabi
lirea garanțiilor de securitate pentru 
statele neposesoare de arme nuclea
re, rolul tratatului in promovarea 
dezarmării nucleare și întărirea păcii 
și securității internaționale.

Se știe că scopul general al tra
tatului este acela de a împiedica 
continuarea procesului de proliferare 
a armelor nucleare. în acest sens 
este de observat că în cei zece ani 
care au trecut de la intrarea sa în vi
goare o serie de noi țări și-au însușit 
tehnologiile de producere a armelor 
nucleare. în aceste condiții apare 
și mai puternic în evidență adevărul 
fundamental că .pericolul proliferării 
nu poate fi înlăturat decit odață 
cu oprirea producerii armamentului 
nuclear și cu trecerea la lichidarea 
lui. „Trebuie să fie Clar pentru 
oricine — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — că, atita timp cit 
va continua înarmarea atomică, și 
alte țări vor trece — și nu vor putea 
fi oprite — să producă armament 
nuclear. Există un grav pericol, și 
tocmai de aceea trebuie să spunem 
deschis popoarelor că trebuie să 
scoatem armamentul atomic in afara 
legii. Atunci vom servi popoarele, 
cauza umanității și păcii

Desigur tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare a reprezentat un 
pas înainte în această direcție ; el 
trebuie însă urmat de măsuri con
crete, care să ducă la micșorarea și 
lichidarea pericolului nuclear, la 
interzicerea și distrugerea armei 
atomice, să asigure ca forța atomu
lui — această mare cucerire a geniu
lui uman — să fie folosită exclusiv 
în scopuri pașnice. De altfel, prin 
articolul VI părțile semnatare s-au 
angajat „să conducă cu bună credință 
negocieri cu privire la măsuri eficace 

de încetare a cursei înarmărilor nu
cleare la o dată apropiată și de 
dezarmare nucleară și la un tratat 
de dezarmare generală și totală".

Ce arată însă realitatea 1 De-a lun
gul ultimului deceniu, și îndeosebi 
după prima conferință de examinare 
a modului de aplicare a, tratatului, 
cursa înarmărilor, și în primul rînd a 
înarmărilor nucleare, nu numai că nu 
s-a oprit, dar a crescut într-un ritm 
vertiginos. Din datele publicate de 
S.I.P.R.I. reiese că în prezent numă
rul încărcăturilor nucleare existente 
pe glob se ridică la 51 000, dintre care 
98 la sută aparțin marilor puteri nu
cleare. S-a calculat că cel mai puter
nic dispozitiv termonuclear experi

La deschiderea lucrărilor celei de-a ll-a Conferințe pentru examinarea 
modului de aplicare a Tratatului de neproliferare

mentat pînă acum .— 60 de megatone 
(1 megatonă echivalează cu 1 milion 
tone de trinitrotoluen) — depășește 
el singur din punct de vedere al for
ței explozibile de 30 de ori totalitatea 
bombelor și obuzelor folosite în cel 
de-al doilea război mondial. în pre
zent, puterea distructivă a armelor 
nucleare reprezintă 15 tone TNT de 
fiețare locuitor al planetei : întrucit 
explozia unui kilogram de TNT este 
mai mult decît suficientă pentru a 
ucide un om, rezultă că, teoretic, fie
care locuitor al Terrei ar putea fi 
ucis de 15 000 de ori.

Ceea ce este mai grav și ceea ce 
preocupă în mod deosebit statele ne
posesoare de arme nucleare este fap
tul că nu s-a acționat cu suficientă 
fermitate, că nu s-au convenit măsu
rile necesare care să asigure garan
ția că acest arsenal nu va fi utilizat. 
Dimpotrivă, pericolul folosirii lui 
există cu atit mai mult cu cit 
se caută justificarea cursei înar
mărilor în așa-numita • teorie a 
„echilibrului de forțe", care, în prac
tică, nu înseamnă altceva decit pla
foane tot mai multe ale armamentu
lui din ce în ce mai sofisticat. La 
aceasta trebuie adăugat și faptul că 
negocierile din Comitetul de dezar
mare de la Geneva privind interzice
rea totală a experiențelor cu arma 
nucleară, a noilor arme și sisteme de 
arme de distrugere în masă, ca și a 
armei chimice bat pasul pe loc, cea 
de-a doua sesiune din acest an a co

mitetului terminîndu-se și ea fără nici 
un fel de rezultate concrete. De alt
fel, raportate la proporțiile și ritmul 
înarmărilor nucleare, rezultatele ne
gocierilor de dezarmare nucleară și 
control al armamentelor sînt practic 
nule, lumea continuind să suporte 
povara și să fie expusă pericolelor 
care decurg din această distrugătoare 
cursă.

în aceste condiții, hotărirea de a 
amplasa noi rachete cu rază medie de 
acțiune în Europa complică și mai 
mult situația, mărind pericolul unui 
război nuclear, care ar putea duce la 
distrugerea tuturor cuceririlor civili
zației. Profund pătrunsă de respon
sabilitatea pe care trebuie să și-o 

asume omenirea față de propriul său 
destin, acționind permanent pentru 
a mobiliza la acțiune toate statele, 
toate popoarele. România s-a pro
nunțat cu hotărîre pentru urgentarea 
demersurilor necesare înlăturării 
pericolului unei conflagrații pustiitoa
re. asigurării unui viitor de pace și 
colaborare între popoare. Cu legiti
mă satisfacție a intimpinat' recent 
poporul nostru îndemnul Ia rațiune 
și luciditate formulat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la adunările popu
lare de la Galați și Brăila — expre
sie concretă a spiritului constructiv, 
a consecvenței cu care acționează și 
militează președintele țării noastre 
pentru cauza dezarmării, pentru ca 
principiile și prevederile cuprinse în 
tratate să devină realități ale vieții 
internaționale. „Trebuie să se facă 
totul — arăta secretarul general al 
partidului — pentru a reduce înar
marea in Europa și in întreaga lume, 
și in primul rînd pentru a reduce 
armamentul atomic. Noi, popoarele 
europene, trebuie să înțelegem că este 
in joc viața fiecărui cetățean al con
tinentului nostru, că trebuie să facem 
totul pentru a asigura dreptul funda
mental al națiunilor, al oamenilor Ia 
viață, Ia existență. Pentru aceasta nu 
trebuie să precupețim nimic".

Tocmai în acest spirit, România 
s-a pronunțat ferm împotriva ampla
sării și dezvoltării de noi rachete 
pe continentul nostru, pentru iniție
rea de tratative în scopul opri

rii acestei amplasări și trecerii 
la reducerea rachetelor deja exis
tente. Interesele supreme ale po
poarelor europene, ale tuturor po
poarelor lumii impun ca această ce
rință, în general, necesitatea trecerii 
de urgență la negocierea și adopta
rea unor măsuri concrete de dezar
mare, și în primul rind de dezarmare 
nucleară, să formeze obiectul priori
tar al actualei conferințe de la Ge
neva.

O importantă prevedere a tratatu
lui de neproliferare se referă, după 
cum este cunoscut, la dreptul state
lor de a folosi avantajele rezultind 
din aplicațiile pașnice ale energici nu
cleare — această uriașă forță motrice 

a progresului contemporan. în condi
țiile actuale, în care folosirea pașnică 
a atomului reprezintă una din prin
cipalele căi de ieșire din criza ener
getică, se impune cu atît mai mult 
crearea condițiilor pentru accesul tu
turor statelor, la această sursă. 
Aceasta este valabil mai ales pentru 
țările în curs de dezvoltare, nepose
soare de arme nucleare. Pentru aces
te țări, energia nucleară constituie 
nemijlocit o pîrghie necesară înfăp
tuirii programelor lor de progres, 
ridicării nivelului lor economic și so
cial, reducerii și eradicării decala
jelor ce le separă de țările avansate 
din punct de vedere economic. Cu 
toate acestea, ponderea țărilor în 
curs de dezvoltare în ansamblul ca
pacităților nucleare instalate în lume 
continuă să rămînă foarte redusă, 
doar un număr cu totul neînsemnat 
de țări membre ale „Grupuliti celor 
77“ dispunind de centrale nucleare. 
Așa cum au arătat reprezentanții a 
numeroase țări în curs de dezvoltare 
Ia prima conferință de examinare a 
tratatului, precum și la numeroase 
reuniuni ale Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică, în ultimii 
ani, în numele întăririi regimului de 
neproliferare, s-au instituit restricții 
în calea transferului de tehnologii 
nucleare către țările nenucleare, s-au 
creat noi dificultăți în privința' acce
sului acestor state la utilizările paș
nice ale energiei nucleare. Fără îndo
ială că nu într-o politică restrictivă 

de natură să afecteze aplicațiile paș
nice ale energiei nucleare rezidă so
luția pentru asigurarea neproliferării 
armelor nucleare, ci, dimpotrivă, în- 
tr-o dezvoltare largă, nestingherită a 
acestor aplicații în beneficiul tuturor 
popoarelor și al cooperării interna
ționale, concomitent cu realizarea de 
progrese pe calea eliminării armelor 
nucleare. Tocmai de aceea, reprezen
tanții statelor în curs de dezvoltare 
cer să se asigure îndeplinirea obliga
țiilor asumate prin tratat, să se in
tensifice transferul neîngrădit de 
echipamente, tehnologii și materiale 
necesare centralelor atomo-nucleare 
către statele neposesoare de arme 
nucleare, să fie sporită asistența pe 
plan bilateral și multilateral acordată 
acestor state, pentru realizarea pro
gramelor lor naționale in domeniul 
folosirii pașnice a energiei nucleare.

Desigur, o problemă deosebită o 
reprezintă garanțiile de securita
te oferite de statele posesoare 
de arme nucleare statelor neposesoa
re participante la tratat. Este clar că 
statele care și-au asumat prin tratat 
obligația de a nu produce sau dobindi 
arme nucleare au dreptul a să ceară 
statelor posesoare de asemenea arme 
să-și asume angajamentul că nicioda
tă și in nici o împrejurare nu vor 
folosi sau amenința cu folosirea ar
mei nucleare și în general a forței 
statele care nu posedă arme nucleare. 
Discuțiile care au premers reuniunii 
de la Geneva au evidențiat, o dată 
mai mult, necesitatea de a se trece 
de la simple declarații de intenții la 
alcătuirea unui instrument interna
țional cu caracter juridic care să pre
vadă acordarea de garanții de secu
ritate pentru statele neposesoare de 
arme nucleare.

înscriindu-se pe aceste coordonate, 
conferința de la Geneva ar putea să 
aducă prin rezultatele sale. îndrep
tate spre întărirea viabilității și rolu
lui Tratatului de neproliferare, o con
tribuție importantă la oprirea proce
sului de înrăutățire a climatului po
litic, la sporirea încrederii între state, 
la reluarea destinderii internaționale.

Fidelă angajamentelor asumate 
prin tratat, România participă la con
ferința de la Geneva animată de do
rința de a-și aduce o contribuție con
structivă la transformarea acestui 
document internațional într-un in
strument major, care să deschidă 
calea opririi cursei înarmărilor și în
făptuirii dezarmării nucleare — dezi
derat vital al întregii umanități.

Radu BOGDAN

„Trybuna Ludu“ 
sporirii comerțului

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — în
tr-un articol consacrat exportului, ca 
factor important al progresului 
și colaborării internaționale, ziarul 
„Trybuna Ludu“ arată că ponderea 
Poloniei în producția industrială 
mondială a atins 2,2 la sută, iar în 
comerțul internațional — 1,2 la sută. 
Menționînd că, în 1979, valoarea ex
portului polonez, calculat pe locuitor, 
a reprezentat 461 dolari, autorul arti
colului arată că acesta nu este un 
nivel redus, dacă se ține seama de

Convenția națională a Partidului Democrat din S.U. A.
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WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Lucrările Convenției naționale a 
Partidului Democrat din S.U.A., care 
urmează să desemneze candidatul 
partidului la scrutinul din toamnă 
pentru președinția S.U.A., s-au des
chis, luni, la Madison Square Gar
den din New York. Președintele 
Jimmy Carter, care la alegerile pre
liminare a întrunit 1 985 din totalul 
de 3 331 de opțiuni ale delegaților, 
este considerat de agențiile de presă 
drept avînd cele mai mari șanse să 
obțină învestitura. Contracandidatul 
său, senatorul Edward Kennedy, în 
favoarea căruia s-ati pronunțat, în 
cadrul preliminariilor, 1 239 de dele
gați. a declarat însă că va insîsta să 
fie luată in discuție propunerea sus
ținătorilor săi de a se cere Conven
ției să renunțe la o normă de partid 
în baza căreia delegații sînt obligați

Regimul de la Pretoria respinge 
revendicările populației asuprite

PRETORIA 11 (Agerpres). — Gu
vernul sud-african respinge princi
piul conducerii majorității popu
lației africane și este pregătit să facă 
față unei confruntări dacă acest lu
cru va fi necesar,' a declarat, la Pre
toria, premierul Pieter Botha. El a 
precizat că autoritățile nu intențio
nează să acorde africanilor și altor 
grupuri de culoare din R.S.A. 
drepturi egale cu cele ale populației 

' albe și că nu va admite, în conse
cință, crearea unui guvern al majo
rității într-un stat unitar. relevă 
agenția U.P.I.

Politica regimului rasist de la 
Pretoria a provocat vii proteste. „Re
publica Sud-Africană este cuprinsă 
de un val de neliniște generală" — 
remarcă agenția U.P.I., care subli
niază că regimul de la Pretoria este 
incapabil să elimine cauzele profun
dei crize sociale, economice și poli
tice din R.S.A.

despre necesitatea 
exterior al Poloniei

punctul de plecare scăzut în dome
niul dat și de faptul că relațiile eco
nomice ale Poloniei au fost o perioa
dă îndelungată puțin dezvoltate. Dar 
dacă situația este privită din punctul 
de vedere al condițiilor actuale și In 
perspectivă — criteriu care, firește, 
este cel mai important — atunci acest 
nivel este absolut insuficient — scrie 
„Trybuna Ludu", reliefind necesita
tea promovării pe mai departe a 
ofensivei în domeniul exporturilor.

să-și mențină opțiunile exprimate în 
alegerile preliminare. Partizanii Iui 
Kennedy speră, astfel, ca o parte din 
delegații ce au votat pentru Jimmy 
Carter să-și modifice opțiunea.

Desemnarea propriu-zisă este pro
gramată pentru ziua de miercuri, 
pînă atunci Convenția urmînd să 
ia o decizie în problema normei res
pective. Conform actualului regula
ment al democraților, numărul de 
voturi întrunit de președintele Car
ter este mai mult decit suficient 
pentru ca acesta să obțină învesti
tura.

Convenția urmează să ia sfirșit joî, 
printr-un discurs de acceptare al 
candidatului democrat ales, care în 
noiembrie se va prezenta, împreună 
cu candidatul republican Ronald 
Reagan, la alegerile prezidențiale.

Regimul rasist sud-african și-a spo
rit anul trecut forțele armate din 
Namibia cu 10 000 de mercenari, se 
arată într-un raport al Secretariatu
lui general al Națiunilor Unite, re
mis Comitetului O.N.U. pentru deco
lonizare, care va aborda situația din 
acest teritoriu aflat sub administra
ția ilegală a autorităților de la Pre
toria.

Rasiștii sud-africani, se arată în ra
port, au înființat noi baze militare 
în Namibia și au anunțat că vot Vșce 
la instalarea unei „noi forțe armate 
de apărare", în scopul de a-și ex
tinde amestecul in acest teritoriu.

Totodată, în raport se reamintește 
că în ultima vreme s-au intensificat 
acțiunile de represiune îndreptate 
împotriva membrilor Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.).
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