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INVESTIȚIILE
- la temelia dinamismului economic, a sporirii avuției naționale

Au îndeplinit

planul cincinal
38 DE UNITĂȚI
ECONOMICE DIN
JUDEȚUL MUREȘ
Antrenate într-o intensă acti
vitate productivă pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de
plan, colectivele de oameni ai
muncii — români, maghiari, ger
mani — din 38 de unități ecor
nomice ale județului Mureș ra
portează îndeplinirea prevederi
lor pe întregul cincinal. De la
începutul cincinalului și pină
acum, sporul producției indus
triale realizat de unitățile eco
nomice din județ se ridică la
6.9 miliarde lei. In primul se
mestru din acest an au fost
produse, suplimentar, 22 900 tone
carbid, 1 050 tone antidăunători.
733 tone mașini, și utilaje pentru
exploatarea și prelucrarea lem
nului, 200 km conductori elec
trici izolați, țesături, confecții și
altele. (Gh. Giurgiu).

MINERII DE LA CARIERA
GIRLA - ROVINARI
Harnicii mineri de la cariera
Gîrla, unitate fruntașă în bazi
nul carbonifer al Rovinarilor, au
ridicat la 11 milioane tone volu
mul total al producției de lignit
realizate de la începutul anului
1976 pină în prezent — cifră ce
echivalează cu îndeplinirea sar
cinilor pe intregul cincinal la
nivelul capacității proiectate.
Este un succes pe măsura abne
gației în muncă a acestui co
lectiv de mineri, hotărit să răs
pundă prin fapte sarcinii de
onoare care le revine de a da
?atriei mereu mai mult cărbune,
n perioada care a trecut
din acest an a fost reali
zată o producție de 2 milioane
tone lignit — cu aproape 200 000
tone mai mult față de, sarcinile
de plan la zi, existînd condiții
ca pină la sfîrșitul anului cariera
Gîrla să livreze economiei na
ționale încă 1,5 milioane tone
de cărbune. (Dumitru Prună).

Marile realizări obținute pe toate planu
rile dezvoltării economico-sociale a României
în anii construcției socialiste, și cu deosebire
după Congresul al IX-lea al partidului, sînt
nemijlocit legate de înfăptuirea sistematică
a unor ample programe de investiții. Viața
a demonstrat convingător că efortul de in
vestiții făcut de societatea noastră — care
are la bază politica consecventă a partidu
lui de repartizare judicioasă a venitului na
țional pentru dezvoltare și consum - a asi
gurat creșterea în ritm înalt și modernizarea
continuă a forțelor de producție, întărirea pu
ternică a potențialului economic al țării, ri
dicarea județelor și zonelor mai puțin dez
voltate în trecut, sporirea în ritm rapid a
avuției naționale, a venitului național și creș
terea, pe această temelie trainică, a bună
stării materiale și spirituale a poporului.
© Comparativ cu anul 1950, valoarea fon
durilor fixe industriale a fost în 1979 de 18
ori mai mare ;
0 Peste 80 la sută din totalul fondurilor
fixe existente în economie la sfîrșitul anului
1979 au fost puse în funcțiune în perioada
1966-1979, ceea ce evidențiază pregnant roa
dele politicii de investiții, caracterul modern
al bazei tehnico-materiale create in ultimele
trei cincinale ;
• In ultimii 15 ani au fost puse in func
țiune in economia națională circa 7 000 boi
capacități principale de producție ;
O Volumul investițiilor din patru arri ai ac
tualului cincinal este de circa 11,7 ori mai
mare față de cel realizat în perioada 1951-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, luni, 18
august, delegația Partidului Uniunea
pentru Progres Național — UPRONA
din Burundi, condusă de Emil
Mworoha, secretar general al parti
dului, care, la invitația C.C. al P.C.R.,
efectuează o vizită de prietenie în
țara noastră.
La primire au participat tovarășii
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., Ilie Rădulescu, secretar al
C.C.' al P.C.R., Ioachim Moga, mem
bru al C.C. al P.C.R.. prim-adjunct
de șef de secție la C.C. al P.C.R.,
Dumitru- Turcuș, adjunct de șef de
secție la C.C. al P.C.R.
Din delegație au făcut parte Libe
re Bararunyeretse. secretar național
însărcinat cu problemele socio-educative și ale culturii populare, IIdephonse Nkeramihigo. secretar na
țional însărcinat cu relațiile interna
ționale, Alfred Naniye, consilier la
Departamentul formării ideologice și
propagandei.
A fost de față Libere Ndabakwaje,
ambasadorul Republicii Burundi la
București.
Conducătorul delegației a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
mesaj de salut din partea președin
telui Partidului Uniunea pentru Pro

Sporuri de producție și eficiență
s-au realizat peste prevederile de
plan, între altele, 26 300 mc cheres
tea, peste 2,5 milioane mp furnire
estetice, 9,7 milioane mp plăci fibrolemnoase, mobilier din lemn în
valoare de aproape 72 milioane lei,
5,2 milioane mp hîrtie, 15 400 tone
var, 66,3 milioane bucăți cărămizi
și blocuri ceramice, 350 000 mp plăci
din azbociment și 3 700 tone ma
șini și utilaje tehnologice. Totoda
tă, s-au livrat in plus la fondul
pieței bunuri de consum în va
loare de aproape 115 milioane lei.
In primul semestru al anu
lui, valoarea produselor obținu
te dintr-un metru cub masă lem
noasă exploatată a fost superioa
ră prevederilor de plan cu 1,7 la
sută, la produsele din azbociment
— cu 3,4 la sută, iar valoarea pro
duselor realizate dintr-o tonă de
ciment prelucrat în industrie — cu

ANII NOULUI DESTIN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE^

JUDEȚUL SIBIU

0 strălucită
înfăptuire unitatea în
muncă și idealuri
a tuturor fiilor
acestei străvechi
vetre românești

Convorbire cu tovarășul Vasile

BĂRBULEȚ

ptim-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R.
— Edificarea României socialiste
îfi are drept punct de plecare mă
rețul act de la 23 August, piatră de
hotar in viața poporului nostru. In
bilanțul acestor 36 de ani de lumi
noase împliniri, județul Sibiu deține
un loc important.
— Enumerate și văzute din per
spectiva deceniilor care ne despart,
evenimentele care au marcat dru
mul de la Eliberare la Socialism
ne apar acum firești. Perioada
parcursă a fost trepidantă și re
marcabilă in împliniri. îndeosebi în
cel 15 ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului șl

județul Sibiu, ca întreaga țară, a
străbătut epoca celor mai gran
dioase realizări revoluționare din
milenara istorie a țării. Noi toți
cei ce trăim și muncim în acest
județ — români, germani,
ma
ghiari — vom avea mereu în
inimi sentimentul mîndriei că ma
rile victorii dobindite, chipul nou
al acestei vetre străbune de istorie
și spiritualitate românească se
leagă organic de numele și activi
tatea neobosită
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. De o deosebită
valoare științifică și practică în
viața de zi cu zi se dovedește a fi

prosperitate poporului burundez prie
ten. Secretarul general al Partidului
Comunist Român a exprimat, tot
odată, satisfacția pentru vizita dele
gației UPRONA și a apreciat că
aceasta contribuie la mai buna cu
noaștere dintre țările noastre, la în
tărirea prieteniei dintre popoarele
român și burundez.
în timpul convorbirii a fost evi
dențiată evoluția ascendentă și rod
nică a relațiilor de colaborare dintre
partidele, țările și popoarele noastre,
apreciindu-se că vizita din 1979 a
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
Republica Burundi, convorbirile și
înțelegerile convenite cu acest prilej
au constituit un moment de cea mai
mare Însemnătate pentru dezvoltarea
mai puternică a relațiilor multilate
rale romăno-burundeze. S-a expri
mat, totodată, dorința comună de a
extinde și întări în continuare co
laborarea dintre P.C.R. și UPRONA,
dintre România și Burundi, pe plan
politic, economic, tehnico-științific și
cultural, în spiritul stimei și respec
tului reciproc, în folosul și spre bine
le ambelor țări și popoare, al- pro
gresului și Înțelegerii intre națiuni.
Au fost abordate,' de asemenea, unele probleme ale actualității politice
internaționale, evidențiindu-se nece
sitatea intensificării eforturilor tutu-
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ACTUALITATEA ISTORIEI
foresliere și de

Angajați cu toate forțele în marea
întrecere socialistă, muncind cu
abnegație, inițiativă și pricepere,
oamenii muncii din unitățile eco
nomiei forestiere și industriei ma
terialelor de construcții întîmpină
ziua de 23 August cu realizări de
seamă în creșterea producției
și
eficienței economice. Prin utiliza
rea mai bună a capacității mașini
lor și instalațiilor, organizarea su
perioară a producției și a muncii,
prin
generalizarea
inițiativelor
muncitorești valoroase și folosirea
rațională a materiilor prime și a
materialelor, in șapte luni din acest an, față de aceeași perioadă
a anului trecut, producția indus
trială a crescut cu 2,3 miliarde lei.
Acest spor de producție a fost rea
lizat în proporție de 95 la sută pe
seama creșterii productivității mun
cii. Ca urmare, în această perioadă

gres Național, președintele Republi
cii Burundi, Jean Baptiste Bagaza,
precum și urări de prosperitate și noi
succese poporului român pe calea în
floririi continue a României.
Oaspetele a exprimat mulțumiri
sincere pentru onoarea de a fi pri
mit de șeful statului român, pentru
invitația de a vizita România și a
avut cuvinte de înaltă apreciere pen
tru realizările poporului român, sub
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său ge
neral, în edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate.
Șeful delegației a subliniat că ti
revine misiunea de mare cinste de
a exprima înalta apreciere a pre
ședintelui J. B. Bagaza față de po
litica externă a României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe plan
african
și
mondial,
evidențiind
în mod deosebit eforturile șefului
statului român în direcția respectă
rii drepturilor la dezvoltare liberă șl
independentă a tuturor popoarelor,
pentru consolidarea păcii și securi
tății internaționale, pentru dezarma
re în întreaga lume.
Mulțumind pentru mesaj, pentru
sentimentele exprimate și aprecieri
le la adresa poporului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu a trans
mis președintelui Jean Baptiste Ba
gaza un salut călduros, împreu
nă cu cele mai bune urări de

conceptul tovarășului secretar ge
neral al partidului conform căruia,
trăind pe același pămint, nutrind
aceleași idealuri, toți cetățenii pa
triei, egali in drepturi, trebuie să
fie egali și în îndatoriri, să mun
cească cu elan, strîns uniți, pen
tru binele și fericirea fiecăruia.
Prin soluționarea problemei
na
ționale, de către partidul nostru,
în spiritul noii concepții revoluțio-

Nicolae BRUJAN
corespondentul

„Scînteii"
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14,9 la sută. S-au economisit, între
altele, 2100 mc cherestea de fag
pentru mobilier, 44 900 mp furnire
estetice pentru uși din plăci celulare
furniruite, 10 900 mc bușteni de stejar
pentru cherestea, 4 482 tone celulo
ză de rășinoase pentru hirtie,
2 060 tone
ciment RIM
pen
tru panouri mari din beton armat
și 213 tone beton armat.
Pe ansamblul unităților din această ramură, eforturile și iniția
tivele gospodărești pentru creșterea
eficienței economice s-au concreti
zat în reducerea sub nivelul pla
nificat a cheltuielilor materiale la
1 000 lei producție marfă, pe această cale obținindu-se, in primul
semestru al anului, o economie de
39,4 milioane lei, ceea ce a influen
țat pozitiv nivelul beneficiilor și al
producției nete. (Iile Ștefan).

O săptămină
întreagă
s-a vorbit în toată lumea
despre istorie și despre
România. Despre istorie
fiindcă a avut loc cel de
al XV-lea Congres inter
național de științe istori
ce și despre România —
fiindcă acest
congres a
avut loc la București.
Congresul amintit a fost
doar un prilej binevenit,
deoarece semnificația aso
cierii României cu istoria
este mai profundă și mai
actuală, totodată, iar te
meiurile mai trainice și
mai
permanente
decit
săptămină unui congres :
locul și rolul istoriei între
celelalte științe — socialumaniste și ale naturii ;
locul și rolul istoriei în
educația patriotică și internaționalistă a oameni
lor de toate vîrstele și de
toate profesiunile ; învă
țămintele istoriei în poli
tica de pace și colaborare
între popoare, de inde
pendență și suveranitate
a națiunilor,
promovată
de România socialistă și
de președintele el’; pre
țuirea istoriei și, de aceea,
activitatea rodnică a is

de acad. Ștefan PASCU
toriografiei românești con
temporane.
A răspuns, oare, cel de
al XV-lea Congres de ști
ințe istorice așteptărilor
lumii, care și-a îndreptat
privirile spre acest mare
forum internațional ? Răs

Din punct de vedere
științific — cantitativ și
calitativ — cei de al
XV-lea Congres interna
țional de științe istorice
poate fi socotit neîndoios
un succes deplin. Proble
me fundamentale, cu im

La încheierea Congresului

internațional de științe istorice
punsul la o asemenea În
trebare pretinde desluși
rea unor aspecte funda
mentale, de caracter știin
țific și politic totodată.
Științific și politic, in același timp, deoarece in
lumea contemporană is
toria este invocată in
foarte multe Împrejurări,
iar argumentele ei sînt
folosite, de asemenea, în
foarte numeroase pro
bleme.

plicații multiple au fost
dezbătute în cele opt
zile ale congresului. Ni
meni dintre cunoscătorii
științei patronate de mu
za Clio nu se va îndoi de
însemnătatea temei cu
privire la formele păcii
în istorie și nici de ace
ea cu privire la statele
cu structuri federative și
la cele naționale. Și in
cel dinții caz — al for
melor păcii In istorie —

și în cel de-al doilea — al
formelor de organizare
statală — concluziile des
prinse din rapoarte și dez
bateri au fost univoce :
omenirea, in înțelesul ma
selor populare, al catego
riilor largi sociale, din
antichitatea
îndepărtată
pînă in contemporaneita
tea zilelor noastre, a fost
doritoare de pace și de
liniște creatoare ; că po
poarele, în aceeași largă
accepțiune, au luptat con
secvent pentru o lume
pașnică și liniștită, con
știente că numai o ase
menea lume le oferă po
sibilitatea validării și va
lorificării eforturilor șl
strădaniilor lor, cită vre
me războaiele cu corte
giul lor de nenorociri în
seamnă distrugeri de va
lori materiale și spiritua
le, sacrificii și jertfe umane, că războaiele în
seamnă ceea ce se înțe
lege prin dictonul latin :
inter arma silent musae.
Nu numai tema consa
crată în mod special pă-

(Continuare
în pag. a IlI-a)

Trei reporteri ai „Scînteii" relatează experiența lor de lucrători in grădini din județul Ialomița

Am fost o săptămină culegători de legume
Trei redactori ai ziarului „Șcînteia" plecau acum o săptămină In unități
agricole din județul Ialomița, cd intenția să dea o mină de ajutor, în zilele
lor de concediu, la culesul legumelor. Timp de aproape o săptămină, ei au
fost efectiv culegători în cîmp la unități de stat și cooperatiste, au lucrat în
unități de transport. Deci, nu ca inspectori și nu pentru a culege „date“, ci
legume. Postură în care au putut observa realitatea din cîmp, nu din rapoarte,
îneît să poată discuta concret, la obiect, cu toți factorii de răspundere : pri
mari, președinți de C.A.P., organe județene de specialitate.
Acum, cind s-au întors, le cerem să relateze ce au constatat, să sintetizeze
observațiile, să povestească faptele petrecute sub ochii lor, cu alte cuvinte
să redea cit mai exact cu putință modul cum este organizată una dintre cele
mai importante acțiuni ale momentului : recoltarea, transportul și valorifica

rea legumelor. O acțiune a cărei importanță nu mai trebuie demonstrată, fiind
vorba de roadele muncii de un an de zile, de obligația de a strînge de pe
cîmp tot ce a rodit pămîntul, de a pune la dispoziția unităților de prelucrare,
a pieței, întreaga cantitate de legume existentă în grădini.
Fără a anticipa, precizăm din capul locului că investigația redactorilor
noștri a pus în lumină* prin forța de convingere a faptelor, necesitatea ca,
in această perioadă, consiliile populare, organele agricole, organizațiile de
partid de la sate să treacă cu mai multă răspundere decit au făcut-o pină
acum — și o fac în momentul de față — la îndeplinirea tuturor obligațiilor
ce le revin, pentru ea și piața să arate cum e cimpul, plină de roade, pentru
ca nimic să nu se risipească.

Red. : Cum ați fost primiți la
„locurile voastre de muncă“ ?
Gh. Graure : Toți trei am fost an
gajați la C.A.P. Lehliu Sat. Aici însă
am rămas în cele din urmă doar eu.
Ceilalți doi au plecat la I.P.L. —
Lehliu Gară.
Aurel Papadiuc : Era normal. I.P.l,.
e „grădina ursului" din Ialomița.
Este o întreprindere organizată spe
cial pentru aprovizionarea Capitalei,
în care sînt concentrate 1 500 hectare.
Florin Ciobănescu : Dar nu ne-a
spus nimeni „bine ați venit". Am no
tat în carnet toată odiseea. (12 august
— n.n.). Pe la 7 dimineața bateam la
ușa vicepreședintelui de la Consiliul
unic agroindustrial Lehliu Gară. I-am
spus ce vrem. Nu ne-a refuzat. Ne-a
trimis alături la I.A.S. De la I.A.S.,
contabilul șef ne-a trimis la I.P.L.
(întreprinderea pentru producerea
legumelor). Aici, contabilul șef n-a
zis nu, dar „nu e aici directorul să
vă repartizeze pe tarla". Iar direc
torul nu era de găsit decit după
ora 11,30. Pină atunci încercăm și la
C.A.P. Lehliu Sat. Dăm de un bri
gadier, care brigadier îl aștepta pe
contabilul șef, care contabil șef ținea
locul președintelui, care președinte era
în... concediu. Deci, așteptăm omul
cu autoritate. Vine și, cum aude des
pre ce e vorba, începe să ne dea sfa
turi. Noi o ținem pe-a noastră: vrem
să lucrăm pe cîmp. „Dacă aprobă pri
marul"... mai zice contabilul șef. Nu
era acolo primarul. Plecăm la C.A.P.
Plevna. După două vorbe „batem

Povestește Gheorghe Grăure mal
departe.
— Cum v-am spus, dau de director,
îi spun și lui totul de la capăt. Intre

palma" cu președintele C.A.P. „Dar
mai e o chestie" — și cu degetul
mare răsfrint arată spre o ușă. „E
aici la noi un inspector de la bancă.

LEGUME MULTE-PE CÎMP

OAMENI MULTI-ÎN SAT
9
Buna organizare lipsește insă
din prea multe unități agricole
Să vedem, el ce zice. N-am
cum să-1 ocolesc" — și președin
tele dispare în dosul ușii cu pricina.
După 20 de minute ne poftește și pe
noi. în birou o masă, ca de pingpong, stă să se fringă sub vrafuri de
dosare. După ele. inspectorul. L-am
înțeles din priviri. Bun cunoscător al
realităților din dosare, nu e de acord
cu... sistemul de plată. Președintele
ne face, totuși, cu ochiul și ne spune
să venim răspoimîine.
în drum spre Lehliu Sat, din nou
la I.P.L.

timp, intră in încăpere unul cu
bărbuță. „Ia uită-te, șefule, pe ce am
pus mina". Și-i trece directorului pe
sub nas o lulea. Preț de 10 minute,
directorul m-a ignorat total. Era în
extaz. La concurență cu luleaua, am
pierdut partida. A făcut doar un semn
slab că pot să eliberez incinta.
Lehliu Sat. După 6 ore, contabilul
șef tot nu dăduse de primar. După
el ar fi trebuit să mai așteptăm pînă
ni s-o face dor de ducă. Am pornit-o
de capul nostru la primărie. Cea de
negăsit, primărița — că primăriță era

— ne-a spus din capul locului :
„Avem nevoie de oameni. Mîine di
mineață, la ora 6 să fiți la lucru".

„Lucrează băiete
cît vrei, că tot
atîta primești44
Red. : Cum a fost prima zi de
cules ?
Gh. Graure : Mă aflam, miercuri
13 august, la ora 6 dimineața, în
grădina de lingă Crîngul de salcimi
a C.A.P. Lehliu Sat. în jur — țipe
nie. Sub privirile mirate ale pazni
cului, mi-am .ales un rind de roșii
și m-am apucat de cules. Pe la ora
8.10, au apărut, in fine, primii cule
gători. Nu s-au apucat însă de treabă.
S-au așezat care pe unde au putut,
în jurul casei grădinii.
Ora 8,20. O femeie tînără și fru
moasă apare în mijlocul celor 20—30
de oameni și întreabă pe jumătate
în glumă :
— Mă primiți în mijlocul vostru ?
— Te primim, cum nu, răspunseră
moale cîteva femei.
— Ehei, zice una dintre femei, așa,
ca pentru ea, dar destul de tare ca
să se audă : ingineră, șefa fermei de
legume și vine printre noi abia a
treia oară anul acesta. De, e navetis
tă, bucureșteancă.

(Continuare in pag. a II-a)
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naiule!
I Cîntă
Nimeni din comuna .Mihai Vi
teaza, județul Cluj, n-a confec
pină acum — nefiind in
I ționat
strument muzical specific locu
lui — vreun nai. Iată insă că,
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datorită lui Zaharia Fărcaș,
naiul a început să-și facă și aici
apariția și, odată cu el, cereri
din țară și de peste hotare :
— Naturi! Cît mai multe naiuri meșterite de Zaharia Fărcaș.
Cine este Zaharia Fărcaș ?
Acum este pensionar. A fost ani
de-a rindul șeful postului de
miliție in comuna Mihai Viteazu. Odată cu ieșirea la pensie
și-a descoperit vocația de con
structor de naiuri, pe care le
meșterește — împreună cu gi
nerele său — din lemn de rezo
nanță și după metode numai de
ei știute și pe care le valorifică
prin cooperativa agricolă din lo
calitate. Cit despre calitatea naiurilor semnate de Zaharia
Fărcaș este de-ajuns să amintim
că ele au fost testate, aprecia
te și recomandate de cunoscutul
naist Gheorghe Zamfir.
— Cite naiuri ai făcut pînă
acum, meștere Zaharia ?
— Vreo 600.
— Dar naiști?
— Asta nu mal depinde
meșteșug, ci de artă!
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Toată povestea care urmează
pare de domeniul incredibilului.
Și totuși, ea s-a întimplat
aevea, avind-o ca autoare pe
Savina Vizitiu, din Brașov, de
meserie „croitoreasă onorabilă",
cum îi plăcea să se recomande,
și care își „croia" drum spre...
încrederea amatorilor de chili
pir, cărora le promitea marea
cu sarea: autoturisme, blănuri,
bijuterii. Și unde nu zici că
s-au găsit unii să-i dea bani „cu
lopata" : Maria S. — 132 000 lei;
Chiriachița B. — 163 000 lei ;
Constantinescu A. — 90 000 lei.
Și așa mai departe. Dar, cum
orice naș își află nașul, la rin
dul său, Savina Vizitiu a fost
escrocată de o anume Ioana
Ciurar, care i-a promis că o sca
pă de „farmece și duhuri rele"
pentru o limuzină „Dacia 1 300",
plus citeva zeci de mii de lei.
Cind Savina a simțit că e în
colțită de cei cărora le furnizase
promisiuni pe atâția bani grei,
s-a internat grabnic in spitalul
de psihiatrie. A fost supusă unui
riguros control medical oficial.
Comisia de medici i-a prescris
un tratament îndelungat chiar
la... psihiatrie. Ceea ce înseam
nă că, nefiind responsabilă pen
tru faptele săvirșite, chilipirgiii
și credulii fluieră acum a pa
gubă.

Rubrică realizată de

Petre POPA

■■

■■■

în interesul economiei naționale

RESURSELE

MATERIALE - UTILIZATE CU ÎNALT SPIRIT GOSPODĂRESC!
MII DE TONE DE ȚIȚEI POT FI ECONOMISITE PRIN

O EXPERIENȚĂ A CĂREI GENERALIZARE

VALORIFICAREA POLIETILENEI UZATE

E NU NUMAI POSIBILĂ, CI Șl NECESARĂ

• Un țîțetru cub de gunoi menajer conține
aproximativ 4 kg resturi de polietilenă ; după
sondaje, încă incomplete, se apreciază că in
cantității^ de resturi menajere rezultate in
tr-un an în marile orașe ale țării se află cel
puțin 4 000 tone resturi de polietiienă.

RECONDIȚIONAREA CILINDRILOR DE LAMINOR
0 TONĂ
RESTURI DE FOLD
DE POLIETILENA

SAU

3000 saci groși
pentru ambalaj.SAU

MATERIE PRIMĂ
PENTRU I

ECONOMISEȘTE

. Circa
•7 tone
de petrol

950 kg produse
injectate sau ’
.sintetizate
SAU

175 mp
folii stratificate
pentru izolații

Care costăpe pia(a externă
circa 1600 dolari

OAMENI AI MUNCII, CETĂȚENI!
O importantă resursă - resturile de polietilenă - se
irosește pentru că nu-i acordăm atenția cuvenită! Prin
acțiuni gospodărești de strîngere și predare la centrele de
colectare a resturilor de polietilenă putem economisi mii
de tone de petrol! Ne aducem astîel contribuția la creș
terea bazei de materii prime a țării, la reducerea impor
tului de petrol, la dezvoltarea economiei naționale!

Cine a vizitat un combinat me
converti teoria într-o metodă prac
talurgic a fost impresionat de do
tică, eficientă. Dealtfel, acest pro
cilitatea cu care metalul incandes
cedeu este utilizat astăzi pe o scară
cent se plămădește, capătă forma
largă în toate țările cu industrie
dorită după trecerea printre cilin
siderurgică dezvoltată.
drii unui laminor. Este de înțeles
Remarcînd eforturile depuse în
că, pentru a modela metalul, ci
scopul perfecționării metodei, tre
lindrii de laminor trebuie să fie
buie precizat că recondiționarea
foarte rezistenți și foarte bine ca
prin sudură a cilindrilor (și a altor
librați. De aceea, aceste piese com
piese mari) se face la combinatul
ponente ale laminorului sînt con
hunedorean de mai mulți ani. în
fecționate din materiale scumpe (în
acest scop, aici a 'intrat în funcțiu
general, oțel înalt aliat cu cobalt,
ne un atelier specializat. în dotarea
molibden, crom și nichel). Inevita
atelierului se află, în primul rînd, o
bil însă, după un timp de exploa
instalație de sudare, care a fost
tare, acești cilindri suferă o anu
mită uzură și, ca atare, trebuie să
fie înlocuiți. La nivelul unui an,
pe ansamblul industriei meta
lurgice se înlocuiesc cilindri de
laminor, intr-o gamă sortimen
tală variată, totalizind circa 15 000 .
(
de tone. Dintre aceștia, in mod
curent,
numai
aproximativ 40
la sută sînt recondiționați. Și cît
proiectată și realizată aici, un cup
de eficientă este — după cum se
tor pentru tratament termic des
va vedea în rîndurile de față —
chis frontal cu flacără, cuptoare cu
recondiționarea cilindrilor de lami
încărcare
verticală cu curenți de
nor 1 De pildă, procurarea unui ci
înaltă frecvență, o instalație pentru
lindru nou de laminor costă Com
ondulat și rulat colaci cu dispozi
binatul siderurgic Hunedoara, în
tiv pentru curățirea de oxizi și o
medio, 63 000 lei ; cheltuielile do
instalație pentru călirea cu curenți
recondiționare reprezintă numai
de înaltă frecvență.
25 000 lei ; durata de funcționare
Succint, în ce constă tehnologia
a cilindrului recondiționat este ede sudare ?
gală cu aceea a cilindrului nou ;
Pentru
recondiționarea unui cilineficiența economică a recondiționării
dru sînt necesare următoarele ope
este deci de 38 000 lei. Iată de ce
rații :
colectivul Combinatului siderurgic
Pregătirea cilindrilor pentru su
Hunedoara nu a solicitat suplimen
dare. Prin strunjire se îndepărtează
tarea importului de cilindri, ci a
de
pe suprafața de lucru toate de
mers ferm pe calea recondiționării
fectele, fisurile și crăpăturile. Ci
acestora.
lindrul este supus unui control pen
Pentru a se asigura menținerea
tru depistarea eventualelor crăpă
caracteristicilor calitative ale cilin
turi din secțiunea care generează
drilor din oțel turnat sau forjat
cele mai multe ruperi.
utilizați la laminoarele degrosisoare
Preincălzirca cilindrului pentru
și semifabricate, aici se aplică me
sudare se face cu scopul de a pre
toda acoperirii
suprafețelor prin
veni formarea tensiunilor pericu
sudare, care permite obținerea unui
loase în zona de aliere a sudurii cu
miez tenace, rezistent la încovoiere
masa de bază și de a înlătura pe
și torsiune și a unei suprafețe de
ricolul de fisurare al cordonului de
lucru rezistente Ia uzură. Procedeul
sudură din cauza răcirii . rapide.
pare simplu, dar în realitate ridică
Astfel, cilindrul se încălzește cu vi
o serie de dificultăți tehnice și au
teză limitată și uniformă pe secțiu
fost necesari ani de zile pentru a
ne și lungime, într-un cuptor cu

La Combinatul
siderurgic
Hunedoara

flacără sau, direct, pe instalația de
sudare.
Sudarea propriu-zisă se execută
la cald prin procedeul electric cu
arc sub strat de flux. Din
____ „
_____ __
practica
de pînă acum s-au putut stabili o
serie de parametri tehnologici optimi
ai procesului de sudură. în esență,
aceștia se aleg în funcție de situa
ția concretă a cilindrului respectiv
și au drept scop obținerea unei su
duri de bună calitate, cu o „pătrun
dere” suficientă pentru a se face
o bună aliere.
Important este șl
faptul că, in timpul sudării, cilin
drul se menține în permanență la
temperatura indicată de diagramă.
Tratamentul terrpic după sudu
ră urmărește detensionarea, reduce
rea durității în cazul folosirii sirmelor înalt aliate și omogenizarea,
straturilor de sudură depuse. Tem
peratura se stabilește in funcție de
materialul de bază, calitatea sîrmei
depuse și duritatea dorită. Opera
ția se efectuează fie in cuptoare,
fie pe instalația de sudare.
Desigur, interesează în mod deo
sebit eficiența economică a activi
tății de recondiționare a cilindrilor.
Bunăoară, în șapte luni din acest
an s-au recondiționat 139 cilindri,
economisindu-se 7,5 milioane lei.
Dar trebuie precizat că, intrucit în
acest atelier se recondiționează prin
tehnologii asemănătoare și
alte
piese mari, avantajele economice
sînt mult mai însemnate.
Eficiența recondiționării cilindri
lor de laminor este certă, far ope
rațiile tehnice de mai sus nu le-am
prezentat pentru că ele n-ar fi cu
noscute de specialiștii altor unități
siderurgice. Le-am prezentat pen
tru ca și aceste unități să treacă
mai hotărît, să întreprindă acțiuni
concrete pentru recondiționarea ci
lindrilor de laminor pe care-i utili
zează. în ce-i privește, hunedorenii pun la dispoziția unităților si
derurgice interesate documentația
tehnică și experien taior în dome
niul recondiționării pieselor de
schimb. Cine încearcă ?
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Cornellu CÂRLAN
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IN AGRICULTURA BUNA ORGANIZARE A MUNCII,

*

PARTICIPAREA TUTUROR LA LUCRĂRILE DE SEZON

Doi, și amindoi

Și totuși...

r’x-'/h. «i.

IN INDUSTRIE

© Intr-un an, numai pe linia de prelucrare
a 1 000 tone folii de polietilenă de grosimi
pină la 0,3 mm, realizată după concepție
proprie Ia întreprinderea de mase plastice
din Buzău, pot fi fabricata produse in valoare
de 8-9 milioane lei. Costul acestei insta
lații - 623 000 lei - se recuperează din be
neficii într-o jumătate de an ;

Gheorghe Baloc și Gheorghe
Boroș, amindoi din comuna Cehal (Satu Mare), au plecat la
vlnătoare in pădurea din apro
piere, după mistreți sau căpri
ori. Ce le-o pica. Dar cum stă
teau ei de mai multă vreme la
pindă, fără să le „pice" nimic,
Gheorghe Baloc a minuit ne
atent arma și Boroș, rănit, a
fost transportat in stare gravă
la spital.
Un caz de braconaj cu conse
cințe similare a fost comis și in
comuna Pir. Ioan
Feher l-a rănit, din greșeală, pe fiul său,
adus la braconaj pe post de...
gonaci.

i
I Incredibil!

_

de resturi de polietilenă de joasă și înaltă
densitate se ridică la 30 000 tone<; pînă vor
intra în funcțiune noi instalații de valorifi
care, pentru acest an se prevede reintrodu
cerea în circuitul productiv a unei cantități
modeste, de numai 1 800 de tone ;

Braconaj, dar
nu numai

La bariera de cale ferată de
la ieșirea din orașul Petrila
staționau mai multe mașini, in
așteptarea trenului. Trenul a
venit și a trecut, bariera s-a ri
dicat și toți șoferii au pornit la
drum. Toți, in afară de unul,
Constantin Bălan, cu autobascu
lanta 31-HD-525. Bălan sforăia
de zor la volan. Un echipaj al
miliției a reușit să-l trezească.
Șoferul mirosea a butoi de la o
poștă...

— —

9 Se estimează că in acest an resursele

Constănțenii și numeroșii
peți ai litoralului au fost puși in
fața unor surprize dintre cele
mai plăcute. In piața „Grivița"
din Constanța și in stațiunea
Neptun și-au dat întâlnire cei
mai mari producători de legume
și fructe din țară
în cadrul
unor ample expoziții cu vinzare, care s-au constituit ca
veritabile vitrine ale hărniciei.
Sau, cum observa cineva, ca o
replică estivală a, anticului corn
al abundenței pe care îl poartă
drept simbol Fortuna tomitană.
Desfășurat sub genericul „Săp
tămâna horticultorului", acțiu
nea semnifică debutul unei tra
diții, dar căreia i se dorește
prezență nu numai estivală.

Adormit
la bariera

-

Anual, mii de tone de polietilenă, sub for
mă de soci de ambalaj, folii și alte produse,
ies din uz pentru că se degradează. Or,
pentru fabricarea polietilenei se consumă, ca
materie primă sau în scopuri energetice, im
portante cantități de petrol, la care se adaugă amortizarea unor instalații scumpe, precum și manopera a numeroși muncitori. In
aceste condiții, se înțelege cit de stringentă
și actudlă este necesitatea
recuperării și
refolosirii produselor din polietilenă, în loc
să se arunce la gunoi sau să se ardă. Su
punem atenției dumneavoastră cîteva date :

Simbol
al Fortunei

Consumatorii aflați la ora aceea la restaurantul „Paringul"
din Novaci, județul Gorj, au fost
'martorii unei scene reprobabile.
Autori: Dinu Alexandru, de fel
din Gălăteni — Teleorman, și
Cornel Matei din Dobrești —
Argeș. Cei doi, după ce au în
trecut măsura cu băutura, au
început să profereze injurii in
dreapta și-n stingă. Văzind că
nu li se dă nici o atenție, au tre
cut la amenințări și de la ame
nințări la un tărăboi de pomi
nă, aruneînd în cine nimereau
cu pahare, cu sticle, cu scaune...
Indignați, cei din jur i-au înșfă
cat de guler pe huligani. Ajunși
in fața instanței de judecată, aceștia au fost condamnați la
cite opt luni închisoare.

x
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și coiespondenții „Scinteii^j

știa nea Mitică atît de exact cum
și-a făcut fiecare datoria ?
Dealtfel, nu e de natură să stimu
leze oamenii nici marile parcele de
pămint din grădină rămase pîrloagă.
Red : Cit pămint a rămas anul
acesta nemuncit în grădină ?
— Două sau trei hectare. Nu l-am
măsurat. Este însă acolo pămint bun,
nefolosit, nesemănat cu nimic in anul
acesta.
/

Am fost repartizat în echipa lui
George Zafiu. „Coechipierii" mei,
cinci femei în virstă și doi bărbați,
nici ei mai tineri. Cu mine opt. Soa
rele se urcase sus, iar noi ne strecuram greu după fiecare roșie coaptă
printre mohorul, știrul, „căprița” și
.coada vacii" care năpădiseră grădi
na. Aud clar ce vorbesc femeile de
lingă mine. „N-ar fi fost așa de mici
roșiile dacă veneau toți la sapă. O
sapă dacă mai dădeam, creșteau ro
șiile cît pumnul”. „Așa e, răspunse
alta. Bașca ăștia care vin și se fițiie
prin grădină, dar nu seamănă și nu
culeg nimic”. „Ba culeg, surato, zise
a treia bătrînă, culeg normele care
sînt de fapt ale noastre”.
Mă uit și eu la „birou". în fața lui
stau și discută, la umbră, nea Gheor
ghe Mogoș, subșef de fermă, Tudor
Călin și Marin Dobrea, brigadieri,
nea Mitică, „economist”, inginerii Ana
Red. : La I.P.L. tot așa a fost ?
Dima, șefa fermei, și Eugen Costescu
Florin Ciobănescu : Să fi fost abia
de la C.L.F.
trecut de 6 dimineața cind am ajuns
Pe noi curg toate sudorile, iar ei
se uită, discută, apoi dispar care
încotro, în loc să pună mina măcar
pe o lădiță, să ajute la cărat legu
mele de pe cîmp, să dea exemplu
personal oamenilor aflați la cules.
Red. : Cîți oameni erau la grădină?
Sînt suficiente forțe în sat ?
în ziua aceea erau cel mult 30, deși
se conta pe 80. N-ar fi fost insă .prea
la stația de pompare. Jos, în vale, la
mulți nici 100. Totuși, am văzut cu
nici cincizeci de metri, era secția de
ochii mei prin comună pîlcuri-pîlcuri mecanizare și un fel de depozit adde oameni care, așa cum se zice la hoc al I.P.L.-ului, unde aflasem că
Lehliu, „fac șanțul" cit e ziua de mare.
se face repartizarea oamenilor veniți
Și dacă chiar lelea Maria zicea că pe la cules. Cum n-ar fi avut nici un
la cofetării și bufeturi stau la tejghele rost să ne grămădim toți trei la
zeci de gestionari buni de muncă, C.A.P.-ul din Lehliu Sat doar pentru
cum să nu cunoască cei din condu că acolo primărița fusese de acord să
cerea C.A.P.. a consiliului popular ne angajeze, și cum directorul de la
întreaga forță de muncă a satului ? I.P.L. ne refuzase categoric, nu ne
Vă pot spune clar că sînt oameni mai rămăsese decit să încercăm și
buni de muncă în Lehliu, dar orga
noi o „lipitură” la vreo echipă de
nizarea lor, a muncii e necorespun
culegători. Noi, adică eu și cu Aurel
zătoare.
Papadiuc. La locul cu pricina nu era
în primul rînd, munca aici n-a fost decît nea Grigore, paznicul. Stătea pe
organizată în acord global. Unii au o bancă și veghea vreo zece trac
semănat, alții culeg. Toți brigadierii, toare, cîteva remorci cu fasole verde
mi-au spus că una și aceeași echipă — ce începuseră să fumege odată cu
lucrează ba Ia prășit legume, ba la răsăritul soarelui — două grămezi de
vie, ba la porumb. Or, după cum se fasole, mazăre uscată și ce mai uita
știe, acordul global presupune, tn seră să trimită la C.L.F. fermierii
primul rînd, ca aceiași oameni să I.P.L.-ului : purcoi de lăzi cu castra
răspundă de același lot de pămint, de veți și dovlecei.
la semănat și pînă la cules. Aici
Dacă știam cum stă treaba, nu
eu. văd o cauză serioasă a partici
ne-am fi sculat nici noi cu noaptea
pării slabe la muncă. Altă cauză ; în cap, doar ca să nu scăpăm un
modul de-a valma in care face nea răsărit d« soare pe tarla la Lehliu
Mitică seara socotelile. Eu, de pildă, Gară Crezusen lnsî în ce văzusem
am venit la muncă la ora 6 dimi seri» într-c decizie s Comitetului
neața, alții au venit la 8 și au nlecat executh a! consiliului populai jula ora 16, iar alții au rămas pină
dețeat afișat! p< le mai toate ușile
seara tîrziu, dar la sfirșitul zile! de pe 1; care trecusem ; ......pe teritoriul
muncă nea Mitică, „grasul", curr i se județulu. lalomițt se stabilește pro
zice, a notat în dreptul fiecărui! o gramă orai de
luert de la orele
realizare de 0,90 din norma de lucru. 6.06—26,01 pentru toate unitățile
Avea dreptate femeia
‘
care mi-a agricole...".
spus : „Muncește băiete cit vrei, că
Red. : Cînd a început ziua de lu
tot una este".
cru ?
Nu de forțe de muncă duce lipsă
Florin Ciobănescu : Greu de spus
comuna. Acestea sînt, doar organi- foarte exact Pentru că, este adevă
zarea nu e bună. Mobilizarea nu e rat, pe la șapte a apărut directorul
făcută cum trebuie, nu e stimulat Himceac Mihai împreună cu soția —
interesul oamenilor. Practic, nimeni care este șefă la ferma 3 — și Ioniță
nu știe dacă nea Mitică sau altul ca
Scarlat, șeful de la ferma 12, și pînă
el îl vede sau nu că și-a făcut sau pe la 8 se strînseseră alțl 6 șefi de
nu datoria în timpul zilei. Concret : fermă : Paul Ungureanu, Aurelian
la grădina de legume din Lehliu Sat
Preda, Mariana Sima, Gh. Știucă,
au stat pe cimp, 3 zile la rînd, roșiile
Maria Ruse și Ion Sima. Dar qum
^jși alte produse. Atunci de unde au venit s-au și apucat de taclale.

Programul începe
obligatoriu la ora
șase dimineața,
dar mai sigur cind
sosește trenul
navetiștilor

Ce să-și povestească niște oameni
care se văd in fiecare zi ? Navetiștii
— că sînt vreo cinci — de-ale nave
tei. Ceilalți, cum e cu țințarii, noaptea,
în Lehliu Gară. Așa că vorba n-a
durat prea mult și s-au apucat de
treburile lor. Femeile, mai firave,
s-au așezat la masă — n-apucaseră
să mănînce acasă. Inginerul Preda
s-a năpustit pe propria lui mașinuță
albastră cu... cîrpa și măturică, de cre
deai că o pregătește pentru vînzare.
Parcă-1 aud și acum pe colegul său
Ungureanu : „Las-o mă, că se ia
vopseaua !“. Dar n-a lăsat-o. Preț de
vreo două ore. Timp în care a venit
un autobuz cu muncitori de la Răsvani, altul din -Ilfov, de la Ileana și
încă unul din Radu Vodă. în total,
vreo 70—80 de oameni. Cînd au venit
și mecanizatorii, inginerul Ungureanu
i-a mobilizat pe rînd la... repararea
carburatorului Skodițel ce-1 poartă —
cind nu se îmbolnăvește, subit — de
la București la Lehliu și retur. Nu-i
mergea carburatorul. Și n-avea să-l
dea de capăt nici la ora 12. L-a des-

în cumpănă nici o clipă : „Dacă ați
venit să faceți treabă, faceți. Acuma,
fiecare om contează”. Bucuria că iz
butisem atit de simplu — și de firesc,
în fond — să-mi ciștig un loc intr-o
echipă de culegători, la I.P.L., n-a
durat. între timp, îmi luase urma di
rectorul Himceac și cu încă trei „șefi"
cu care pornise in căutarea mea.
— Ce cauți dumneata aici ?
— Am venit să culeg castraveți. Să
muncesc.
Nu-i venea să-și creadă urechilor.
Și nu-i de mirare. Era învățat cu
unii oameni, cărora numai de mun
că nu le ardea. N-a fost chip să-l
conving, I-am spus că sînt în
concediu. Nu l-a interesat. M-a amenințat cu miliția. I-am dat buletinul
ca să vadă că sînt om cinstit. Degea
ba. O ținea una și bună :
— N-am nevoie de dumneata. N-am
nevoie de oameni 1
— Și cine o să culeagă atîta bogăție
de roade care zac pe cîmp ?
— Asta e treaba mea. I-auzi, dom’le,
a venit Florin și mai cum îl cheamă

permanenți din 500 de muncitori cîți
avem in schemă. Iar sezonieri...
— Am văzut. îi goniți de pe cîmp.
îi amenințați cu miliția.
— Dacă vin așa, de capul lor™
— Dar cum ar trebui să vină ?
— Cu un șef,
. . cu o echipă. Nu o
să ne pierdem vremea să-i angajăm
pe fiecare in parte...
Toate acestea și multe altele asu
pra cărora vom reveni nl le spunea
directorul Himceac in drum spre fer
ma „la Margareta", unde convenisem,
pînă la urmă, de comun acord, să lu
crăm eu și Aurel Papadiuc.
Am mers pînă acolo cu mașina di
rectorului. Eu am intrat în echipa
fetelor de la întreprinderea „Crinul”
— acțiunea U.T.C.-uIui. Colegul meu
în cea a sătenilor din Săpunari — și
ei sezonieră

Tot cu mapa
sau cu coșul?
Ml-am luat un coș da nuiele ei

Am fost o sâptâmînă culegători de legume
făcut, l-a șters, a suflat tn el, dar
tot nu pleca la „sfert”.
Singura persoană necontaminată de
această „atmosferă de lucru” a fost
inginera Maria Ruse. Cum i-au venit
oamenii, i-a luat și s-a îndreptat cu
ei spre tarlaua cu castraveți.
Red. : Deci, cînd a început totuși
ziua de lucru ?
Pentru muncitori, pentru culegători,
a început după 8 și, jumătate. Pentru
ceilalți după cum v-am spus.
Pe noi doi nu ne băgase nimeni în
seamă. Așa că pe la 9 l-am lăsat pe
Aurel Papadiuc în așteptare, iar eu
ara luat-o după inginera Ruse. Părea
singurul om dispus să mă creadă că
am venit să muncesc și să mă pună
la treabă. Nu m-am înșelat. Am gă
sit-o culegind castraveți în rînd cu
ceilalți. I-am spus ce voiam. N-a stat

să ne ajute la cules ! — șl le arăta
celorlalți buletinul meu de identitate.
Unul clin cei trei care-1 însoțeau
și-a aruncat o privire la buletinul
meu de identitate și... ghinion. M-a
recunoscut.
— Nu sinteți dumneavoastră cel de
la Brăila? Zidarul?
Nu mai avea nici un rost să neg.
Mi-am recunoscut adevărata identi
tate profesională. Și directorul a de
venit subit numai lapte, miere și...
lamentări.
— Sîntem într-o situație disperată.
Vedeți și dumneavoastră, ni se strică
legumele pe cimp și n-are cine să le
culeagă. 1 500 de hectare. Nici nu
știu cum o să ne descurcăm. Știți,
sîntem o întreprindere nouă. N-am
reușit să angajăm decit 21 de

O imagine de lucru obișnuită la C.A.P. din comuna Plevna

l

m-am grăbit să le ajung din urmă ;
cînd m-au văzut că mă apropii, s-au
oprit pentru o clipă din cules și una
dintre ele m-a liluaj direct
_
" ____ :
— Bine ați venit, dom’ șef.
— Ce șef I Șef de coș ?
— Dacă-i așa, e bine.
— Dar de ce mi-ai zis dom’ șef ?
— Păi unde ai văzut dumneata
______
bărbat în toată puterea pe cîmp care
să nu fie șef ?
N-am zis nimic, dar trebuie să re
cunosc că puțină dreptate tot avea.
Inginerul Preda, care după ce coborise din „Dacia" lui proaspăt lustruită,
înțepenise pe un coș de castraveți,
numărind probabil plopii de pe șo
sea, era „șef". Unul, Zamfir Necula,
singurul lucrător permanent al fer
mei, care se învirtea și el pe lingă
coșuri, era tot „șef" — mal exact, ca
un ajutor de șef de fermă. N-a tre
cut mult și a venit altul : economis
tul Ion Caracas. Cind s-a apropiat de
noi, fetele l-au luat la rost.
— Tot cu mapa ? Sau cu coșul ?
N-a avut scăpare. Pină la capul
rîndului s-a făcut că adună castra
veți. Pe urmă s-a așezat lingă coșuri
de unde n-a mai plecat, ambiționindu-se să îndrume pînă ’la perfecțiune... sortarea. Pe care o făceau, bjneînțeles, alții.
După pauza de prinz am schimbat
echipa.. M-am alăturat lui nea Panait
din Radu Vodă: „tataie", cum îi
spuneau ceilalți. Era singur la coș.
Am adunat ce am adunat, fără să
scoatem o vorbă. Pe urmă „tataie"
și-a dezlegat limba :
— Păcat de pămîntul ăsta.
— De ce, tataie ?
— Castraveții, uită-te Ia el cum
sînt. Cresc peste noapte. Nu-i culegi
la timp, se fac de sămînță.
Avea dreptate. „Cornișonul" se fă
cuse de sămînță. Cit vedeai cu ochii,
castraveții cît dovlecii se rumeneau
la soare. Pe Ia patru șl jumătate au

început să vină mașinile. Toți dădeau
zor spre capătul tarlalei.
— îi vezi — mă trage de mînecă
tataie — acum nu mai culeg. Doar
„trec” prin vrej. Mai mult calcă în
picioare. Dar cine să-i vadă ? Res
ponsabilii au plecat de mult.
Și de astă dată avea dreptate.
Nu se făcuse ora 5 cînd pe cîmp
rămăseseră doar grămezile de cas
traveți care aveau să aștepte pînă
a doua zi... ploaia. Că n-avea să vină
nimeni să-i ducă la piață.
Red. : Tu, Papadiuc, cu ce te-al
ocupat tn acest timp ?
— Tocmai descărcăm un coș do
castraveți la grămadă, clpd apare un
camion de 8 tone cu numărul
21-IL-5 635. „încarc castraveți cîți
sînt. Completez cu ceva ardei și vi
nete din depozit și plec direct la Si
naia” — îi spune șoferul Constantin
Năstase șefei de fermă. îi spun di
rectorului I.P.L. că vreau să merg
cu această mașină pînă la destinație.
„Puteți merge și la Baia Mare".
La ora 17 ®am cu mașina la
centrul de legume Lehliu Gară. Dar
cursa nu poate continua. Nu era ni
meni care să întocmească formele.
Șeful depozitului îi spune șoferului :
„Peste noapte parchează mașina
înăuntru. Te «completăm» miine
de dimineață". Ii cer șefului de
depozit. Ion Răduțoiu, să mă an
gajeze ca încărcător. După ce mă
examinează sumar, apreciindu-ml
musculatura cu ochi de expert,
spune: „Bine,
..
. vino
___ miine
______ dimi_____
neață să vorbești cu directorul",
după care mă lasă în voia mea. Pro
fit de ocazie și-mi arunc privirile
prin depozit: vreo 2 tone de morcovi
aproape putreziți, 1,5 tone de varză
bună de dat la porci, 2,7 tone de fa
sole verde uscată complet și o groapă
plină cu... castraveți. „Se vede treaba
că-i multă marfă de mai rămine și
pe aici" — mă mir ca pentru mine,
dar ca să audă și șeful depozitului.
„Ia uite-1 și pe ăsta. A descoperit
America la Lehliu Gară — se întoar
ce acesta către unul de acolo. Mîinepoimîine o să vrea să ne dea și lec
ții”. Și se întoarce spre mine. „Măi
băiete, să-ți spun eu cum e treaba.
Avem numai necazuri cu transportul.
Mulți șoferi nu vin la treabă, alții își
uită mașinile cu zilele la noi în
curte, iar unii se tocmesc cu orele ce
marfă să încarce. Nu-ți mai spun că
Feteștii (fabrica de conserve — n.n.)
ne refuză multă marfă, iar cei de la
I.L.F. Berceni fug de roșii ca și cum
Capitala n-ar avea nevoie de ele".
„Așa-i, nea Răduțoiu, fir-ar să fie —
intervine Gh. Știucă, un șef de fermă
de la I.P.L. Ieri Feteștii ne-au refu
zat urt camion de .castraveți. Șoferul
în loc să-i aducă Ia matale, i-a des
cărcat pe-o margine de șanț. S-au
dțis naibii, și erau peste 5 tone !“.
în sfîrșit, șoferul de pe mașina cu
transportul „urgent” pentru Sinaia
reușise să-și gareze mașina în depo
zitul de legume. Și cu asta s-au tras
obloanele la prăvălie. Era ora 18.
— Vă asumați răspunderea pentru
toate afirmațiile ?
— Da I
— Atunci semnați!

Florin CIOBĂNESCU
Gheorghe GRAURE
Aurel PAPADIUC
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
i

a primit delegația Partidului Uniunea pentru Progres
Național-UPRONA din Burundi, condusă de Emil Mworoha
(Urmare din pag. I)
ror partidelor șl forțelor progresiste
și democratice, ale tuturor statelor
pentru a-și aduce contribuția la re
luarea și continuarea politicii de des
tindere, pace șl colaborare, de depli
nă egalitate tn drepturi, de respect
al independenței șl suveranității na
ționale.
S-a subliniat faptul că pacea șl
securitatea internațională reclamă
măsuri ferme în vederea soluționării,
pe calea tratativelor, a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state, eli
minării forței și amenințării cu forța
în relațiile dintre state, trecerii la
măsuri urgente de dezarmare și, în
special, de dezarmare nucleară, fără
de care nu pot fi concepute pacea și
stabilitatea mondială. în acest con
text, s-a evidențiat însemnătatea
reuniunii de la Madrid din toamna
acestui an, care este chemată să dea
un nou impuls înfăptuirii Actului fi
nal de la Helsinki privind edificarea
unui sistem real de securitate și coo
perare pe continentul european, adoptării de măsuri de dezangajare

militară șl dezarmare, subliniindu-se
influența pozitivă pe care o au asu
pra stabilității mondiale pacea și
securitatea Europei.
S-a relevat, totodată, Importanța
Întăririi unității și solidarității state
lor africane în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului, neocoloniallsmului șl a politicii de apartheid,
pentru consolidarea independenței
naționale și concentrarea tuturor
eforturilor pe plan național și regio
nal în direcția dezvoltării econo
mice și sociale de sine stătătoare,
în acest cadru, s-a subliniat impor
tanța proclamării Independenței nou
lui stat african Zimbabwe, strălucită
victorie a cauzei libertății, puternică
afirmare a dreptului popoarelor la
dezvoltare liberă, independentă și
democratică. în același timp, a fost
reliefată necesitatea solidarității, a
sprijinirii luptei pentru independența
Namibiei și a luptei populației ma
joritare din Africa de Sud împotriva
politicii de apartheid și discriminare
rasială.
A fost reafirmată hotărlrea celor
două părți de a-șl aduce contribuția

șl pe viitor la Întărirea unități! de
acțiune și solidarității țărilor în curs
de dezvoltare, a țărilor nealiniate, a
țărilor mici și mijlocii, în lupta pen
tru soluționarea constructivă â mari
lor probleme care confruntă omeni
rea, pentru instaurarea între state a
unor raporturi noi Întemeiate pe
justiție șl echitate, pentru lichidarea
fenomenului
subdezvoltării, a de
calajului dintre țările bogate și
sărace, consecințe ale îndelunga
tei perioade de dominație colo
nialistă
și
Imperialistă,
pentru
făurirea unei noi ordini econo
mice Internaționale, pentru realizarea
năzuințelor de pace și progres ale
popoarelor. în acest cadru, s-a rele
vat însemnătatea sesiunii speciale a
O.N.U. consacrată noii ordini econo
mice Internaționale, care este che
mată să adopte măsuri concrete In
domeniul lichidării subdezvoltării,
făuririi unor raporturi economice noi,
care să favorizeze dezvoltarea tutu
ror popoarelor, și In special a celor
rămase în urmăîntrevederea s-a desfășurat Intr-o
atmosferă de cordialitate și prietenie.

încheierea lucrărilor Congresului
internațional de științe istorice
La Sala Palatului Republicii So
cialiste România a avut loc, dumini
că dimineața, ședința de închidere a
celui de-al XV-lea Congres interna
țional de științe istorice.
Marele forum al istoricilor — des
fășurat la București sub înaltul pa
tronaj
al
președintelui Nicolae
Ceaușescu — s-a înscris ca un eve
niment important în viața științifică
internațională, în dezvoltarea științe
lor istorice, ca o contribuție de sea
mă la mai buna cunoaștere și apro
piere dintre popoare, la întărirea în
crederii și colaborării internaționale,
la cauza generală a înțelegerii, des
tinderii și păcii în întreaga lume.
Manifestîndu-și acordul cu ideile
generoase — expresie a unei lucide
analize, a cunoașterii profunde a re
alităților, tendințelor și priorităților
lumii contemporane — cuprinse în
mesajul adresat de președintele
Nicolae Ceaușescu delegaților la con
gres, participanții s-au oprit îndelung,
în dezbaterile lor, asupra rolului im
portant ce revine istoricilor în stu
dierea trecutului omenirii, în desprin
derea din experiența milenară a uma
nității a concluziilor și învățăminte
lor capabile să îmbogățească activita
tea prezentă șl viitoare, să contribuie
la mersul înainte al popoarelor pe
calea civilizației, păcii și progresului.
Congresul a marcat o nouă etapă
In evoluția științelor istorice
prin
faptul Că a cuprins, pentru prima
oară, un număr de probleme impor
tante ale umanității, care fuseseră
mai puțin abordate la alte reuniuni
internaționale — problematica păcii,
a progresului științific și tehnologic,
emancipării femeii, problematica de
mografiei, ecologiei. Mai mult decît la oricare din congresele prece
dente, s-a făcut remarcată prezența
istoricilor din țările ce și-au cucerit
de curind independența și au fost
mai pregnant puse în lumină aspecte
semnificative ale decolonizării, ale
luptei popoarelor pentru egalitate in
drepturi, dezvoltare liberă și inde
pendentă.
Congresul a evidențiat, totodată,
marea responsabilitate a istoriei în
lumea contemporană, rolul său în
educarea tinerelor generații în spiri
tul coexistenței pașnice, prieteniei și
conlucrării între popoare.
Opiniile exprimate de partlclpanti
au subliniat că schimbul fructuos de
idei, progresele înregistrate In eluci
darea problemelor aflate pe agenda
congresului au fost posibile datorită
climatului favorabil creat în capitala
României și dorinței de conlucrare ce
a animat lucrările acestui forum
mondial.
însemnătatea congresului este evi
dențiată atit de numărul mare de par
ticipant! — peste 2 700 de oameni de
știință din 66 de țări — cît și de ni
velul ridicat al dezbaterilor purtate
pe marginea rapoartelor și comunică
rilor de aleasă ținută științifică
prezentate în timpul lucrărilor.
La ședința finală au participat to
varășii Suzana Gâdea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, acad. Ion Ursu, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte
al Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, Ilie
Rădulescu,
secretar al C.C. al P.C.R., academi
cieni, cercetători, cadre didactice din
învățămîntul superior de specialitate,
alți reprezentanți ai vieții noastre
științifice.
Au fost prezențl, de asemenea, șefi
\ de misiuni diplomatice acreditați în
țara noastră, alți membri ai corpului
diplomatic, corespondenți ai presei
străine.
în deschiderea ședinței a vorbit
prof. Karl Erdmann, fost președinte
al Comitetului internațional de știin
țe istorice, care a exprimat mulțu
mirile cele mai profunde României,
președintelui Nicolae Ceaușescu, pen
tru atenția permanentă acordată con
gresului, pentru condițiile asigu
rate bunei desfășurări a acestui fo
rum internațional. „Ospitalitatea co
pleșitoare
a Republicii Socialiste
România — a spus el — ne-a permis
să avem un congres care a dat im
pulsuri noi cooperării pașnice pe tărîmul științei noastre, un congres a
cărui trăire va rămîne încă multă
vreme în memoria noastră. A fost un
forum internațional al libertății in
telectuale care ne-a fost mijlocit de
Republica Socialistă România. Mul
țumim tuturor celor care au umplut
de viață acest forum. Mulțumim aces
tei țări care a făcut posibilă această
trăire".
A luat apoi cuvîntul prof. Michel
Franțois, fost secretar general al co
mitetului, care a exprimat sentimente
de profundă recunoștință
gazdelor
române, ce nu și-au cruțat eforturile
pentru a asigura succesul acestui fo
rum, care rămîne în memoria parti
cipanților ca marele Congres de la
București. „Succesul acesta — a spus
vorbitorul — ține mai cu seamă de
calitatea dezbaterilor, care au consti
tuit contribuții de cel mai înalt nivel
la progresul istoriei. La București,
noi am făcut să înainteze Istoria, înmulțindu-i preocupările și metodele
de cercetare. Este Un succes care se
datorează unei organizări perfecte,
neegalate pînă acum. Gazdele noas
tre au făcut să nu rămînem intr-un

MESAJUL

celui de-al XV-lea Congres
internațional de științe istorice
întruniți la București, noi, slujitorii științelor Istorice din numeroase
țări ale lumii, de pe toate continentele, la capătul unui amplu dialog, a!
unor aprofundate dezbateri în spiritul înțelegerii și al respectului mutual,
pe deplin conștienți de importanța primordială pe care o au în zilele
noastre problemele păcii, destinderii și cooperării între națiuni, ne ex
primăm încrederea în contribuția pe care oamenii de știință din domeniul
istoriei o pot aduce la soluționarea acestor probleme vitale.
Prin aportul său la cunoașterea și la edificarea conștiinței de sine a
fiecărui popor și, pe această bază, la dezvoltarea încrederii și colaborării
dintre popoare, prin tezaurul de învățăminte și experiență socială pe care
îl înmănunchează, prin luminile pe care le proiectează asupra prezentului
și a viitorului, prin reflecția lucidă asupra destinelor națiunilor pe care o
propune, din perspectiva lecțiilor trecutului, prin inriurirea sa asupra fap
tei și conduitei generațiilor de azi, istoria constituie o veritabilă carte de
înnobilare umanistă a națiunilor.
Iată de ce, noi, istoricii, indiferent de școlile metodologice cărora apar
ținem, de concepțiile ideologice, politice și religioase ce ne călăuzesc, în
dorința de a pune științele istorice în folosul conlucrării între state și
popoare, adresăm un vibrant apel popoarelor, oamenilor politici și de stat,
tuturor oamenilor de bună credință de a face totul pentru a asigura pa
cea și liniștea planetei noastre, progresul șl prosperitatea omenirii.
Pătrunși de răspunderea pe care o avem în fața științei și a umanității,
să ne unim eforturile pentru extinderea și aprofundarea cunoașterii isto
rice, să aducem noi contribuții la elucidarea marilor probleme ale evolu
ției umanității, la dezvoltarea și influențarea r^țiprocă a diferitelor civi
lizații ce s-au succedat de-a lungul secolelor, la procesul complex al for
mării popoarelor și națiunilor, al constituirii și afirmării statelor naționale.
Să analizăm și să interpretăm, în spiritul adevărului care trebuie să
călăuzească cercetarea științifică, aspectele istorice ale dezvoltării con
temporane, ale proceselor și tendințelor actuale, pentru soluționarea ex
clusiv pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase, pentru
apărarea celui mai fundamental drept al oamenilor și al națiunilor, drep
tul la viață, la pace, la existență liberă și independentă.
Să folosim bogatele resurse ale științelor istorice pentru ca, intr-o lume
a interdependențelor dintre popoare, națiuni și civilizații, să se afirme și
să fie respectate independența și suveranitatea națională, egalitatea și res
pectul reciproc, dreptul fiecărui popor de a fi stăpin pe destinele sale, de
a-și afirma deplin identitatea și personalitatea in marele concert al națiu
nilor lumii, de a-și aduce contribuția originală la îmbogățirea patrimoniu
lui civilizației mondiale.
Să facem astfel ca marile realizări ale geniului uman, ale științei șt
tehnicii moderne să nu fie folosite pentru crearea de noi arme distrugă
toare, ci să fie puse numai și numai in slujba omului, a bunăstării, liniști!
și fericirii lui, a lichidării subdezvoltării și realizării progresului social în
toate țările. Avem convingerea că. un comandament suprem al epocii
noastre — de profunde mutații sociale, economice și politice, în care se
afirmă puternic cursul istoric al popoarelor spre libertate, spre deplină
emancipare socială și națională — îl constituie oprirea cursei înarmărilor,
realizarea dezarmării, cerințe «ine qua non pentru întărirea încrederii,
păcii și securității internaționale.
Prin studiile noastre, prin întreaga noastră activitate științifică șl de
Invățămint să contribuim la afirmarea ideilor generoase ale libertății și
demnității omului, la eliminarea oricăror forme de discriminare sau opre
siune a individului, la dezvoltarea tuturor capacităților și Însușirilor sale
creatoare. Cercetările noastre pot șl trebuie să constituie un factor esen
țial al educației tinerei generații în spiritul respectului, încrederii și prie
teniei intre toate popoarele, al păcii și cooperării.
Nutrim ferma convingere că a face din istorie un mijloc de apropiere
Intre popoare, de creare a unui climat de încredere și stimă reciprocă în
seamnă a ne îndeplini o datorie profesională și o datorie morală in acest
ceas de mare răspundere pentru destinele omenirii.

CEL DE-AL XV-LEA
CONGRES INTERNAȚIONAL
DE ȘTIINȚE ISTORICE
București, 17 august 1980

țurn de fildeș, asociind, datorită mij
loacelor moderne de comunicare, în
tregul popor la conșres".
In continuarea ședinței a fost anun
țată componența noului Birou exe
cutiv al Comitetului internațional de
științe istorice, ales cu prilejul con
gresului. Președinte a fost
ales
Alexander Gieysztor (Polonia), ca vi
cepreședinți Gordon Craig (S.U.A.) și
Domenico de Marco (Italia), iar ca
secretar general Helene
Ahrweiler
(Franța).
A vorbit apoi președintele Comi
tetului internațional de științe isto
rice, Alexander Gieysztor, care, după
ce a mulțumit, în numele întregului
Birou executiv, pentru alegerea în
conducerea comitetului internațional,
a făcut apel la menținerea atmosfe
rei de cooperare între istorici în ve
derea evaluării, în spirit profund
științific, a evenimentelor istorice.
„Cadrul acestui congres — a spus vor
bitorul — a reușit să satisfacă toate
exigențele noastre la cel mai înalt
nivel. Ne exprimăm sentimentele de
recunoștință față de prietenii noștri
români, care s-au străduit să asigure
un cadru fertil șederii noastre la
București".
Președintele C.I.S.I. a dat apoi ci
tire Mesajului celui de-al XV-lea
Congres internațional de științe isto
rice de la București, ale cărui idei,
reflectind preocuparea oamenilor de
știință din domeniul istoriei pentru
viitorul omenirii, au întrunit adeziu
nea participanților, exprimată prin
vii și îndelungi aplauze.
In continuare, prof. dr. Virgil Cândea, membru corespondent al Acade
miei de științe sociale și politice, a
prezentat expunerea „Locul poporu
lui român in istoria universală".
In încheiere a luat cuvîntul
Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice,

președintele congresului, care, după
ce a exprimat, în numele Comitetului
român de organizare și al Comitetu
lui național al istoricilor din Româ
nia, profunda satisfacție pentru in
contestabilul spirit de cooperare și
pentru înaltul nivel științific ce au
caracterizat cel de-al XV-lea Congres
internațional de științe istorice de la
București, a spus : „Cred că sînt în
asentimentul întregului congres salutînd în chip unanim mesajul pe care
l-ați adresat azi, din capitala Româ
niei, istoricilor din toate țările pen
tru promovarea păcii și prieteniei
dintre popoare și, în definitiv, pentru
a restitui celei mai politice dintre
științele umane, istoria, atributele ei
milenare de apărătoare a adevărului
și dteptății, egalității tuturor națiu
nilor, a dreptului lor la existența li
beră și la independență, în vederea
democratizării relațiilor internațio
nale și făuririi unei lumi mereu mai
bune.
Sîntem fericiți că lucrările congre
sului nostru mondial, onorate cu
înaltul patronaj al președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae
Ceaușescu, s-au deschis sub semnul
responsabilității universale permanen
te a istoricului față de dreptul tutu
ror oamenilor la o viață pașnică,
prosperă și creatoare, care să permită
personalității umane dezvoltarea ei
în armonie cu frumusețile și bogă
țiile acestei planete, Pămîntul oame
nilor.
Sîntem mlndri că aceste generoase
Idei, puse în serviciul rațiunii, al
vieții și fericirii omenești și al păcii
pentru toți, conținute în mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, și-au
găsit ecoul dorit în lucrările noastre
și în perspectiva activității noastre
viitoare, pe care o dorim, tuturor,
bogată în rezultate și în noi succese,
In al IX-lea deceniu al secolului".

Tovarășului BABRAK KARMAL

IERI AU ÎNCEPUT ÎN CAPITALĂ

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan,
Președinte al Consiliului Revoluționar,
Prim-ministru al Republicii Democratice Afganistan

Lucrâriie Consfătuirii pe tară
privind cultura griului si orzului
La București au Început luni di
mineața lucrările Consfătuirii pe
țară cu cadrele de conducere din uni
tățile agricole socialiste, organizată
din indicația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
Timp de trei zile vor fi analizate,
In spirit critic și autocritic, rezulta
tele obținute la culturile de grîu și
orz în anul 1980, sarcinile ce revin
unităților agricole, tuturor lucrători
lor din acest domeniu in campania
de recoltări și Insămînțări din aceas
tă toamnă, unele măsuri privind per
fecționarea în continuare a activită
ții consiliilor unice agroindustriale
de stat și cooperatiste, pentru înde
plinirea și depășirea prevederilor
planului pe anul 1981, în lu
mina documentelor Congresului al
XII-lea al P.C.R., a Indicațiilor date
de secretarul general al partidului
oamenilor muncii din acest sector
important al economiei naționale.
La consfătuire participă tovarășii :
Ilie Verdeț, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al
Agriculturii, Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Academiei de științe agricole și
silvice, Vasile Marin, secretar al C.C.
al P.C.R., președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de
Producție, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, reprezentanți ai unor ministere
și instituții centrale, secretari cu pro
bleme pentru agricultură ai comite
telor județene de partid, directori
generali ai direcțiilor agricole jude
țene, directorii trusturilor I.A.S. și
S.M.A., cadre de conducere din con
siliile unice agroindustriale de stat

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a XlV-a ani
versări a declanșării luptei armate a
poporului namibian — Ziua Nami
biei, in Capitală a avut loc, luni
după-amiază, o manifestare culturală
organizată de Liga română de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa
și Institutul român pentru relațiile
culturale cu străinătatea.
Au luat parte reprezentanți al
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie
cu popoarele din Asia și Africa, Mi
nisterului
Afacerilor Externe, un
numeros public.

★

în perioada 11—18 august, la Costlnești s-a desfășurat cea de-a treia
ediție a Festivalului filmului pentru
tineret, manifestare politico-educativă și cultural-artistică organizată de
C.C. al U.T.C., Consiliul Culturii și
Educației Socialiste și Asociația
cineaștilor din România, în scopul
educării și formării tinerei generații
in spirit comunist, patriotic și revo
luționar, în lumină Programului
ideologic al Partidului Comunist
Român.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20,
21 și 22 august, tn țară : Vremea va fi
răcoroasă La începutul intervalului, mal
ales noaptea și dimineața. îndeosebi in
regiunile din estul și centrul tării, apoi
Se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil,
cu înnorări mai pronunțate In primele
zile în Moldova, Dobrogea si Bărăgan
unde local va ploua. In rest ploi izolate.
Vîntul va prezenta intensificări de
scurtă durată din sectorul nordic La
începutul intervalului, apoi va sufla In
general slab. Temperaturile minime
vor fi cuprinse Intre 8 și 16 grade, iar
cele maxime între 20 și 30 de grade,
pe alocuri, dimineața, se va produce
ceață. In București : Vremea va fi
răcoroasă, mal ales la Începutul intervalululj Cerul va fi variabil, va pre
zenta înnorări mal pronunțate tn pri
mele zile, condițiile fiind favorabile
ploii, Vîntul va sufla moderat la în
ceputul intervalului, predomlnlnd din
nord-est. apoi va slăbi. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 11 și 14
grade, iar cele maxime între 24 șl 28
de grade. în a doua parte a intervalu
lui, dimineața condiții de ceață. (Cornellu Pop, meteorolog de serviciu).

(Urmare din pag. I)
nare, egalitatea în drepturi a tu
turor fiilor patriei a fost asigu
rată pe deplin, aceasta constituind
una dintre marile cuceriri ale orinduirii noastre, expresie puternică
a faptului că tot ce se realizează
în țara noastră este destinat feri
cirii omului, afirmării personali
tății sale.
Prin politica Inițiată șl dezvol
tată de partid, de secretarul său ge
neral, începînd cu Congresul al
IX-lea, harta economică a jude
țului Sibiu, s-a modificat con
tinuu. Elocventă este
dinami
ca producției industriale, care in
15 ani a crescut de cinci ori și care
este astăzi de 40 miliarde lei.
Urmărindu-se nu numai o dezvol
tare dinamică, prin care Sibiul,
Mediașul, Copșa Mică, Cisnădie,
Avrig, Agnita au devenit cetăți
industriale și totodată puternice
centre muncitorești, ci și așezarea
Industriei județului pe baze teh
nice moderne. în județul nos
tru se fabrică astăzi produ
se de Înaltă complexitate, de
la autobasculante de 100 tone și
50 tone, aparataj hidropneumatic,
aparate de măsură și cîntărîre pînă
la cristaluri și stofe dintre cele mai
fine. De aici decurge și o altă
subliniere pe care aș dori s-o fac :
Industria județului Sibiu a reușit
să-și diversifice, an de an, produc
ția pentru export, aceasta fiind in
1980 de șase ori mai mare față de
cea realizată în 1965, s-o facă com
petitivă, asigurîndu-i prezența pe
piețele a peste 70 de țări. O fidelă
Ilustrare a transformărilor radi
cale care au survenit in ultimii 15
ani ne-o dă și evoluția structurii
producției industriale. Astfel, au
cunoscut ample deschideri ramu
rile de vîrf ale economiei! așa cum
e construcția de mașini, reprezen
tată de 12 întreprinderi moderne,
care dețin astăzi aproape jumă
tate din volumul producției indus
triale a județului. Locuri frun
tașe ocupă, de asemenea, Indus
tria ușoară, industria alimentară,
metalurgia
neferoasă,
industria
chimică. Ar mai fi de evidențiat șl
faptul că județul Sibiu este unicul
producător din țară de autobascu
lante de mare capacitate, de cîntare și bascule, de autofrigorifice
și anumite tipuri de piese auto, că
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și cooperatiste, specialiști, cercetă
tori.
Analiza rezultatelor obținute !n
anul agricol 1979—1980 la griu
și orz, măsurile privind recol
tarea culturilor din această toam
nă, precum și sarcinile ce revin uni
tăților agricole în organizarea pro
ducției In vederea Îndeplinirii șl de
pășirii prevederilor de plan pentru
anul 1981, au fost prezentate da to
varășul Angelo Miculescu.
In cadrul dezbaterilor, participanții au scos în
evidență faptul că
unități agricole cu aceleași condi
ții de climă și sol și cu aceeași bază
materială au obținut producții dife
rite, multe unități agricole fruntașe
realizînd recolte bune și foarte bune,
ca urmare a folosirii cu randamente
sporite a pămîntului și a celorlalte
mijloace de producție, aplicării teh
nologiilor moderne, corespunzătoare
zonei respective, organizării superibare a producției și a muncii, întă
ririi ordinii și disciplinei în toate
fermele și sectoarele de activitate.
în cuvîntul lor, participanții au re
levat că nu în toate unitățile a exis
tat o preocupare corespunzătoare
pentru folosirea integrală a supra
feței repartizate fiecărei culturi,
creșterea potențialului productiv al
pămîntului, respectarea tehnologiilor
și îndeosebi a structurii soiurilor, a
calității semințelor și densității
plantelor, pentru executarea la timp
a tuturor lucrărilor de întreținere,
încadrarea in perioada optimă a însămînțării și strîngerii recoltei. S-a
arătat, de asemenea, că nu în toate
consiliile unice a existat suficientă
preocupare pentru folosirea judicioa
să și cu randamente sporite a mij
loacelor mecanice din dotare In exe
cutarea la termen și la1 un înalt niJ
vel calitativ a lucrărilor agricole.
în același timp s-au făcut propu
neri pentru tmbunătățirea executării
mecanizate a lucrărilor agricole, pen
tru aplicarea corespunzătoare a teh
nologiilor,
pentru
perfecționarea
muncii în consiliile unice agro
industriale de stat și cooperatis
te, folosirea cu eficiență maximă a
întregii baze tehnico-materiale, redu
cerea consumurilor de combustibil șl
energie, crearea de noi soiuri de
mare productivitate, adaptate condi
țiilor din toate zonele țării, ridicarea
pregătirii profesionale a tuturor lu
crătorilor din agricultură, în scopul
realizării în anul 1981 a unei produc
ții agricole sporite, potrivit sarcini
lor stabilite de Congresul al XII-lea
al Partidului Comunist Român.

(Urmare din pag. I)
cii, ci, de asemenea, foar
te numeroase alte teme
au oferit posibilitatea for
mulării unor concluzii asemănătoare pe marginea
rapoartelor și a discuți
ilor ; anume, însemnăta
tea colaborării popoarelor
și națiunilor, totdeauna și
de pretutindeni, în crea
rea marilor valori ale ci
vilizației, îmbogățirea ci
vilizației omenirii prin
ceea ce a îmbogățit fie
care popor și națiune
prin propriile creații ; im
presionanta coroană care
este civilizația omenirii,
ea urmare a colaborării
și cooperării, peste deose
birile de timp și de loc.
Problemele
înscrise in
secția „Cronologie" sub
forma
unor
generoase
formulări : societăți și ci
vilizații sau relații între
Est și Vest — și într-un
caz și în altul, în accep
țiunea contemporană cu
prinzătoare — au indicat
sensul dezbaterilor și au
facilitat concluziile, fie
că
acestea
se
refe
reau la țări și continen
te, fie că se refereau la
arii geografice mai limi
tate, zone de interferență
accentuată a civilizațiilor,
cum a fost sud-estul Eu
ropei, de pildă. Cît de po
zitive în general, atît sub
aspect științific-istoric, cît

Cu prilejul aniversării Zilei Independentei Republicii Democratice
Afganistan, vă transmit sincere felicitări și urări de sănătate, Iar poporului
afgan prieten succes in dezvoltarea progresistă, democratică a țării.
îmi exprim convingerea că legăturile de colaborare dintre partidele și
țările noastre se vor dezvolta in continuare, In interesul popoarelor român
și afgan, al cauzei generale a păcii, destinderii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

£

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

„A

Recepție la Ambasada Republicii Gaboneze
Cu prilejul sărbătoririi Zilei națio
nale a Republicii Gaboneze, ambasa
dorul acestei țări la București, Mau
rice Yocko, a oferit, luni dupăamiază, o recepție.
Au participat Ion Pățan, viceprimministru al guvernului, ministrul
aprovizionării tehnico-materiale și
controlului gospodăririi fondurilor
fixe, Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice. Ion Stănescu,

ministru secretar de stat la Ministe
rul Construcțiilor Industriale, Marin
Rădoi, adjunct al ministrului educa
ției și învățămîntului, Gheorghe
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai unor
instituții centrale, ziariști.
Au luat parte, de asemenea, șefi de
misiuni diplomatice acreditați în țara
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

Recepție la Ambasada Republicii Indonezia
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Indonezia, ambasadorul acestei țări la București, general-bri
gadier Soesidarto, a oferit, luni, o
recepție.
Au luat parte Ion Ioniță, viceprlmministru
al
guvernului,
Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, Ion

Stanciu, adjunct al ministrului co-“
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți
ai unor instituții centrale, organi-.
zații de masă și obștești.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri al corpului diplomatic. :
-------------- -

tV
PROGRAMUL 1

10,00 Ora elevului
11,00 Film serial : „Temerarul*’. Relua
rea ultimului episod
11.50 Telex
- a
12,00 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Festivalul
națfonal
„Cîntarea
României’'. Muzică, dans, poezie
18,45 Ecran de vacanță : „Toate pînzele
sus
Episodul 2 — „Secretul
epavei"
17,40 Almanah pionlereso
18,05 Clubul tineretului
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal « Tara tntîmpînă
marea sărbătoare
19,25 Sub flamura lui August. Lucrări
de Carol Litvin, Mircea Neagu, L.
Pșceag, Gh. Bazavan, C. Romașcanu

șl politic-actual, au putut
fi dezbaterile și conclu
ziile cu privire la rolul
femeii în societate, de-a
lungul vremii și mai ales
în lumea contemporană,
în creația materială și
spirituală. In. lupta pentru
asigurarea liniștii, păcii și
colaborării intre colectivi
tățile umane din toate

19,45 Călătorie prin țara mea : Apa vie
20,10 La rampă : arta populară
20,35 Teatru TV : „Livada din noi* de
Constantin Chiriță. Premieră pe
țară. In distribuție j Colea Răutu,
Cornel Coman. Costel Constantin,
Ion Marinescu. Valeria Seciu, Mar
gareta Pogonat. Sandu Simionlcă,
Sorin Medeleni. Constantin Fugașin. Ioana Crăclunescu. Regia ar
tistică : Constantin Dinlschiotu
22.00 Telejurnal
22,30 închiderea programului
PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal • Tara tntlmplnl
marea sărbătoare
19.25 Viața economică
19,55 Muzică de cameră
20.25 Film documentar-artlstlc. Poves
tea lemnului care cîntă O produc
ție a Studioului de film TV
21,15 Din țările socialiste
21,40 Muzica românească șl lnterprețll
lumii
22,00 Telejurnal
22,30 închiderea programului

problemă
fundamentală
în dezbaterile celui de-al
XV-lea Congres interna
țional de științe istorice
de la București — numai
colaborarea internaționa
lă, just înțeleasă, poate
asigura o dezvoltare opti
mală a populației mon
diale, căreia să-i fie asi
gurate condiții de viață

Actualitatea istoriei
timpurile și In toate locu
rile.
Și nu a fost greu să se
impună în dezbateri și
concluzii nici părerea ma
rii majorități a partici
panților că între formele
de organizare statală —
din trecut, din prezent și
pentru multă vreme încă
în viitor — statul națio
nal independent și unitar
a oferit, oferă și va oferi
condiții
superioare
de
dezvoltare a popoarelor
și națiunilor. Firește, nu
în izolare, ci intr-o cola
borare multilaterală in
ternațională, avantajoasă
tuturor partenerilor.
Ca dealtfel și în cazul
problemei demografice, în
raporturile acesteia cu
cea ecologică — o altă

deținem locul întîl la producția de
tricotaje de lînă și tip lină, locul al
doilea la producția de geam tras,
în ce privește ponderea produc
ției industriale, ca și cea a pro
ducției nete pe locuitor în an
samblul economiei naționale, ju
dețul nostru se situează pe locul
al treilea ; deținem astăzi locul al
treilea pe țară în ce privește numă
rul personalului muncitor la 1 000
locuitori ocupat în industrie. Ceea
ce dă la fel de bine măsura efor
turilor făcute în acești ani este evo
luția ascendentă a productivității
muncii, pe seama căreia se obține
96 Ia sută din sporul producției
industriale, cit și realizarea unei

potrivite dezvoltării sale,
intre care și condiții de
mediu favorabile și favorizante, într-o concordan
ță dialectică a orga
nizării
soeial-eeonomice
și social-politice cu modul
de distribuire a valorilor
materiale și spirituale,
adică o nouă ordine eco
nomică și politică.
Exemplificări și semni
ficații, bilanț și conclu
zii întemeiate dealtfel pe
concepția României socia
liste,
a
președintelui
Nicolae Ceaușescu, pro
movată tn toate împreju
rările și în toate domenii
le, exprimată și de
monstrată cu pregnanță și
claritate și în Mesajul
adresat de secretarul ge
neral al partidului nostru

răstimp de un deceniu și jumătate
au fost construite, după o echi
tabilă repartizare teritorială, 35 000
de apartamente în blocuri și
aproape 12 000 de case în mediul
rural și urban, numeroase școli,
case de cultură, creșe și grădinițe
pentru copii, unități spitalicești,
peste 10 000 de locuri noi in că
mine de nefamiiiști, iar volumul
desfacerilor de mărfuri cu amă
nuntul s-a triplat. De neuitat a ră
mas in conștiința siblenilor anul
1974, cînd in prezența tovarășului
Nicolae Ceaușescu a fost inaugurat
grandiosul „Transfăgărășan", operă
cutezătoare a gindirii revoluționare
a secretarului general, care s-a

JUDEȚUL SIBIU
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producții nete de 1060 lei la 1000
lei fonduri fixe.
Succese importante au fost obți
nute și în agricultură, volumul
producției globale dublîndu-se in
ultimii 15 ani. S-au făcut eforturi
pentru valorificarea bogatei tra
diții de creștere a animalelor, efor
turi ce se vor amplifica conside
rabil in cincinalul viitor, întrucît,
pe lingă faptul că producția agri
colă urmează să se dubleze din
nou, efectivele de animale vor
ajunge, de exemplu, la 175 000 de
bovine, la aproape 600 000 ovine și
altele,, cu o creștere substanțială
de carne, lapte, lină.
— Procesul de creare a unei eco
nomii avansate, de înaltă eficiență,
a condus la profunde mutații în
calitatea vieții oamenilor. Pe care
dintre acestea le considerați, to
varășe prim-secretar, mai semnifi
cative ?
— Un județ ca Sibiul, cu bogate
tradiții muncitorești, și-a sporit in
15 ani cu 70 000 locurile de muncă,
Iar ponderea populației urbane a
ajuns la 62,3 la sută. Dar dincolo de
ceea ce exprimă cifrele, aș vrea să
arăt că orașele, comunele și sa
tele- de pe aceste pitorești me
leaguri — care nu numai că se află
tn „inima" teritoriului țării și fac
parte din Inima sibienilor, dar sînt
iubite de oamenii întregii țări — au
dobîndit o nouă înfățișare. în acest

”*

aflat zi de zl aproape de proble
mele extraordinar de grele ale
constructorilor, ajutindu-i să le
Înfrunte, să le depășească.
— Sibienilor le face plăcere să
vorbească despre tradițiile de cul
tură și invățămint ale județului
lor...;
— Prin măsurile revoluționare
adoptate din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la
organizarea la un nivel superior a
Învățămîntului, in județul Sibiu
sînt pregătiți astăzi peste 105 000 de
elevi și studenți. Leagăn al ega
lității și frăției între toții fiii săi,
județul Sibiu a asigurat condiții din
cele mai bune de invățămint și pre
gătire profesională întregului tine
ret, fără deosebire de naționali
tate. Din totalul elevilor cuprinși in
școli, 21'000 invață în limba ger
mană, iar peste 1 300 in limba ma
ghiară. Sibiul, atît de bogat in
tradiții
cultural-științifice,
și-a
ciștigat renumele și de „oraș uni
versitar". încă din 1969 aici a luat
ființă o facultate de filologie și
■istorie, căreia i-au urmat o facul
tate de drept economic-administrativ și alta de mecanică, cu specia
litatea ingineri și subingineri in
tehnologia construcțiilor de mașini.
Tot o expresie a dreptului și acce
sului Ia cultură ale tuturor locuito
rilor, fără deosebire de naționali
tate, este faptul că în județul nostru

participanților la Congre
sul internațional de știin
țe istorice de la București,
primit cu multă bucurie
și mare cinstire de toți
participanții. Așa cum au
afirmat-o în totalitatea
lor cei care au avut pri
lejul să-și spună cuvîntul
la radio, televiziune, in
presa centrală, in buleti
nul cotidian al congresu
lui sau cu orice alt prilej.
Ceea ce sporește și mai
mult semnificația științi
fică și politică a celui
de-al XV-lea Congres de
științe istorice încheiat cu
două zile in urmă este
faptul că între cei peste
2 700 de participanți din
66 de țări au fost repre
zentanții tuturor conti
nentelor, din unele țări
aflați pentru prima dată
la o astfel de manifestare.
Organizarea Congresului
la București a constituit
o atracție și un îndemn,
întemeiate pe certitudi
nea că în România is
toricii vor găsi climatul
cel mai potrivit pentru
schimbul de opinii, pen
tru colaborare științifi
că și interumană. Și aș
teptările lor au fost pe de
plin confirmate, deoare
ce „spiritul de la Bucu
rești", pe care 1-ati sub
liniat numeroși partici
panți cu deplină satisfac
ție, a fost o realitate evi
dentă și incontestabilă.

funcționează un teatru de stat șl un

teatru de păpuși cu secții în limbile
română și germană. Apar ziare și re
viste în limbile română și germană,
iar la Sibiu — ca și in numeroase
alte localități din județ — funcțio
nează formații artistice de amatori
românești, germane și
maghiare,
unele laureate ale Festivalului na
țional „Cîntarea României". Sibiul,
încărcat de istorie, cu puternice tra
diții culturale. In care s-au născut,
au trăit ori și-au desfășurat acti
vitatea Gheorghe Lazăr, Ștefan
Ludwig Roth, Barițiu, Papiu-Ilarian, Goga, Teutsch, Nyăradi, Blaga
și alții, are astăzi scriitori, artiști
plastici, compozitori — români
germani, maghiari — care se ex
primă liber, dînd sensuri spirituale
înalte efortului comun de împli
nire a culturii noi, socialiste.
— O nouă și cutezătoare treaptă
a dezvoltării economico-sociale o va
reprezenta, pentru întreaga țari,
viitorul cincinal. Care tint per
spectivele ce se deschid județului
Sibiu ?
— Aceste perspective, prefigu
rate de hotăririle Congresului al
XII-lea al partidului, sint însuflețitoare și pentru județul nostru.
Aș vrea să arăt, in primul rind, că
mai ales prin procesul de accele
rare a industrializării complexe, al
dezvoltării prioritare a ramurilor
de virf — construcția de mașini,
chimia — ca și prin integrarea de
noi tehnologii moderne, producția
industrială a județului va cunoaște
un spor de 10 miliarde lei. în acest
fel producția globală totală anuală
pe locuitor va depăși 104 000 lei. Cei
peste 70 000 de comuniști, toți
oamenii muncii din județul nostru
— români, germani, maghiari —
pornind de la orientările ferme date
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși
intensifică activitatea de zi cu zl
pentru a realiza pină la finele anu
lui o producție industrială supli
mentară, in actualul cincinal, de T
miliarde lei. Este și aceasta o do
vadă că oamenii muncii din jude
țul Sibiu vor înfăptui în mod
exemplar șl vastul program al cin
cinalului viitor, astfel incit contu
rurile acestei străvechi vetre ro
mânești să dobîndească o și mai
mare strălucire.
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Primul ministru al Republicii Zimbabwe
a primit delegația de partid și guvernamentala română

Manifestări consacrate României
țn cadrul manifestărilor organizate
In Uniunea Sovietică cu prilejul ce
lei de-a 36-a aniversări a revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă din
România, la MOSCOVA. în sala de
marmură a Casei centrale a ziariști
lor, a avut loc o seară dedicată țării
noastre.
Despre semnificația zilei de 23 Au
gust și despre realizările poporului
român In diverse domenii de activi
tate au vorbit reprezentanți ai Amba
sadei române, ai conducerii Uniunii
ziariștilor din U.R.S.S., ziariști so
vietici. în cadrul manifestării au
fost prezentate filme documentare
românești.

La SOFIA au fost inaugurate „Zi
lele filmului românesc", cu prezen
tarea peliculei „Proba de microfon".
Au participat reprezentanți ai Comi
tetului pentru cultură al R. P. Bul
garia și ai cinematografiei bulgare,
oameni de cultură și artă, membri ai
corpului diplomatic, un numeros pu
blic.
La Biblioteca română din NEW
YORK s-au deschis o expoziție de
carte cuprinzînd opere ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, între care cele
din seria „Din gîndirea social-politică
a președintelui României", și expozi
ția foto-documentară „Carpații vor
besc despre daci". Au fost prezentate,
totodată, lucrări românești care re
flectă momentele principale din is
toria poporului român, de la începu
turi pînă în zilele noastre. La verni
saj au participat oameni de știință
și de artă, profesori și studenți, un
numeros public.

tina, a avut loc o seară culturală ro
mânească. Cu acest prilej, însărcina
tul cu afaceri a.i. al României a vor
bit despre semnificația zilei de
23 August, despre realizările poporu
lui român. în cadrul manifestării au
fost proiectate filme documentare șl
au fost inaugurate expozițiile de fo
tografii „România în imagini" și
„Carpații vorbesc despre daci".

SALISBURY 18 (Agerpres). — La
18 august, Robert Mugabe, prim-ministrU al Republicii Zimbabwe, pre
ședintele Z.A.N.U.—F.P., a primit de
legația de partid și guvernamentală
din Republica Socialistă România,
condusă de tovarășul Nicolae Con
stantin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, care • face o vizită în Repu
blica Zimbabwe. Din delegație fac
parte tovarășii
Nicu Ceaușescu,
secretar al C.C. al U.T.C., adjunct
al șefului delegației, Ion M. Nicolae,
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice
internaționale,
Trandafir Cocîrlă,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R., și Petre Blajovici, ambasado
rul României în Zimbabwe.
Răspunzînd mesajului adresat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Robert Mugabe a
transmis la rîndul său conducătoru-

în cadrul acțiunilor organizate In
Finlanda cu prilejul sărbătorii noas
tre naționale, Ambasada română din
HELSINKI a donat Institutului de
studii pentru țările în curs de dez
voltare al Universității din Helsinki
un set de cărți de literatură socialpolitică și istorică românească. De
un deosebit interes s-au bucu
rat
operele
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, publicate în culegerile
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate" și „Din gîndirea social-politică
a președintelui României", precum și
volumul în limba suedeză „Ceaușescu
och Rumanien".

La COPENHAGA a avut loc verni
sajul expoziției „România azi", des
chisă în complexul „Faelledparken".
înfățișînd în imagini și grafice evo
luția României din anul 1944 pînă în
prezent, contribuția hotărîtoare a
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la propășirea ță
rii, ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului, expozi
ția reprezintă o imagine elocventă a
marilor noastre Înfăptuiri în anii so
cialismului.
(Agerpres)

La centrul universitar din localita
tea VILLA BALLESTER, din Argen-

Prioritatea absolută a dezarmării nucleare
evidențiată cu putere la Conferința de la Geneva
GENEVA 18 (Agerpres). — La Ge
neva continuă dezbaterile generale
ale celei de-a doua Conferințe con
sacrate examinării modului de apli
care a Tratatului de neproliferare a
armelor nucleare.
Temele principale la care s-au re
ferit toți vorbitorii, evidențiate cu
pregnanță și de reprezentantul ■ țării
noastre, au fost intensificarea cursei
înarmărilor — în principal a înar
mărilor nucleare, — necesitatea adop-

GENȚIILE DE PRESĂ
scurt
nală în regiune, reuniuni sugerate
de președintele R.P. Bangladesh,
Ziaur Rahman.

RAPORTUL ASUPRA DEZVOLTĂRII, PUBLICAT DE BANCA MONDIALA,

apreciază că datorită inflației și recesiunii din țările dezvoltate, precum
și majorării prețului energiei, rata de creștere a economiilor statelor în
curs de dezvoltare va fi net inferioară previziunilor de anul trecut. Do
cumentul amintit subliniază că, intrucit țările care vor avea cel mai scă
zut ritm de dezvoltare vor fi cele mai sărace, numărul persoanelor trăind
într-o stare de paupertate absolută in Africa și Asia va spori. După
previziunile băncii, creșterea medie anuală a produsului național brut
în țările lumii a treia, neproducătoare de petrol, va fi in perioada 19801985 de numai 1,8 pînă la 2,4 la sută. Banca mondială lansează un apel
țărilor dezvoltate să sprijine statele lumii a treia printr-o politică de li
beralizare a comerțului și prin sporirea ajutorului pentru dezvoltare.
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INTREVEDERE ÎN CRIMEEA.
Luni a avut loc în Crimeea o întrevedere între Leonid Brejnev,
secretar general
al
C.C.
al
P.C.U.S., președintele Prezidiului

Sovietului Suprem al U.R.S.S., și
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-seIcretar al C.C. al P.P.R. Mongol,
președintele Prezidiului Marelui
Hural Popular al R.P. Mongole, a. flat la odihnă în U.R.S.S. — anunță agenția T.A.S.S. Convorbirea
I ce a avut loc s-a referit la rela
țiile bilaterale și la probleme ale
I vieții internaționale.

OPT ȚARI MEDITERANEENE
AU FOST INVITATE SA PARTI
CIPE LA REUNIUNEA DE LA
I MADRID a țărilor participante la
Conferința pentru securitate și
I cooperare în Europa, a cărei eta
pă pregătitoare va începe la 9
septembrie. Este vorba de Maroc,
I Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Si
ria, Liban și Israel. Aceste țări,
neavînd
statut
de
participant
Icu drepturi depline la conferință,
nu vor putea lua parte la adop
tarea deciziilor. în calitatea lor de

,

Invitate, delegațiile respective vor
avea însă dreptul să prezinte pro
puneri.
INTtLNIRE LA LUANDA. Aris
tides Pereira, secretar general al
P.A.I.G.C., președintele Republicii
Capului Verde, a efectuat o scurtă
vizită la Luanda, in cursul căreia
s-a întilnit cu Jose Eduardo dos
Santos, președintele M.P.L.A. —
Partidul Muncii, președintele Re
publicii Populare Angola — trans
mite agenția Angop.
MINISTRUL INDIAN DE EX
TERNE ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA
IN BANGLADESH. La Dacca, P.V.
Narasimha Rao a avut convorbiri
cu ministrul de externe al țării
gazdă, Mohamad Shamsul Huq, și a
fost primit de președintele R.P.
Bangladesh, Ziaur Rahman. Intr-o
declarație comună dată publicității
la încheierea vizitei, cele două țări
arată că vor depune eforturi pentru
a asigura pacea in zonă. Părțile au
fost de acord să desfășoare pregă
tiri în direcția unui forum al Asiei
de sud și a unei conferințe la nivel
înalt pentru cooperare internațio-

Iul partidului și statului român urări
de sănătate și fericire personală, de
prosperitate poporului român prieten,
în cadrul întîlnirii s-a efectuat o
informare reciprocă despre preocu
pările actuale ale P.C.R. și Z.A.N.U.—
F.P., ale guvernului român și ale
guvernului Republicii Zimbabwe. Au
fost analizate posibilitățile de dez
voltare a relațiilor de cooperare
economică și comercială dintre cele
două țări, a legăturilor de solidari
tate și prietenie dintre P.C.R. și
Z.A.N.U.—F.P.
în aceeași zi, delegația a avut con
vorbiri cu Simon Mzenda, vice
președinte al Z.A.N.U.—F.P., minis
trul afacerilor externe, și cu dr. Syd
ney Sekeranayi, ministrul pămînturilor, reașezării și dezvoltării rurale.
în cursul după-amiezii, tovarășul
Nicu Ceaușescu a avut convorbiri cu
Teuray Ropa Nhongo, ministrul tine
retului, sportului și recreerii. Au fost
analizate posibilitățile de dezvoltare
a relațiilor dintre organizațiile de
tineret din România și Zimbabwe.

ZECI DE DEȚINUȚI DIN ÎN
CHISORILE REGIMULUI RASIST
DE LA PRETORIA AU DECLA
RAT GREVA FOAMEI în semn de
protest față de arestările ilegale și i
tratamentul inuman la care
sînt
supuși, relatează agențiile interna
ționale de presă. După demonstra- .
țiile din ultimele săptămini, închi
sorile din R.S.A. sînt pline de stu- |
denți și elevi, de reprezentanții al
tor categorii de tineri care luptă I
împotriva apartheidului. Aceste in
formații au fost confirmate de 1
surse de presă sud-africane.
GREVA GENERALA DIN SAL- |
VADOR, declanșată in semn de
protest față de menținerea stării de I
asediu, s-a încheiat după ce auto
ritățile au concentrat însemnate
forțe armate împotriva participau- .
ților. Ca urmare a acțiunilor re
presive ale trupelor guvernamen- I
tale, care au utilizat blindate și
elicoptere de luptă, peste 200 de . I
persoane ce participau la grevă au
fost ucise. Dealtfel, potrivit unor
date citate de agenția U.P.I., de la
începutul anului, in urma actelor I
de violență, în Salvador și-au pier
dut viața peste 5 000 de persoane.
OMANUL A MAJORAT PRE
ȚUL OFICIAL AL BARILULUI
DE ȚIȚEI cu 1,20 dolari, începînd
de la 1 august, a anunțat la Mas
cat ministerul de resort. Prețul pe
trolului omanez ajunge, astfel, la
33,40 dolari barilul.
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tării unor măsuri hotărîte de dezar
mare, acordarea de garanții de secu
ritate statelor neposesoare de arme
nucleare și dezvoltarea cooperării
internaționale în domeniul utilizării
pașnice a energiei nucleare.
Acumulările fără precedent de ar
mamente, în principal de arme nu
cleare, și sporirea forței lor de dis
trugere, . resursele imense pe care
acestea le deturnează de la obiecti
vele vizînd creșterea bunăstării
popoarelor, amenințarea pe care
aceste arme o reprezintă 'pentru
pacea și securitatea internațională
au fost evidențiate de majorita
tea delegațiilor ca fiind principalul
obstacol in calea eforturilor comuni
tății internaționale pentru preveni
rea pericolului proliferării armelor
nucleare.
Delegațiile Suediei. Mexicului, Iu
goslaviei, Nigeriei și Perului și-au
exprimat îngrijorarea serioasă față
de lipsa de rezultate concrete a ne
gocierilor de dezarmare de pînă
acum și au atras atenția asupra fap
tului că prevederile articolului VI al
Tratatului de neproliferare, care
obligă țările să treacă la adoptarea
unor măsuri de dezarmare, în primul
rind de dezarmare nucleară, nu au
fost îndeplinite.
Majoritatea vorbitorilor au subli
niat dorința ca actuala conferință să
se încheie cu rezultate concrete, care
să impulsioneze negocierile de dezar
mare în curs — în primul rînd pe
cele vizînd dezarmarea nucleară.
Acordarea de garanții de securitate
statelor neposesoare de arme nu
cleare, părți la tratat, este apreciată
ca o modalitate de întărire a trata
tului, care ar contribui la eliminarea
dezechilibrului: existent între dreptu
rile și obligațiile statelor nucleare și
nenucleare părți la tratat.
Necesitatea unei colaborări inter
naționale largi și nediscriminatorii
în domeniul aplicațiilor pașnice ale
energiei nucleare, eliminarea obsta
colelor existente, accesul țărilor în
curs de dezvoltare la tehnologiile
nucleare sînt considerate, totodată,
de marea majoritate a delegațiilor
țărilor nenucleare — atit dezvoltate,
cît și în curs de dezvoltare — o
condiție a viabilității tratatului și a
sporirii forței sale.
Delegațiile țărilor nenucleare, în
special ale țărilor în curs de dezvol
tare, au arătat că, în eforturile de
prevenire a proliferării armelor nu
cleare. prioritatea trebuie acordată
măsurilor de ordin politic, cum ar fi
cele de încetare a cursei înarmărilor
și de dezarmare, în primul rînd de
dezarmare nucleară, precum și acor
dării de garanții de securitate sta
telor neposesoare de arme nucleare,
în sensul că niciodată și în nici o
împrejurare nu vor fi utilizate împo
triva lor armele nucleare, precum și
forța în general.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Sesiunea de urgență a Co
mitetului pentru Ierusalim al
Conierinței islamice • Con
sultări în vederea depășirii
crizei politice din Liban
RABAT 18 (Agerpres). — In ora
șul marocan Casablanca s-au înche
iat lucrările sesiunii de urgență a
Comitetului pentru Ierusalim
al
Conferinței
islamice.
Reuniunea,
convocată la cererea președintelui
Comitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.),
Yasser Arafat, a examinat implica
țiile deciziei Knessethului israelian
de a proclama Ierusalimul capitală
a Israelului și de a anexa astfel
partea arabă a orașului.
Participanții au adoptat o rezo
luție în care reafirmă hotărîrea sta
telor arabe și musulmane de a con
tinua sprijinul acordat luptei mișcă
rii palestiniene de rezistență pentru
împlinirea aspirațiilor legitime ale
poporului palestinian de a-și con
stitui un stat propriu, independent.
Documentul subliniază necesitatea
desfășurării unor ample contacte pe
plan extern pentru menținerea sta
tutului Ierusalimului, înscris în re
zoluțiile O.N.U. Totodată, partici
panții la sesiunea de la Casablan
ca au convenit să convoace, în luna
septembrie, în Maroc, o conferință
extraordinară a țărilor islamice, la
nivel de miniștri de externe, pen
tru a examina măsurile concrete ce
se impun ca răspuns la decizia
parlamentului israelian și pentru a
adopta hotărîri corespunzătoare.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, a
continuat, luni, consultările cu lideri
ai formațiunilor politice din țară în
vederea găsirii unei soluții pentru
depășirea actualei crize politice după
renunțarea premierului desemnat,
Takieddine Al Solh, la misiunea în
credințată de a constitui un guvern
de uniune națională. Șeful statului
a conferit, de asemenea, cu minis
trul libanez de externe, Fuad
Boutros, cu care a examinat situa
ția politică generală din țară, pre
cum și evoluțiile intervenite în
Orientul Mijlociu.

MADAGASCAR

încheierea Congresului A.K.F.M.
ANTANANARIVO
18 (Agerpres).
— La Antananarivo s-au încheiat lu
crările celui de-al IX-lea Congres al
Partidului Congresul pentru Inde
pendența Madagascarului (A.K.F.M.),
Ia care au particinat reprezentanți ai
forțelor politice din țară, precum și
oaspeți de peste hotare. Partidul Co
munist Român a fost reprezentat de
Ion Catrinescu, membru al C.C. al
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului
județean Brăila al P.C.R.
în ultima zi a lucrărilor au fost
alese organele conducătoare ale par
tidului — Comitetul Central și Biroul
Politic. Tovarășul Richard
Andriamanjato a fost reales în funcția de

președinte național al A.K.F.M., iar
tovarășa Gisele Rabesahala in cea
de secretar general al partidului.
Documentele adoptate de congres
subliniază necesitatea unității Fron
tului Național pentru Apărarea Re
voluției, a întăririi colaborării, in
continuare, a partidelor politice
membre ale Frontului, în vederea
realizării bazelor edificării unei so
cietăți de tip nou în Madagascar.
Congresul
a reafirmat sprijinul
pentru propunerea președintelui Di
dier Ratsiraka privind convocarea la
Antananarivo a unei conferințe in
ternaționale pentru demilitarizarea
Oceanului Indian.

IN POFIDA LARGULUI PROTEST AL OPINIEI PUBLICE, LA SEUL
A FOST RELUATĂ

înscenarea judiciară împotriva
liderului opoziției democrate
SEUL 18 (Agerpres). — După cum
transmit agențiile de presă, la Seul
a fost reluat, luni, de către Tribunalul
militar, procesul inscenat de autori
tățile sud-coreene impotriva lui Kim
Dae Jung, liderul opoziției demo
crate, și a altor 23 de adversari ai re
gimului de dictatură militară din
Coreea de Sud. învinuirile cuprinse
în „actul de acuzare", printre care
figurează cele de „complot împotriva
statului", „conspirație antiguverna
mentală", „violare a legii securității
naționale" nu reprezintă altceva decît
înscenări cu scopul clar de a elimina
de pe scena politică pe liderii proeminenți ai puternicei opoziții liberaldemocrate din Coreea de Sud.
După cum menționează agențiile de
presă, procesul se caracterizează
printr-o totală lipsă de dovezi con
crete. însuși acuzatul principal, Kim
Dae Jung, a refuzat să răspundă la
întrebările judecătorilor și procurori-

lor, subliniind — potrivit agenție!
U.P.I. — că această înscenare consti
tuie un act de represiune politică și
nu un proces juridic. La rîndul său,
un alt inculpat. Moon Ik Hwan, cu
noscut lider religios, a declarat c?
întreagă această farsă judiciară e;
menită să reprime forțele de opoziție
și să permită menținerea militarilor
la putere in Coreea de Sud.
După cum subliniază observatorii
politici, acest „proces", ca și demisei
de sîmbăta trecută a „președintelui"
civil Choi Kyu Hah, sub presiunea
evidentă a juntei militare care con
trolează țara, nu au alt scop decit
acela de a asigura aducerea la putere
a generalului Chun Du Hwan, ac
tualul „om forte" al regimului. Ur
mează, de altfel, ca la proiectatele
alegeri în care un „colegiu electoral"
va decide asupra „președintelui"
țării, Chun Du Hwan să fie unicul
candidat.

înscenarea judiciară de la Seul, pusă la cale de regimul sud-coreean împotriva lui Kim Dae Jung, lideț al
opoziției, personalitate politică cu vederi democrate, ca și împotriva celorlalți 23 „acuzați", judecați împreună cu
el, a stîrnit un val de proteste în Coreea de Sud, ca și în numeroase țări ale lumii. La Tokio, Comitetul japonez
de solidaritate cu patrioții sud-coreeni a început o acțiune de strîngere o 10 milioane de semnături (în fotografie)
pe textul unui apel internațional, in apărarea vieții democratului sud-coreean și a celorlalte persoane ares
tate de regimul de la Seul

JAPONIA

AL TREILEA DECENIU
AL DEZVOLTĂRII
Adoptarea „Strategiei Internațio
nale pentru cel de-al treilea deceniu
al dezvoltării (1981—1990)“ constituie
una dintre principalele sarcini ale
apropiatei sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrate noii
ordini economice mondiale. Comite
tul însărcinat cu elaborarea proiec
tului viitoarei strategii internaționa
le, din care face parte și România,
ș-a reunit spre sfirșitul săptăminii
trecute la sediul Națiunilor Unite din
New York pentru a definitiva docu
mentul ce va fi înaintat Adunării
Generale. Pe tot parcursul lucrări
lor comitetului, țara noastră și-a
adus o însemnată contribuție atit la
definirea cadrului teoretic și a na
turii obiectivelor noii strategii, cît și
la precizarea conținutului său, a re
gulilor și principiilor care să stimu
leze dezvoltarea relațiilor economice
internaționale. Propunerile avansate,
in acest sens, de România, reflectând
concepția președintelui Nicolae
Ceaușescu cu privire la restructura
rea revoluționară a raporturilor din
tre națiuni, s-au bucurat de o largă
apreciere datorită caracterului
lor
realist, constructiv, in concordanță cu
aspirațiile de progres și pace ale tu
turor popoarelor.
în opinia țării noastre, viitoarea
strategie a dezvoltării trebuie să se
întemeieze pe o dublă restructurare
de fond — a diviziunii internaționa
le a muncii și a cadrului Instituțio
nal de relații dintre state — astfel
ca obiectivul ei esențial să fie edifi
carea unei noi ordini economice
mondiale. însemnătatea deosebită
acordată de România înfăptuirii țe
lului amintit decurge din realitățile
vieții internaționale, care pun în
evidență menținerea și chiar accen
tuarea marilor discrepanțe între ni
velurile de dezvoltare ale diferitelor
state. Amploarea și profunzimea
crizei de după 1973, ale cărei răbuf
niri sînt tot mai dese și mai greu
de depășit, dovedesc că nu este vor
ba de un obișnuit „seism" ciclic, ci
de o criză a Înseși structurilor eco

nomiei mondiale, create de actualhl
sistem de relații dintre state, care a
dus la o inechitabilă diviziune inter
națională a muncii, la împărțirea lu
mii intr-o mînâ de țări bogate, pro
ducătoare și exportatoare de bunuri
industriale, și un mare număr de
țări sărace, producătoare și furni
zoare de materii prime.
Conceperea strategiilor internațio
nale pentru primul și al doilea „de
ceniu al dezvoltării" in cadrul unei
asemenea ordini nedrepte explică,
dealtfel, eșecul lor total. Așa, de
pildă, față de 6 la sută cît s-a sta
bilit în strategia internațională a
dezvoltării pentru actualul deceniu,
ritmul mediu anual de creștere a
produsului național brut înregistrat
de’ țările în curs de dezvoltare a fost
de numai 3 la sută, iar dacă se are
în vedere sporul demografic, ritmul
real n-a depășit 1 la sută. Ca ur
mare, decalajele dintre țările bogate
și cele Sărace, departe de a se di
minua, s-au adîncit și mai mult :
dacă în 1970 raportul între venitu
rile medii pe locuitor obținute la cei
doi poli era de 12 la 1, în prezent
el este de 15 la 1. La această evo
luție negativă a contribuit și faptul
că țările industriale nu și-au respec
tat angajamentul asumat in cadrul
O.N.U. de a acorda sub formă de
ajutor pentru dezvoltare 0,70 la sută
din produsul lor național brut. Cu
unele excepții (Suedia, de pildă),
acest plafon a cunoscut o curbă des
cendentă, ajungînd în 1979 pînă la
0,30 la sută.
Nerealizarea nici a unor obiective
minime, cum sînt cele înscrise în
strategia internațională pentru al
doilea „deceniu al dezvoltării", sub
liniază încă o dată justețea poziției
României în sensul că, restabilirea
echilibrului economiei mondiale, re
venirea la o dezvoltare stabilă și
dinamică in lume presupun nu o
Schimbare formală a raporturilor
dintre țările bogate șl cele sărace,
aplicarea unei alte etichete, oricit de

obiective In a căror Înfăptuire
SÎNT INTERESATE TOATE STATELE LUMII
atrăgătoare ar fi ea, cl o restructu
rare radicală, revoluționară a însăși
conținutului acestor raporturi, care
să ducă Ia înlocuirea vechii ordini
nedrepte și inechitabile cu alta nouă,
echitabilă și democratică.
In mod concret, aceasta Înseamnă
așezarea la temelia relațiilor dintre
state a noilor principii, care au în
vedere respectarea independenței și
suveranității naționale, deplina egali
tate în drepturi a tuturor statelor,
neamestecul In treburile interne și

în vedere îndeosebi Interesele aces
tui grup de state.
Noul cadru instituțional al relații
lor dintre state va trebui, deci, să
aibă în vedere, pe toți participanții la
circuitul economic internațional, în
tre care marea majoritate sînt state
rămase în urmă pe plan economic,
ale căror eforturi de dezvoltare se
cer stimulate de cooperarea pe baza
echitabile, reciproc avantajoase. în
acest context, România consideră că
un rol deosebit de important îl au

In preajma sesiunii speciale a O.N.U. consacrate

noii ordini economice internaționale
avantajul reciproc, dreptul impres
criptibil al fiecărui popor de a fi
stăpîn pe avuțiile sale, de a decide
în mod suveran asupra folosirii lor
în conformitate cu cerințele
pro
priei dezvoltări, cu interesele co
laborării internaționale. Țara noas
tră apreciază că ansamblul aces
tor
principii reprezintă o adevă
rată cheie de boltă a noii ordini
economice mondiale, deoarece pro
movarea lor de către toți și față
de toți asigură dezvoltarea de sine
stătătoare pe calea progresului so
cial, înțelegerea și colaborarea între
toate popoarele. In acest spirit conce
pe România și restructurarea vechiu
lui cadru instituțional al relațiilor
dintre state — constituit din princi
pii și reguli ce orientează fluxurile
comerciale, tehnologice și financiare,
așa cum sînt ele reflectate tn prac
ticile instituțiilor internaționale
—
respectiv G.A.T.T., F.M.I., B.I.R.D. care nu mai corespunde actualelor
realități din economia mondială, întrucît el a fost negociat doar între
țările dezvoltate și, prin urmare, are

promovarea formelor superioare de
cooperare economică și tehnico-științifică de natură să contribuie la va
lorificarea eficientă a resurselor na
turale, la dezvoltarea industriei pre
lucrătoare și a bazei alimentare în
țările rămase în urmă; stabilirea unui
raport just între prețul materiilor
prime și cel al produselor industria
le ; cristalizarea unui nou sistem mo
netar internațional, sănătos și echi
tabil. Realizarea obiectivelor noii or
dini — lichidarea subdezvoltării, a
decalajelor economice — presupune
totodată accesul larg, fără discrimi
nări sau bariere, al tuturor statelor
și, in primul rind, al celor în curs de
dezvoltare la cuceririle științei și teh
nicii moderne. Pe aceeași linie se
înscrie și necesitatea lărgirii siste
mului generalizat de preferințe me
nit să înlesnească pătrunderea pro
duselor țărilor în curs de dezvoltare
pe piețele țărilor dezvoltate. Toate
acestea se impun cu atît mai mult
cu cît, datorită Interdependențelor
crescînde dintre state, raporturile de
inegalitate devin un factor tot mai

puternic de Instabilitate, care afec
tează toate țările, inclusiv pe cele
dezvoltate. Ce poate fi mai elocvent
în acest sens decit însăși criza ener
getică și a materiilor prime ? -Tocmai
de aceea, statornicirea noii ordini se
afirmă ca un deziderat primordial,
în înfăptuirea căruia sînt interesate
toate statele, inclusiv cele puternio
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic, avantajele acestei noi ordini
fiind de natură să se răsfrîngă po
zitiv asupra tuturor.
Din păcate, rezultatele
de pînă
aram ale negocierilor dintre țările
bogate și cele sărace în problemele
dezvoltării (așa-numitul dialog NordSud) nu satisfac nici pe departe aș
teptările popoarelor, care au fost și
mai mult dezamăgite de actualul im
pas al dialogului. Această situație,
creată de opoziția unor țări dezvol
tate față de ideea restructurării fun
damentale a raporturilor internațio
nale, scoate în evidență importanța
deosebită a extinderii și diversifică
rii colaborării între țările rămase in
urmă pe plan economic în eforturile
pe care le depun aceste state pentru
edificarea noii ordini.
Țările în curs de dezvoltare văd în
lărgirea cooperării dintre ele un fac
tor fundamental în vederea consolidă
rii forței lor economice și de negociere
și tocmai de aceea au situat-o printre
elementele esențiale ale viitoarei stra
tegii internaționale. In acest sens,
sînt cunoscute propunerile concre
te ale României vizind extinderea
cooperării între statele în curs da
dezvoltare, propuneri care își găsesc
reflectarea în proiectul strategiei in
ternaționale pentru al treilea deceniu
al dezvoltării. Astfel, țara noastră
s-a pronunțat pentru promovarea
unor forme moderne de cooperare
(cum ar fi construirea de obiective
economice comune, încheierea de
acorduri pe termen lung), care să
dea perspectivă și stabilitate rela
țiilor dintre aceste state, pentru o
largă colaborare în domeniul cerce
tării științifice, asistenței tehnice și

pregătirii cadrelor, precum șl pentru
acordarea de facilități
financiare
în vederea realizării de întreprinderi
mixte.
Totodată, pornind de la necesitatea
întăririi unității de acțiune a țărilor
în curs de dezvoltare, România con
sideră de cea mai mare însemnătate
crearea unui organism permanent al
„Grupului celor 77“ — din care fac
parte cvasitotalitatea statelor rămase
în urmă pe plan economic — pentru
a se trata cu țările dezvoltate în
mod organizat și tn condiții de
deplină egalitate, pe baza unei plat
forme comune.
Desigur, nu pot fi ignorate dificul
tățile și obstacolele existentejn calea
adoptării unei strategii eficiente a
dezvoltării, menite să contribuie
efectiv la făurirea noii ordini. In
spatele datelor care reflectă adîncirea decalajelor se ascund Impor
tante interese, există cercuri impe
rialiste care doresc să-și mențină
vechile privilegii prin perpetuarea
raporturilor de inechitate între state.
De aceea, lichidarea subdezvoltării, a
decalajelor economice este un obiec
tiv de luptă, cu un pronunțat carac
ter antiimperialist, din care decurge
îndatorirea ce revine tuturor forțelor
progresiste, înaintate ale omenirii de
a sprijini activ și consecvent lupta
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice mondiale.
în ceea ce o privește, așa cum a
arătat în repetate rînduri secretarul
general al partidului,
președintele
republicii, România este hotărîtă
să depună toate eforturile pen
tru ca apropiata sesiune specială
a Adunării Generale să se încheie
cu rezultate care să marcheze un
adevărat pas înainte pe calea făuririi
unei lumi mai drepte și mai bune,
în care toate popoarele să se bucure
de roadele civilizației moderne, cu
conștiința că aceasta răspunde astfel
unui postulat vital al progresului în
tregii umanități.

Gh. CERCELESCU

Program de austeritate
piua în 1985
anunțat de premierul nipon
TOKIO 18 (Agerpres). — într-o
conferință de presă desfășurată luni,
primul ministru al Japoniei, Zenko
Suzuki, a declarat că guvernul său
intenționează să pună în aplicare un
program economic de austeritate, eșalonat pînă în 1985. Premierul a
precizat că unul din obiectivele
principale este reducerea dependen
ței guvernului, pe plan fiscal, de
bonurile de tezaur emise, inceplnd
din 1973, pentru a se putea înlătu
ra dificultățile economice generate
de criza energetică. în prezent, o
treime din fondurile publice sint
formate din aceste hîrtii. Suzuki a
precizat că guvernul are de făcut
față unei datorii de 71 trilioane yeni
(315 miliarde dolari) in bonuri, precizînd că nivelul zilnic al plăților
pentru acoperirea acestora a ajuns
la două miliarde yeni.
Pe de altă parte, primul ministru
a arătat că va fi aplicată o politică
fiscală restrictivă și că se vor stu
dia posibilitățile ca unele lucrări, efectuate în prezent cu ajutorul fi
nanțelor publice, să fie încredințate
sectorului particular.
în legătură cu problemele ener
getice, Zenko Suzuki a menționat
că guvernul are în vedere diversi
ficarea surselor, cu accent pe căr
bune și centrale nucleare, pentru re
ducerea dependenței de petrolul im
portat, care acoperă, în prezent, 75
la sută din necesitățile de energie
ale țării.
în conferința sa de presă, pri
mul ministru nipon s-a declarat,
totodată, in favoarea unei „amelio
rări calitative" a forțelor japoneze
de autoapărare, în limitele fixate de
Constituție. Japonia nu va deveni o
putere militară și refuză în conti
nuare să posede, să fabrice sau să
instaleze pe teritoriul ei armament
nuclear, a adăugat el.
• Banca centrală a Japoniei a hotărît să-și reducă taxa de scont cu 0,75
la sută, coborînd-o la 8,25 la sută.
După cum precizează agenția Kyodo,
măsura va Intra în vigoare miercuri.
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