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în spiritul dorinței de a extinde bunele raporturi româno-cameruneze,

in folosul reciproc și al colaborării internaționale,

la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI REPUBLICII

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, miercuri dimineața, pe Jan 
Martenson, asistent al secretarului 
general al O.N.U., șeful Centrului 
O.N.U. pentru dezarmare, care face 
o vizită în țara noastră la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe.

La primire a luat parte Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru primirea acordată, 
pentru posibilitatea oferită de a vi
zita România, asistentul secretarului 
general al O.N.U. a dat o înaltă apre
ciere inițiativelor, acțiunilor și con
tribuției României, personal ale șefu
lui statului român, în cadrul O.N.U. 
în scopul creșterii aportului și efi
cienței organizației la promovarea 
cauzei păcii, destinderii, securității și 
colaborării în întreaga lume și, în 
mod deosebit, pentru înfăptuirea de
zideratelor întregii omeniri în direc
ția adoptării de măsuri eficiente de 
oprire a cursei înarmărilor și de dez
armare, și în primul rind de dezar
mare nucleară.

A fost subliniat rolul însemnat care 
revine O.N.U. în stimularea și mobi
lizarea eforturilor întregii comunități 
internaționale pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru reducerea chel
tuielilor militare, a armamentelor și 
a trupelor, pentru adoptarea de mă
suri concrete de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, fără 
de care nu pot fi concepute pacea și 
securitatea planetei noastre.

în cursul întrevederii s-a exprimat 
îngrijorarea față de creșterea mijloa
celor de distrugere pe continentul 
european, unde se află în prezent 
cea mai putprnică concentrare de ar
mamente, și a fost relevată necesita
tea inițierii de tratative urgente vi- 
zînd dezangajarea militară și dezar
marea continentului, renunțarea la 
amplasarea și dezvoltarea de noi ra
chete pe continentul european.

S-a evidențiat că interesele vitale 
ale păcii și securității în Europa și în 
întreaga lume reclamă trecerea ne
întârziată la înghețarea și reducerea

bugetelor militare și folosirea mij
loacelor eliberate pentru dezvoltarea 
fiecărei țări, pentru lichidarea sub
dezvoltării și pentru sprijinirea țări
lor rămase în urmă din punct de ve
dere economic, la reducerea substan
țială a efectivelor armate/și a arma
mentelor. De comun acord, au fost 
subliniate necesitatea informării po
poarelor asupra pericolului pe care îl 
alimentează continuarea cursei înar
mărilor, și îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, povara tot mai grea pe care 
o constituie creșterea continuă a bu
getelor militare, una din cauzele 
principale ale actualei crize econo
mice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat hotărîrea României de a par
ticipa și in viitor la întreaga acti
vitate a O.N.U., de a-și aduce con
tribuția la adoptarea de măsuri ur
gente în problemele dezarmării ge
nerale, și în primul rind ale dezar
mării nucleare.

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

UNITE CAMERUN, AHMADOU AHIDJO

i

Sosirea 
în Capitală
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
miercuri după-amiază a sosit 
în Capitală, într-o vizită ofi
cială în țara noastră, Ahmadou 
Ahidjo, președintele Republicii 
Unite Camerun.

Dialogul la nivel înalt româ- 
no-camerunez, primul în istoria 
relațiilor dintre cele două state, 
este o expresie a evoluției po
zitive a raporturilor dintre ță
rile noastre, întemeiate pe de
plină egalitate în drepturi, pe 
stimă și respect reciproc, a do
rinței României și Camerunului 
de a lărgi și mai mult colabo
rarea și conlucrarea dintre ele 
atît pe plan bilateral, cit și in 
domeniul vieții internaționale, 
în interesul celor două po
poare, al cauzei generale a 
păcii, destinderii și cooperării în 
întreaga lume.

Festivitatea de primire a 
șefului statului camerunez a 
avut loc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește. Pe fron
tispiciul pavilionului oficial se 
aflau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Ahmadou 
Ahidjo, încadrate de drapelele 
de stat ale celor două țări. Pe 
mari pancarte erau înscrise 
urările : „Bun venit fn Repu
blica Socialistă România Exce-

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
în onoarea președintelui Ahmadou Ahidjo

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a oferit, 
miercuri, la Palatul Consiliului de 
Stat, un dineu oficial în onoarea pre
ședintelui Republicii Unite Camerun, 
Ahmadou Ahidjo.

La dineu au luat parte tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Virgil Cazacu,

Ion Coman, Ion Dincă, Janos Faze- 
kas, Ludovic Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Andrei, Ion Ioniță, Marin Rădoi, Ilie 
Rădulescu, Marin Vasilp, precum și 
membri ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, reprezentanți

ai vieții noastre științifice și cultu
rale.

Au participat Paul Dontsop, Felix 
Tonyo Mbong, loseph Charles Doum- 
ba, Cristian Songwe Bongwa, Bello 
Bauba, Pierre Desire Engo, alte 
persoane oficiale cameruneze.

Președintele Nicolae Ceaușescu și

președintele Ahmadou Ahidjo au 
rostit toasturi.

Urmărite cu interes și subliniate 
cu aplauze, toasturile au fost marcate 
de intonarea imnurilor de stat ale 
Republicii Unite Camerun și Repu
blicii Socialiste România.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și prietenie.

Ministrul producției și industriei al Republicii Islamice Pakistan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri, 27 august, pe 
Ghulam Hassan Khan, ministrul pro
ducției și industriei din Republica 
Islamică Pakistan, conducătorul de
legației economice pakistaneze, care 
ne vizitează țara.

La primire a participat Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini.

A fost prezent Riazuddin Ahmad, 
ambasadorul Pakistanului la Bucu
rești.

Exprimînd gratitudinea pentru În
trevederea acordată, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
poporului român prieten un salut de 
prietenie din partea președintelui 
Republicii Islamice Pakistan, general 
Mohammad Zia-Ul-Haq, a guvernu
lui și poporului pakistanez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
generalului Mohammad Zia-Ul-Haq 
un salut cordial și cele mai bune 
urări de progres, prosperitate și 
bunăstare pentru poporul prieten 
pakistanez.

In cursul întrevederii s-a evocat 
cu satisfacție evoluția pozitivă a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Pakistan și a fost 
exprimată dorința de a extinde și 
diversifica raporturile de cooperare 
româno-pakistaneze, în folosul ambe
lor țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii între națiuni. S-a ma
nifestat interesul comun pentru con
cretizarea de măsuri privind lărgirea 
cooperării economice prin realizarea 
în Pakistan a noi obiective din do-

meniile petrochimiei, construcției de 
mașini, cimentului și ale altor ramuri 
industriale.

Schimbul de vederi în probleme in
ternaționale actuale a evidențiat ne
cesitatea intensificării eforturilor tu
turor popoarelor pentru reluarea și 
întărirea cursului spre destindere, 
pace și independență, pentru soluțio
narea pe cale politică, prin tratati
ve, a stărilor de încordare și conflict 
existente în diferite zone ale lumii, 
inclusiv a problemei Afganistanului, 
în conformitate cu interesele funda
mentale ale popoarelor, făuririi nori 
ordini economice mondiale, întreprin
derii de acțiuni concrete, eficiente de 
dezarmare, și în primul rînd de de
zarmare nucleară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Miercuri, 27 august, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe

Ambasadorul Israelului
Aba Gefen, ambasadorul Israelului Ia 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con-

vorbire, care s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

au Îndeplinit planul cincinal

JUDEȚUL TIMIȘ :

30 unități economice
Alte două mari unități economice din municipiul Timișoara — între

prinderile „Electrometal" și „Industria linii" — au îndeplinit, zilele aces
tea, prevederile planului cincinal. S-au creat astfel condiții ca pînă la 
finele anului, colectivele muncitorești din cele două întreprinderi să reali
zeze, suplimentar, produse electrotehnice și din materiale plastice, piese 
de schimb pentru mașini și aparate electrice de uz casnic, stofe și alte 
țesături în valoare de aproape 700 milioane lei.

Numărul unităților economice din județul Timiș care au îndeplinit 
pină acum sarcinile pe întregul cincinal se ridică astfel Ia 30 Avansul în
registrat de acestea se va concretiza, pînă la sfîrșitul anului, într-o pro
ducție superioară prevederilor cincinalului în valoare de 6,6 miliarde lei. 
(Cezar Ioana).

JUDEȚUL ALBA :

Porțile de Fier I :

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Stimați oaspeți,
Tovarăși și prieteni,

îmi face o deosebită plăcere să vă 
salut cordial, ca oaspeți ai țării noas
tre. pe dumneavoastră, domnule pre
ședinte, pe colaboratorii care vă în
soțesc, și să vă adresez — și în acest 
cadru — o călduroasă urare de bun 
venit în țara noastră.

Vizita pe care o faceți în România 
este o expresie a dezvoltării pe care 
au cunoscut-o, în ultimii ani, relațiile 
româno-cameruneze, o ilustrare a do
rinței țărilor și popoarelor noastre de 
a întări și extinde în continuare ra
porturile de prietenie și colaborare 
dintre ele. Există, după convingerea 
noastră, posibilități pentru a face ca 
aceste raporturi să capete, prin efor
turile comune ale țărilor noastre, un 
caracter mai larg și sistematic, să în
registreze progrese tot mai însemna
te, pe multiple planuri. îndeosebi sînt 
condiții pentru promovarea unei rod
nice cooperări economice — în dome
niul minier și petrolier, al prospec
tării geologice și valorificării gazelor 
naturale, al economiei forestiere și 
agriculturii — precum și in alte do
menii de interes comun. Fără îndo
ială că dezvoltarea largă a acestor 
relații, situarea lor fermă pe principii 
de deplină egalitate, respect al inde
pendenței și avantaj reciproc cores
punde pe deplin intereselor ambelor 
noastre popoare de a înainta tot mai 
rapid pe calea progresului economic 
și social și, totodată, servește cauza 
generală a colaborării, destinderii și 
păcii în lume.

Ne bucură rezultatele bune obținu
te de poporul prieten camerunez în 
dezvoltarea economico-socială, în în
tărirea unității sale. Știm că toate 
aceste eforturi sînt rezultatul muncii 
poporului camerunez, al activității 
pe care dumneavoastră, domnule 
președinte, și partidul dumneavoastră 
o depuneți pentru dezvoltarea econo
mico-socială independentă a Came
runului.

Doresc să adresez, în numele parti
dului nostru, al poporului român, 
felicitări partidului și poporului ca
merunez pentru aceste rezultate și 
urarea de succese tot mai mari pe 
calea dezvoltării economico-sociale, 
a consolidării unității, independenței 
și suveranității. v

Domnule președinte,
în timpul vizitei în România veți 

avea prilejul să cunoașteți unele din 
preocupările și realizările poporului 
nostru în construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Am 
sărbătorit recent 36 de ani de la re
voluția de eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiimperialistă, 
care a deschis calea unor profunde 
transformări în societatea româneas
că. Ceea ce am realizat în acești ani 
— ■ în domeniile economiei, științei, 
culturii, al ridicării nivelului gene
ral de bunăstare și civilizație al po
porului — demonstrează cu putere 
ce poate înfăptui un popor liber și 
stăpin pe destinele sale, care își fău
rește viitorul potrivit voinței și as
pirațiilor sale de a se dezvolta liber 
și independent.

Făcînd totul pentru dezvoltarea 
economico-socială a tării, pentru 
făurirea societății socialiste, poporul 
român, sub conducerea partidului 
comunist, desfășoară o largă activi
tate de colaborare cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială, 
acționează ferm pentru o politică de 
destindere, de pace și independență 
națională, pornind de la faptul că 
numai în asemenea împrejurări po
porul nostru — cît șl toate popoarele 
lumii — își poate asigura progresul 
și prosperitatea, independența și 
suveranitatea,

Trăim o epocă de adîncl prefaceri 
revoluționare, naționale și sociale, 
de afirmare cu putere a voinței po
poarelor de a fi pe deplin stăpîne 
pe destinele lor, de a se dezvolta 
liber și independent, de a pune cu 
desăvîrșire capăt politicii imperialis-

(Continuare în pag. a III-a)

Toastul președintelui 
Ahmadou Ahidjo

Domnule președinte. 
Excelențele Voastre, 
Domnilor,

Am acceptat cu plăcere să efectuez 
această primă vizită oficială 'în Re
publica Socialistă România, răspun- 
zind amabilei invitații a Excelenței 
Voastre.

înainte de orice, permiteți-mi, 
domnule președinte, să-mi exprim 
bucuria de a mă afla în țara dum
neavoastră și de a vă adresa viile 
mele mulțumiri pentru cuvintele 
elogioase pe care le-ați rostit, urîn- 
du-mi mie, precum și personalităților 
din suita mea bun venit la București 
și o ședere cît mai plăcută pe pă- 
mîntul românesc. Permiteți-mi să vă 
mulțumesc, de asemenea, pentru cu
vintele elogioase și atît de încuraja
toare pe care ați binevoit să le rostiți 
la adresa țării mele, Camerun, la 
adresa eforturilor pe care le desfă
șoară poporul nostru în scopul edifi
cării unei națiuni unite, pașnice, 
prospere și drepte.

în continuare, după ce a adresat 
întregului popor român salutul prie
tenesc al poporului camerunez, precum 
și profunde mulțumiri pentru pri
mirea entuziastă și ospitalitatea cor
dială manifestată din primul moment 
al vizitei, vorbitorul a spus : Pre
zența mea pe pămîntul românesc se 
dorește a fi dovada prieteniei care, de 
multă . vreme, unește cele două, țări 
ale noastre. Mai mult, prezența mea 
se dorește a fi expresia recunoașterii 
și admirației față de succesele excep
ționale obținute de poporul dumnea
voastră în opera de edificare a unei 
Românii moderne, în dezvoltarea și 
afirmarea identității sale naționale și 
a personalității sale pe plan inter
național.

Și, salutînd aceste mari succese, 
curajul și dinamismul poporului ro
mân a cărui ardoare în muncă se 
dovedește exemplară, se cuvine să 
subliniem calitățile excepționale ale 
marelui om de stat care este prin
cipalul artizan al acestora, și a cărui

personalitate, fermitate și clarviziune 
conferă României un loc de excepție, 
precum și respectul și considerația 
lumii întregi ; mă refer, după cum 
bine vă dați seama, la Excelența Sa 
Nicolae Ceaușescu. Domnule pre
ședinte, permiteți-mi să vă felicit din 
adîncul inimii,!

Nouă, România ne apare ca o țară 
al cărei popor realizează și continuă 
cu hotărîre dezvoltarea sa în condiții 
de pace, stabilitate și unitate, po
trivit realităților sale și opțiunilor 
proprii, intereselor națiunii.

Vreau să subliniez că la noi, In 
Camerun, ca și in România, apreciem 
că singura cale de dezvoltare viabilă, 
durabilă și echitabilă este cea asi
gurată de către popor și pentru po
por, 'chezășie pentru progresul națiu
nii, în condiții de justiție socială, in
dependență economică și indepen
dență in general.

Subliniind că aceasta exprimă con
vingerea comună potrivit căreia o na
țiune nu este în măsură să se edifice 
și să evolueze in condiții sănătoase 
prin preluarea servilă sau forțată a 
unor experiențe și modele importate, 
inadecvate realităților sale și rupte 
de aspirațiile poporului respectiv, 
vorbitorul a relevat că, dovedind re
ceptivitate față de experiențele pozi
tive ale altora, poporul camerunez 
—. ca și poporul român — este 
profund atașat valorilor sale cultu
rale și de civilizație, valori care sus
țin, luminează și justifică propria sa 
experiență de edificare națională. 
Aceste valori, a arătat el, nu exprimă 
doar identitatea și personalitatea 
noastră ca stat și națiune. Ele nu sînt 
numai generatoare de progres mate
rial și moral, individual și colectiv. 
Sînt mai ales liantul stabilității și pe
renității națiunii noastre, resortul 
unității și solidarității interne a po
porului nostru. Ele constituie, in 
sfirșit, tezaurul cu care poporul ca
merunez contribuie la îmbogățirea 
culturii și civilizației universale.

în continuare, după ce a eviderj- 

(Continuare in pag. a III-a)

13 unități economice
Un număr de 13 unități economice din județul Alba au îndeplinit sar

cinile planului cincinal. Pină la sfîrșitul anului, ele vor realiza o producție 
suplimentară în valoare de 1,8 miliarde lei, in special pe baza creșterii' 
productivității muncii și aplicării noului mecanism economico-financiar. în 
rindul unităților fruntașe se evidențiază „Porțelanul" — Alba Iulia, Uzina 
de utilaj minier și reparații Alba Iulia, Salina Ocna Mureș, întreprinderea 
de prelucrare a lemnului Cîmpeni. (Ștefan Dinică).

întreprinderea de mașini-unelte Bacău
In rindul marilor unități industriale din județul Bacău, care au rapor

tat îndeplinirea planului cincinal înainte de termen, se inscrie și cunoscuta 
întreprindere de mașini-unelte. Odată cu realizarea producției industriale 
globale, prevăzută pentru acest cincinal, colectivul de aici a îndeplinit și 
planul producției fizice la mașinile de frezat longitudinal cu portal. Au 
fost create astfel condiții ca pînă la finele anului să se obțină o producție 
suplimentară in valoare de 300 milioane Iei, concretizată in 50 de mașini 

prelucrat metale prin așchiere. (Gheorghe Baltă).

Energie electrică 
peste prevederile 

planului
Energeticienii de la Porțile da 

Fier I se situează pe primul loc în 
marea întrecere socialistă în care se 
află angajate colectivele de oameni 
ai muncii din județul Mehedinți, 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor actualului cincinal. Iată o 
cifră cu o deosebită semnificație : 325 
milioane kWh energie electrică. Atît 
a pulsat în plus, de la începutul 
anului și pină în prezent, în siste
mul energetic național, hidrocentra
la de pe Dunăre. în același interval 
da timp, la consumul propriu s-a 
înregistrat o economie de pesta 
450 000 kWh energie electrică. (Vir- 
giliu Tătaru).

Cîmpulung :

Cărbune peste plan
Desfășurînd larg întrecerea socia

listă, minerii de la întreprinderea 
carboniferă din Cîmpulung au ex
tras pînă acum, peste plan, 30 000 
tone cărbune. La baza acestui suc
ces se află organizarea mai judi
cioasă a muncii în abataje și în mi
nele de suprafață, folosirea cu ran
dament sporit a utilajelor și a tim
pului de lucru, precum și extinde
rea mecanizării operațiilor de îna
intare, susținere și transport. (Gh. 
Cirstea).

In timpul întâlnirii protocolare
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SPORIREA PRODUCȚIEI & EMENW ECONOMICE

- CALEA PROGRESULUI, CALEA RIDICĂRII NIVELULUI DE TRAI
I

REGENERAREA ULEIURILOR UZATE CORDUL GLOBAL
o importantă resursă de economisire a țițeiului

In condițiile in care România 
alocă importante resurse valutare 
pentru importul de țiței — al cărui 
preț pe piața externă a cunoscut în 
ultimii ani creșteri galopante — 
valorificarea superioară a acestei 
materii prime, recuperarea și rein
troducerea în circuitul productiv a 
produselor obținute pe bază de 
hidrocarburi se impune ca o nece
sitate economică deosebit de im
portantă. Vă reținem astăzi atenția 
asupra uneia din resursele mate
riale refolosibile care, valorificate, 
asigură importante economii de 
țiței : uleiurile minerale uzate, lată 
citeva date sugestive :

• In acest an este prevăzut 
să se recupereze circa 30 la sută 
din cantitatea de uleiuri mine
rale uzate din consumul intern, 
urmînd ca la sfirțitul cincinalu
lui viitor această pondere să 
ajungă la 41 la sută. Gradul de 
colectare a uleiurilor uzate este 
insă in alte țări mult mai ridi
cat : în Franța - 66 la sută ; în
R. F. Germania - 50 la sută ; în
S. U.A. - 50 la sută ;

• Dintr-o tona de ulei uzat 
se obțin prin regenerare 500 kg 
ulei proaspăt ți 300-350 kg mo
torină ți benzină uțoară ;

3 TONE
DE ȚIȚEI

un stimulator puternic și echitabil pentru

DE ULEI
REGENERAT

CARE COSTĂ PE 
PIAȚA EXTERNĂ 

69Q DOLARI

• In anul 1985, regenerarea a 
136 mii tone uleiuri uzate va 
avea ca efect economisirea a 
peste 400 mii tone țiței.

Oameni ai muncii,
Acționați gospodărește, predînd unităților PECO

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII,
CREȘTEREA CfȘTIGULUI

• 105 kg PVC
• 15 kg POLIPROP1LENĂ
• 30 kg POLIETILENĂ
• 60 kg POLISTIREN 

Șl ALTE PRODUSE

sau

• 900 1 BENZINĂ
• 450 t MOTORINĂ
• BITUM RUTIER,

GAZE LICHEFIATE 
Șl ALTE PRODUSE 
CHIMICE

cetățeni!
și stațiilor „auto-service" toate cantită

țile de uleiuri uzate I Contribuiți astfel la dezvoltarea bazei de materii prime a țării, ia econo
misirea unor importante cantități de țiței, materie primă care devine tot mai scumpă și pentru 
importul căreia statui nostru face însemnate eforturi valutare I

Cu zece ani în urmă, conducerea 
sculăriei întreprinderii de autocami
oane din Brașov, în frunte cu șeful 
secției, ing. loan Leancu, bucurîn- 
du-se de sprijinul organizației da 
partid și al inginerului Mircea Flo- 
rescu, directorul tehnic al uzinei, a 
hotărît să introducă — pentru prima 
dată în industria construcțiilor de 
mașini — acordul global ca sistem de 
organizare și retribuire a muncii în 
secția ce o conduce.

Evident, introducerea noului sistem 
nu s-a făcut lin, deoarece au trebuit 
învinse rutina și inerția unor mem
bri ai colectivului secției, care ma
nifestau neîncredere în noul sistem. 
Dar timpul a dat cîștig de cauză 
șefului secției, organizației de partid. 
Acordul global s-a impus, în
tregul colectiv l-a acceptat, găsindu-1 
superior sistemului vechi. Despre 
mobilul care a stat la baza introdu
cerii lui și despre efectele pe care 
le-a avut și le are ne-a vorbit chiar 
inginerul loan Leancu.

— La începutul anului 1970, uzina 
de autocamioane era confruntată cu 
lipsa de capacitate la sculărie. Se 
aprecia că, pentru a face față cerin
țelor de atunci, uzina are nevoie da 
un plus de capacitate de 29—30 la 
sută. Or, această capacitate nu avea 
de unde să 
nu se putea recurge, întrucît și alte 
întreprinderi ' .. ..
pacitate la sculărie. Unica măsură 
era să folosim mai eficient forța de

muncă prin găsirea unei forme de 
retribuire mai stimulativa, care să 
îmbine interesele uzinei cu ale mun
citorilor, deoarece vechiul sistem — 
în regie, pe bază de barem — nu 
cointeresa pe sculeri în obținerea unor 
rezultate superioare și nici pe cei ti
neri pentru a-și perfecționa pregă
tirea profesională. Așa s-a născut 
ideea introducerii acordului global.

Elementul-cheie în introducerea a- 
cordului global l-a constituit justa 
stabilire a valorii medii a SDV-urilor, 
respectiv corelarea optimă intre ca
tegoria medie a lucrărilor și catego
ria medie de încadrare a muncitori
lor, raport care a stat și stă și acum 
la baza calculului fondului de re
tribuție și este determinat de pro-

Din experiența 
colectivului de la sculăria 

întreprinderii 
de autocamioane 

din Brașov

fie luată. La colaborări

duceau lipsă de ca-

FIER VECHI PENTRU UTILAJE NOI!
O tonă de metal elaborată în oțe- 

lărie costă 1 775 lei. Ea încorporează 
munca minerilor, preparatorilor, 
furnaliștilor și oțelarilor. Pentru fa
bricarea ei se folosește o cantitate 
importantă de energie electrică, car
buranți și materii prime. Este atunci 
rentabil, economic, eficient de a se 
scoate fierul vechi din mine, din toa
te locurile unde există și să se pună 
In valoare ? Răspunsul e categoric : 
DA.

în cele zece mine din bazinul car
bonifer al Văii Jiului pătrunde zi de 
zi, tot mai pregnant, mecanizarea. 
Aproape zilnic intră însemnate can
tități de metal încorporat în utilaje 
și instalații, diferite subansamble, 
reductoare, carcase, cuplaje hidrau
lice. scocuri de transportare etc. 
Deci minele sînt într-un fel mari 
consumatoare de metal. Spunem in
tr-un fel, fiindcă in tehnica din do
tare este încorporată o mare canti
tate de metal. Dar este evident 
pentru oricine că orice piesă scoasă 
din uz este o însemnată resursă 
materială șl, de aceea, e im
perios necesar ca tot ce conține 
metal să fie scos la suprafață, 
recuperat și revalorificat ! Și tre
buie s-o spunem că în adîncurile 
bazinului carbonifer din Valea Jiu
lui există însemnate cantități de 
fier vechi, greu de estimat.

în ancheta de față, privind recu
perarea fierului vechi din minele 
Văii Jiului, ne-am oprit mai întîi la 
Lupeni, cea mai mare mină din acest

bazin carbonifer. Discutăm cu mi- • 
neri, șefi de brigăzi, cadre tehnice. 
Cu toții sînt pătrunși de importanța 
recuperării și valorificării metalului.

— în cadrul întreprinderii noastre 
există preocupare pentru recuperarea 
fierului vechi din mină — ne spunea 
ing. Pavel Luculescu, director teh
nic al I. M. Lupeni. Trebuie să spun 
însă că în subteran există o seamă 
de piese — armături T H, scocuri 
pentru transportoare și altele — care 
nu trebuie considerate fier vechi și 
trimise oțelăriilor, ci scoase la su
prafață și recondiționate; altele chiar 
în subteran se recondiționează și se 
refolosesc. La noi, toate sectoarele 
sînt dotate cu prese electrohidraulice 
pentru recondiționarea armăturilor 
și matrițe pentru toate tipurile de 
elemente TH folosite în mină. Așa 
am ajuns să refolosim 70—80 la sută 
din elementele și armăturile ce pre
zintă deformări și care înainte se re
topeau, ca fier vechi. Și totuși, deși 
întreprinderea noastră își depășește 
în fiecare an planul de predare a 
fierului vechi, sînt încă rezerve în
semnate în această privință.

— Se scoate greu fierul vechi din 
mină? — îl întrebăm pe maistrul Per 
tre Constantin, de la sectorul IV.

— Greu 1 Dar noi sîntem mineri și 
știm că și minereul de fier se ex
ploatează greu în adîncurile pămin- 
tului. De aceea, sectorul nostru n-a 
rămas niciodată dator la fierul 
vechi. Ar fi bine ca, în spiritul pre
vederilor Decretului nr. 465, să se ia

măsuri mai hotărîte in fiecare între
prindere pentru organizarea unor 
formații speciale care să colecteze și 
să scoată la suprafață metalul 
vechi, să se aibă în vedere dotarea 
corespunzătoare a acestor formații și 
să se promoveze cu mai mult curaj 
introducerea micii mecanizări la 
operațiunile grele — trolii monorai, 
macarale ușoare etc. — care sînt ușor 
de realizat la oricare unitatș.

Discuții pe această temă am avut 
și la alte întreprinderi miniere din 
Valea Jiului.

Tovarășul Dan Surulescu. director 
general al Combinatului minier Va
lea Jiului, s-a referit la o serie de 
măsuri luate pentru aplicarea întoc
mai a prevederilor Decretului Con
siliului de Stat nr. 465.

— Desigur, în subteran există mult 
metal. O mare parte se reintroduce 

- în circuit, chiar de către atelierele 
ce sînt organizate în subteran și la 
suprafață in toate unitățile economi
ce. Sîntem preocupați să scoatem tot 
ce e metal, să descongestionăm căile 
de acces din subteran, să valorificăm 
tot ce e vechi, casat Și din atelie
rele de la suprafață rezultă mult 
șpan, metal ce trebuie reintrodus în 
circuitul economic. Colaborăm cu 
întreprinderi din țară pentru reali
zarea unor dispozitive care să fie fo
losite la recuperarea și valorificarea 
metalului vechi.

Dacă în întreprinderile miniere 
Lupeni, Lonea și Dîlja se acordă o 
atenție mai mare readucerii în cir-

cuitul economic a metalelor vechi, 
în alte unități miniere lucrurile nu 
merg prea bine. Astfel, întreprinde
rile miniere Vulcan, Urjcani, Petri- 
la. Bărbăteni și Livezerii au rămas 
datoare în șapte luni din acest an cu 
însemnate cantități de fier vechi Ia 
întreprinderea județeană pentru re
cuperarea materialelor refolosibile. La 
mina Aninoasa, intr-un loc greu 
accesibil s-a format un adevărat ci
mitir de vagonete casate — peste 
1 000 d<; bucăți — care sînt lăsate 
pradă ruginei.

Această situație se datorează sla
bului interes ce-1 manifestă condu
cerile întreprinderilor menționate, 
inerției de care dau dovadă cei răs
punzători de valorificarea resurselor 
materiale refolosibile 
girii bazei interne de 
și materiale. Există 
organizarea scoaterii 
subteran, depozitării și evidenței lui 
clare, precise ; încă nu se face peste 
tot o sortare corespunzătoare, nu se 
asigură întotdeauna mijloacele de 
transport necesare. Mai exact spus, 
nu se urmărește în ansamblu, pe în
treprindere, desfășurarea în bune 
condiții a acestei importante acțiuni.

Anul trecut, planul de predare a 
fierului vechi al Combinatului mi
nier Valea Jiului a fost de 11540 
tone și s-au realizat 10 335 tone. In 
primul semestru al acestui an nu s-a 
îndeplinit la unele sortimente. Desi
gur, pentru acest an sarcinile sînt mai 
mobilizatoare — 14164 tone — dar

în scopul lăr- 
materii prime 

neajunsuri în 
metalului din

sînt pe deplin realizabile. Este nece
sar însă ca in fiecare întreprindere să 
se revadă personalul împuternicit cu 
răspunderi precise privind colecta
rea, sortarea și depozitarea metale
lor, să se asigure spațiile corespun
zătoare acestor operații. In scopul 
perfecționării evidenței tehnico- 
operative și contabile, conducerea 
combinatului a stabilit măsuri clare. 
Esențial este însă să se asigure peste 
tot respectarea lor, să se repartizeze 
sarcini de recuperare a fierului vechi 
pe1 sectoare, pentru ca acestea să 
constituie sarcini proprii, conform 
articolului 39 din Legea retribuirii 
muncii, în funcție de care se vor 
acorda și retribuțiile persoanelor ce 
au sarcina de a colecta și preda fie
rul vechi.

Credem că propunerea 
de la 
echipe 
nivelul 
ocupe i 
rea și 
să fie retribuite în acord — ar 
impulsiona colectarea metalelor 
vechi. Este o propunere pe deplin 
realizabilă. Industria metalurgică are 
nevoie de fierul vechi aflat în minele 
Văii Jiului și, de 
scos „la lumină" 
oțelării !

minerilor 
Lupeni — de a se constitui 

cu personal specializat la 
fiecărei unități care să se 

exclusiv de scoaterea, sorta- 
depozitarea fierului vechi și 

retribuite în
colectarea

aceea, el trebuie 
și trimis spre

CERBUSabin
corespondentul „Scînteii

ducția-marfă livrată de secție. Nor
marea muncii nu se face pe categorii 
de încadrare, ci pe baza orei medii 
SDV-uri. De aici, interesul celor cu 
categorii superioare pentru atragerea 
in echipă a unor muncitori cu cate
gorii mici, inferioare mediei pe echi
pă, pe care-i sprijină în ridicarea ni
velului profesional în scopul obți
nerii unor rezultate cit mai bune. 
De aici și interesul celor tineri de 
a-și însuși cît mal repede tainele 
meseriei, pentru a executa lucrări de 
categorie mai ridicată și a realiza un 
cîștig mai bun. Retribuția fiecărui 
membru al echipei este determinată 
de realizările întregii echipe și creș
te proporțional cu aceste realizări, el 
putînd obține în plus un cîștig de 
pînă la 20 la sută în raport cu con
tribuția efectivă ce o aduce la ob
ținerea rezultatelor.

Fapt este că introducerea acordu
lui global a dat un impuls puternic 
activității din sculărie. în numai doi 
ani, producția a Înregistrat un spor 
de 24 Ia sută, ceea ce a permis asi
gurarea SDV-urilor necesare asimi
lării noilor produse. Productivitatea 
muncii a crescut și, odată cu ea, a 
crescut și retribuția medie cu circa 
500 lei.

în timpul ce s-a scurs de atunci, 
modalitățile de aplicare a acordului 
global s-au perfecționat. O primă 
îmbunătățire este aceea că și maiștrii 
sînt în prezent retribuiți în raport 
de realizările formațiilor pe care le 
conduc, ei fiind direct interesați să 

, organizeze cît mai bine. munca pen
tru obținerea de rezultate superioa
re. O altă măsură importantă o con
stituie încheierea de contracte între 
formațiile de lucru și conducerea 
secției, în care sînt stipulate obliga
țiile ambelor părți.

Rezultatele: în actualul cincinal In
dicele de utilizare a mașinilor a spo
rit de la 81 la sută în 1975 la 87,3 la 
sută în acest an, în timp ce gradul 
de folosire a fondului de timp a cres
cut de la 95,6 la sută la peste 97 Ia 
sută. De asemenea, producția a 
crescut în primii patru ani ai cin
cinalului cu 33 la sută, In timp ce 
personalul muncitor a sporit cu nu
mai 11 la sută. Productivitatea mun
cii este in acest an cu 24 la sută mai

mare decît In 1975, în timp ce retri
buția medie netă lunară a crescut cu 
16 la sută — fără a lua în calcul ma
jorarea de 30 la sută din acest cin
cinal. Și toate acestea s-au obținut 
în condițiile ridicării substanțiale a 
calității SDV-urilor și a eficienței 
producției.

Nu mai puțin concludente sînt a- 
vantajele aplicării acordului global 
pentru cîștigul oamenilor. Sculerul 
Gheorghe Popa I, încadrat în cate
goria 6/2, a cîștlgat în iunie 4 191 lei. 
in comparație cu 2 744 lei, cît ar fi 
cîștigat după vechiul sistem, iar Ma
rius Draia, absolvent din 1978 al șco
lii profesionale, încadrat în catego
ria a Il-a bază, a realizat un cîștig 
de 2 772 lei. față de 1 958 lei, cît ar 
fi cîștigat după vechiul sistem. Oa
menii cei mai bine pregătiți, înca
drați ca muncitori specialiști, dintre 
care amintim pe Ioan Adam, au 
realizat ciștiguri Intre 4 500—5 700 lei. 
Evident, ciștigurile sînt diferențiate 
în raport cu contribuția pe care fie
care muncitor o aduce la îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Diferențierile sînt 
vizibile. Gheorghe Ștefănescu, spre 
exemplu, avînd aceeași încadrare de 
6/2, a realizat în iunie un cîștig cu 
1 000 lei mal puțin decît Gheorghe 
Popa, pentru că aportul lui la rezul
tatele echipei a fost mai redus.

Și Încă o precizare : cîștigul nu se 
raportează la orele/timp efectiv pres
tate, cl la orele/normă executate, care 
trebuie să-și găsească echivalentul 
în produse fizice livrate la magazie. 
Iată de ce apar și cazuri cînd, la a- 
celași număr de ore/timp lucrate, 
ciștigurile sînt diferențiate.

— După părerea mea — ne spune 
maistrul Dionisie Man, Erou al Mun
cii Socialiste, secretarul comitetului 
de partid din secție — acordul glo
bal stimulează pe muncitorii cu 
înaltă calificare să ajute pe cei mai 
slab pregătiți sau în formare, pen
tru ca aceștia să-și ridice nivelul de 
cunoștințe profesionale spre a-și a- 
duce o contribuție cît mai substan
țială la rezultatele formațiilor de lu
cru. Acordul global oferă și alte a- 
vantaje : în condițiile unor comenzi 
urgente, acestea se onorează mai 
prompt și se elimină în mai mare 
măsură subiectivismul în aprecierea 
muncii oamenilor, deoarece fiecăruia 
dintre ei i se încredințează opera
țiile de lucru în funcție de încadra
rea sa tarifară.

— Neîndoielnic — ne spune scule
rul specialist Ioan Adam — acordul 
global, ca formă de organizare și re
tribuire a muncii, este superior sis
temelor folosite Înainte. Și aceasta 
pentru că prin aplicarea sa cresc pro
ducția, productivitatea muncii și, con
comitent, și ciștigurile oamenilor. E- 
xemplul secției noastre este edifica
tor. Cu toate acestea, el este sus
ceptibil de îmbunătățire.

Sculerul Ioan Adam este de părere 
că ar fl bine ca formațiile de lucru 
să fie mai mici și ca munca lor să 
fie mai judicibs cîntărită pe ansam
blu, pentru ca procentul de depășire 
a planului să nu fie uniformizat pe 
toate formațiile, cum se obișnuiește 
în prezent la nivelul atelierului său, 
ci în raport cu contribuția efectivă 
adusă de fiecare. <

Evident, aplicarea acestei forme de 
organizare și retribuire a muncii este 
perfectibilă.

Nlcolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"
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TOATE MAȘINILE Șl UTILAJELE DE RECOLTARE- TEMEINIC PREGĂTITE!
Sînt puține zilele ce ne mai despart de momentul 

Începerii recoltării culturilor de toamnă. Dealtfel, in 
unele unități agricole din județele Dolj și Mehedinți a 
și început recoltarea florii-soarelui, iar de la 1 sep
tembrie se va trece la strîngerea eșalonată a sfeclei 
de zahăr. Totodată, peste puțin timp, culesul porum
bului va mobiliza principalele forțe mecanice și umane 
din agricultură. Nu este deci prea devreme, ci, 
dimpotrivă, foarte oportun să ne întrebăm : care este 
stadiul de pregătire a utilajelor ce vor fi folosite la 
recoltarea culturilor de toamnă? Ministerul Agriculturii 
a stabilit ca cel iirziu pînă la 1 septembrie să se în
cheie acțiunea de reparare și revizuire a echipamen
telor de recoltare a porumbului, în timp ce utilajele 
pentru strîngerea florii-soarelui și a sfeclei de zahăr 
trebuiau să fie deja gata de lucru.

Iată însă că stadiul reparațiilor la data de 25 august 
indică serioase rămineri in urmă față de termenele 
stabilite. La floarea-soarelui mai erau de reparat 530 
de echipamente, iar la sfecla de zahăr peste 70 de com
bine. Cele mai mari rămîneri în urmă se consemnau 
în județele Brăila, Ialomița, Ilfov, Timiș, Galați și Con
stanța., Cu totul necorespunzătoare este situația re
parării și modernizării echipamentelor de recoltare a 
porumbului. La aceeași dată, mai erau de reparat și 
modernizat peste 1 800 de echipamente CS-4 M —- de 
recoltare a porumbului in știuleți — și peste 4 000 de 
echipamente pentru depănușarea știuleților. Restanțe 
mari față de termenul stabilit se înregistrează tocmai 
în județele mari cultivatoare de porumb, cum ar fi : 
Brăila, Constanța, Timiș, Ialomița, Ilfov, Teleorman,

Galați și altele. Toate acestea dovedesc că repararea 
și punerea în stare de funcționare a utilajelor de re
coltare nu se desfășoară în ritm corespunzător.

De la Ministerul Agriculturii am reținut că există și 
cauze de natură obiectivă care frînează urgentarea re
parațiilor. Este vorba de faptul că unele unități ale 
Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini — cum 
sînt întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală și în
treprinderea mecanică pentru utilaje Medgidia — au 
mari restanțe în ce privește asigurarea pieselor de 
schimb, în conformitate cu graficele de livrare stabilite 
de către comandamentul central pentru coordonarea 
lucrărilor agricole. Restanțe mari are șl Combinatul 
pentru articole tehnice din cauciuc Jilava la asigurarea 
curelelor pentru combine. Dincolo de aceste probleme, 
care trebuie să-și găsească urgent soluționarea din 
partea factorilor de răspundere, trebuie să notăm însă 
că rămînerile în urmă la repararea utilajelor de recol
tare sînt determinate și de serioase deficiențe organi
zatorice, de lipsa de răspundere de care dau dovadă 
unele cadre de conducere din consiliile unice agroin
dustriale, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și 
chiar de la organele agricole județene.

Ne mai despart puține zile pînă ce roadele toamnei 
vor trebui strlnse și puse la adăpost într-un timp cit 
mai scurt. Este și motivul care trebuie să determine 
în toate județele cu restanțe la reparații o largă mo
bilizare a tuturor forțelor pentru încheierea grabnică 
a pregătirii tuturor utilajelor și mașinilor agricole ce 
vor fi folosite în această campanie de recoltare.

olt: „Sîntem gata pentru a intra 
în lanuri"

Pentru ca roadele toamnei să fie 
•trînse într-un timp cit mai scurt și 
depozitate cu grijă, comandamentul 
județean Olt a întreprins o serie de 
măsuri pentru mai buna organizare 

a muncii în apropiata campanie de 
toamnă. Graficele de lucru, stabilite 
inițial, au fost îmbunătățite pentru 
fiecare cultură în parte. La floarea- 
soarelui, cultură ce ocupă 25 898 hec

tare, e-a hotărît ca pe lingă folo
sirea mijloacelor mecanice să se 
mobilizeze și forța de muncă ma
nuală, mai ales acolo unde coacerea 
lanurilor nu este uniformă sau se 
constată o întîrziere a vegetației. 
Astfel, din suprafața totală s-au 
Identificat circa 3 000 de hectare ce 
vor fi recoltate manual. De remarcat 
este faptul că în ultimele zile au 
sosit în stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județ încă 110 com

bine, care se adaugă celor 345 exis
tente, așa incit, cu forța mecanică 
actuală, se asigură un ritm zilnic de 
peste 2 200 hectare, ceea ce înseamnă 
că floarea-soarelui va putea fi re
coltată în numai 14 zile.

— Asemenea programe amănunțite 
au fost întocmite și la celelalte 
culturi — ne spune tovarășul Doru 
Rădulescu, directorul general al di
recției agricole județene. La sfecla de 
zahăr, de exemplu, cultură care în 
județul nostru cuprinde 13 000 de 
hectare, am stabilit ca 5 000 hectare 
să fie recoltate mecanic, cu cele 33 de 
seturi de mașini existente, alte 4 000 
de hectare să fie recoltate semi- 
mecanizat, folosind pentru aceasta 
dislocatoarele, iar diferența — ma
nual. Conform graficelor deja sta
bilite, recoltarea sfeclei de zahăr, care 
va începe la 1 septembrie a.c., va 
dura 42 de zile. De asemenea, pen
tru cultura porumbului apreciam că 
prin buna folosire a mijloacelor me
canice și a forței de muncă se poate 
asigura un ritm zilnic pe județ de 
aproape 3 000 hectare. Pe această 
bază, culesul porumbului il vom 
încheia pe toate cele 120 000 hectare 
cultivate în unitățile agricole de stat 
și cooperatiste din județul Olt in 
32—35 de zile.

Există în acest sens programe de 
măsuri amănunțite pe consilii unice 
agroindustriale, pe fiecare unitate în 
parte. în consiliul unic agroindustrial 
Stoienești, bunăoară, se prevede ca 
întreaga suprafăță de floarea-soarelui 
— 831 hectare — să se recolteze me
canizat. Lanurile sînt verificate zil
nic pentru a se putea dispune la 
momentul potrivit începerea culesu
lui. Cum sînt pregătite utilajele ? 
întrebarea i-am adresat-o șefului de 
atelier al S.M.A. Stoienești, to
varășul Florin Dincă, care ne-a 
spus : „Toate cele 16 echipamente 

pentru recoltarea florii-soarelui sînt 
reparate și revizuite. Au fost consti
tuite și formațiile de lucru, așa incit, 
din punctul nostru de vedere, chiar 
și azi putem începe recoltarea. Cu 
forța mecanică de care dispunem, am 
prevăzut ca în 11 zile să încheiem 
recoltarea florii-soarelui în toate 
unitățile din raza noastră de activi
tate".

Intr-adevăr, toate combinele pentru 
recoltarea florii-soarelui, ca și utila
jele pentru porumb sînt reparate și 
revizuite, gata de a intra în lanuri.

tulcea : Timpul trece, combinele 
stau. Nereparate...

Peste citeva zile, în județul Tulcea 
se va declanșa' campania de recol
tare a florii-soarelui. Nu-i departe 
nici timpul cînd va începe și recol
tarea porumbului. Pentru ca aceste 
lucrări să se desfășoare corespunză
tor este nevoie ca utilajele ce vor fi 
folosite in această campanie să fie 
pregătite din timp, cu răspundere. 
Deși acțiunea de reparare a echipa
mentelor de recoltare a florii-soarelui 
trebuia să fie încheiată, la această 
dată mai sînt de reparat și de mon
tat 9 asemenea echipamente.

Dacă la stațiunile de mecanizare a 
agriculturii Dăeni, Mihail Kogâlni- 
ceanu, Mahmudia, Valea Nucarilor 
toate utilajele necesare în campania 
de recoltare a florii-soarelui sînt gata 
de lucru, stațiunile de mecanizare 
din Baia, Nalbant și Horia, unde mai 
sînt de reparat echipamente de re
coltat, se înregistrează un decalaj 
foarte mare între reparații și mon
taj. „Nu au existat probleme cu asi
gurarea pieselor de schimb — ne 

Dealtfel, pregătirea combinelor, a 
echipamentelor pentru recoltarea me
canizată a culturilor de toamnă este 
ca și încheiată. De la trustul jude
țean pentru mecanizarea agriculturii 
am aflat că s-a terminat repararea 
tuturor utilajelor destinate recoltării 
florii-soarelui și, în 2—3 zile, se va 
încheia și revizuirea ultimelor 28 de 
echipamente prevăzute pentru culesul 
porumbului.

EmiUan ROUĂ
corespondentul „Scînteii*

spunea inginerul Nicolae Olteanu de 
la Trustul județean S.M.A. Toate 
rămînerile în urmă se datoresc slabei 
organizări a muncii în atelierele de 
reparații". într-adevăr, la S.M.A. 
Mihail Kogălniceanu, unde reparațiile 
au început din timp, lucrarea s-a 
încheiat. „Pentru a ne încadra în 
termenul stabilit — ne spunea ingi
nerul Aurel Deliu, directorul stațiu
nii — am organizat lucrul în două 
schimburi, asigurînd o repartizare 
judicioasă a formațiilor de lucru. 
Deși am avut greutăți în aprovizio
narea curelelor de transmisie, pînă 
la urmă le-am confecționat noi din 
cureleid late uzate de la combinele 
C-12“. Acum, la S.M.A. Mihail Ko
gălniceanu se lucrează din plin la 
repararea și modernizarea echipa
mentelor de recoltat porumb. In ate
lierele de reparații am găsit peste 70 
de mecanici modernizînd depănușă- 
toarele. Din cele 160 de depănușă- 
toare sosite la S.M.A. pentru moder

nizare, 140 au și fost modificate. 
„Mai avem unele dificultăți — ne 
spunea Dumitru Pavel, șeful secției 
reparații. Ne lipsesc axurile-valț, 
rulmenții și arcurile de la aceste 
depănușătoare. Noi am recondiționat 
o bună parte din piese, fără a aștep
ta să ne sosească de la bază, dar 
rulmenții nu se pot recondiționa".

Din păcate, în majoritatea stațiu
nilor de mecanizare, repararea com
binelor pentru recoltatul porumbului 
este mult rămasă in urmă. Pînă la 
data de 26 august au fost puse în 
stare de funcționare doar 232 de echi
pamente din cele 536 existente în 
județ. La acestea se mai adaugă 137 
de combine noi, de tipul C.A.R.P., 
cu care au fost dotate stațiunile de 
mecanizare în acest an, dar care nu 
sînt în stare sâ înceapă recoltatul 
deoarece întreprinderea „Semănă
toarea" București a „uitat" să li
vreze și curele late.

Semnalînd aceste aspecte, trebuie 
să spunem că întîrzierile ce există 
la repararea utilajelor pentru re
coltarea porumbului sînt generate și 
de faptul că acțiunea nu a început 
mai din vreme. La Trustul S.M.A. 
am fost asigurați că s-au luat toate 
măsurile ca pînă la 10 septembrie să 
se încheie ioate reparațiile. Dacă se 
mențin stările de lucruri din ulti
mele zile — cînd în unele stațiuni 
de mecanizare, cum sînt Topolog și 
Baia, nu s-a reparat nimic — ne 
îndoim că termenul va fi respectat. 
Aceasta impune și mai mult inter
venția promptă a organelor județene 
de partid și agricole pentru urgen
tarea reparațiilor, astfel ca în toate 
stațiunile utilajele pentru strîngerea 
recoltei de toamnă să fie gata de lu
cru în cel mai scurt timp.

Neculal AMIHULESEI
corespondentul „Scînteii*
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te și colonialiste, precum și neocolo- 
nialiste.

Trebuie să menționez însă că in 
viața internațională continuă să se 
manifeste cu putere politica imperia
listă de dominație și dictat, de îm
părțire a sferelor de influență, de 
asuprire a altor popoare. In diferite 

î zone ale lumii au loc o serie de con
flicte, care constituie o gravă ame
nințare la adresa păcii, a indepen
denței naționale a popoarelor, a po
liticii de destindere. După cum este 

1 cunoscut, în prima parte a acestui an 
s-a ajuns la o agravare deosebită a 

i vieții internaționale. Este adevărat 
că, în ultimul timp, se observă o oa- 

■ recare diminuare a acestei încordări; 
f dar trebuie să spunem deschis că 

problemele continuă să rămînă neso
luționate, se mențin primejdiile pen
tru continuarea agravării situației 
internaționale, pentru noi conflicte.

Avînd înl vedere- situația interna- 
* țională deosebit de gravă, considerăm 

că este necesar să se acționeze pen
tru întărirea unității și solidarității 
tuturor forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste, pentru unirea eforturilor tu
turor popoarelor în vederea opririi 
agravării situației internaționale, 
pentru reluarea și continuarea politi
cii de destindere, de respect al in
dependenței naționale, de securitate 
și pace, pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase numai și nu
mai pe calea tratativelor.

In ce o privește, România acționea
ză cu toate forțele sale in direcția 
soluționării problemelor litigioase pe 
calea tratativelor, a întăririi colabo
rării și solidarității cu toate popoa
rele și forțele care se pronunță pen
tru pace, pentru progres economic și 
social, pentru independență națională 
— și este gata să facă totul pentru 
a-și aduce contribuția la triumful 
acestei politici.

Dezvoltăm larg colaborarea și soli
daritatea cu toate țările socialiste ; 
întărim, de asemenea, conlucrarea si 
solidaritatea cu țările in curs de dez
voltare, considerind aceasta ca o 
necesitate a luptei pentru eliberare 
națională, pentru progres social, pen
tru lichidarea politicii de dominație 
și dictat. In același timp, extindem 
relațiile economice și tehnico-știin- 
țifice șu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, pe baza princi
piilor coexistenței pașnice. Conside
răm că relațiile cu toate statele tre
buie să se bazeze neabătut pe prin
cipiile deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, ale renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța.

Ca țară socialistă și, totodată, ca 
țară în curs de dezvoltare, România 
acordă o atenție deosebită amplifică
rii relațiilor sale cu toate țările în 
curs de dezvoltare și, in acest cadru, 
un loc deosebit ocupă țările africane. 
Am acordat ajutor și sprijinim in con
tinuare eforturile popoarelor africane 
pentru lichidarea deplină a domina
ției coloniale și a neocolonialismului, 
pentru consolidarea independenței și 
suveranității naționale, pentru dez
voltarea economico-socială liberă, de 
sine stătătoare. Considerăm că tre
buie intensificate eforturile pentru 
lichidarea deplină a oricăror forme 
de colonialism, a politicii rasiste și 
de apartheid.

România, ca țară europeană, acor
dă o deosebită atenție edificării 
securității, colaborării și păcii in 
Europa. In acest cadru, actualmente 
acționăm în mod consecvent pentru 
pregătirea temeinică a reuniunii de 
la Madrid consacrată securității și 
cooperării europene. Considerăm că 
trebuie făcut totul pentru a se trece 
la măsuri concrete de dezangajare 
militară șl dezarmare — condiție 
primordială pentru securitatea și 
pacea în Europa, ca dealtfel in 
întreaga lume.

Pornim de la necesitatea soluționă
rii tuturor problemelor litigioase nu
mai pe calea tratativelor. In acest 
spirit, acordăm o atenție deosebită 
soluționării pe calea tratativelor a 
problemelor din Orientul Mijlociu, 
realizării unei păci globale, care să 
ducă Ia retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate în 1967, 
inclusiv din Ierusalimul arab, la so
luționarea, îndeosebi, a problemei po
porului palestinian, pe bâza dreptu

lui său la autodeterminare, la con
stituirea unui stat propriu indepen
dent și, totodată, pentru asigurarea 
independenței, suveranității și inte
grității teritoriale a tuturor statelor 
din zonă.

Oprirea cursei înarmărilor, reduce
rea cheltuielilor militare și trecerea 
la dezarmare și,. în primul rînd, la 
dezarmarea nucleară constituie astăzi 
cerințe primordiale ale luptei tutu
ror popoarelor, ale asigurării unei 
păci trainice în lume. Uriașele chel
tuieli militare constituie astăzi o po
vară care nu mai poate fi suporta
tă de nici un popor. De aceea, tre
buie să facem totul pentru a pune 
capăt cursei înarmărilor, pentru re
ducerea cheltuielilor militare, pentru 
ca uriașele mijloace ce sînt consa
crate astăzi distrugerii civilizației și 
oamenilor să fie folosite în scopul 
dezvoltării economico-sociale a po
poarelor, al asigurării bunăstării și 
fericirii oamenilor.

Ca țară în curs de dezvoltare, 
România, în strînsă solidaritate cu 
celelalte țări in curs de dezvoltare, 
acționează cu toată fermitatea în di
recția lichidării împărțirii lumii în 
bogați și săraci, pentru o nouă or
dine economică internațională, mai 
bună și mai dreaptă. Acordăm în 
acest sens o importanță deosebită 
sesiunii actuale a Organizației Na
țiunilor Unite consacrată acestui o- 
biectiv. Dar, așa cum au început lu
crările, nu apii’ perspective prea 
bune. Problemele subdezvoltării, ale 
noii ordini economice internaționale 
nu pot fi soluționate cu unele mă
suri superficiale. Ele necesită schim
bări radicale in relațiile economice 
internaționale, alocarea unor sume 
substanțiale în scopul dezvoltării eco
nomice și sociale, sume ce pot fi rea
lizate, în primul rînd, prin reduce
rea cheltuielilor militare — ceea ce 
ar putea asigura mijloacele necesare 
acestui obiectiv.

In soluționarea tuturor .probleme
lor complexe ale lumii contemporane 
este necesar să participe, in condi
ții de deplină egalitate, toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială și 
de mărime. în mod deosebit se im
pune asigurarea participării la re
zolvarea tuturor acestor probleme a 
țărilor mici și mijlocii, țărilor în curs 
de dezvoltare și nealiniate. în mod 
deosebit este necesar să se facă to
tul pentru întărirea colaborării, so
lidarității și unității țărilor în curs 
de dezvoltare, a țărilor nealiniate, 
pornindu-se de Ia interese comune, 
depășindu-se unele probleme ce s-au 
ivit și care constituie un obstacol în 
calea îndeplinirii rolului mișcării ță
rilor în curs de dezvoltare, al mișcă
rii țărilor nealiniate în soluționarea 
problemelor complexe ale lumii de 
astăzi.

In același timp, este necesar ca Or
ganizația Națiunilor Unite, organisme
le sale, precum și alte organisme in
ternaționale să aibă un rol mai activ 
în rezolvarea democratică a proble
melor internaționale, în politica de 
destindere, de pace, de respect al 
independenței naționale a tuturor po
poarelor.

Aș dori să remarc, cu multă sa
tisfacție, faptul că România și Ca
merun au conlucrat și conlucrează ac
tiv în cadrul țărilor în curs de dez
voltare, cit și în mișcarea nealinie
rii, al altor organisme internaționale, 
în soluționarea problemelor complexe 
ale lumii de astăzi. îmi exprim con
vingerea că, și în viitor, țările și 
popoarele noastre vor acționa într-o 
strînsă solidaritate, împreună cu ce
lelalte state dornice de pace și in
dependență, pentru a contribui la 
realizarea unei lumi a păcii, a li
bertății și progresului social.

Fără îndoială că vizita dum
neavoastră, convorbirile și înțelege
rile la care vom ajunge vor da un 
nou impuls cooperării dintre țările 
și popoarele noastre și, totodată, 
colaborării și solidarității lor pe plan 
internațional.

Să se întărească și să se dezvolte 
continuu prietenia și colaborarea 
dintre România și Camerun, dintre 
popoarele țărilor noastre !

Urez poporului prieten camerupez 
succese tot mai mari în dezvoltarea 
economico-socială, în întărirea uni
tății și suveranității sale !

Ridic paharul în sănătatea pre
ședintelui Republicii Unite Camerun, 
în sănătatea oaspeților noștri, în să
nătatea dumneavoastră, a tuturor I 
(Aplauze).
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țiat faptul că popoarele celor două 
țări sînt angajate în mod hotărît în 
edificarea unei societăți prospere, ba
zată pe idealurile de pace și justi
ție socială, președintele Ahmadou 
Ahidjo a subliniat că imediat după 
obținerea independenței Camerunului 
unitatea națională a fost considera
tă că o cerință prioritară, aceea care, 
înaintea tuturor celorlalte, constituie 
suportul și catalizatorul independen
ței. Astfel, a spus el, crearea Uniu
nii Naționale Cameruneze, marele 
nostru partid național unificat, partid 
al unității poporului camerunez pen
tru construcția națională, a constituit 
răspunsul imperios în condițiile noas
tre istorice, ale necesității pentru tî- 
nărul stat camerunez de a învinge 
forțele centrifuge și diviziunile care 
îi amenințau existența și destinul, de 
a se afirma ca entitate națională, de 
a-și mobiliza toate forțele pentru a-și 
menține și consolida securitatea și 
stabilitatea in fața tentativelor ne
faste de subversiune din inferior sau 
de dominație și destabilizare din ex
terior, de a găsi calea cea mai po
trivită și motivațiile dezvoltării sale 
și importurilor sale internaționale.

Domnule președinte, vorbesc des
pre raporturi internaționale, de
oarece, ca și România, Camerunul a- 
preciază că în zilele noastre nici o 
țară nu poate trăi în autarhie și că 
trăim într-o lume a interdependen
țelor. Astfel, cele două țări ale noas
tre acordă un spațiu amplu coope
rării internaționale, atit bilaterale, cit 
și multilaterale.

Cu toate acestea, în ce privește 
cooperarea multilaterală, sîntem si
liți să deplingem faptul că nu
meroase mari dezbateri, mari pro
iecte destinate să promoveze dezvol
tarea Africii și a lumii a treia nu 
au putut ajunge la rezultatele spe
rate. Astfel, persistă normele și prac
ticile unei ordini economice genera
toare de dependență și de injustiție, 
în timp ce intirzie să se contureze și 
să se materializeze o ordine economică 
internațională cu un conținut nou, 
bazată pe interdependența necesară 
și solidaritatea imperioasă a națiuni
lor de azi de pe planeta noastră ; mă 
gîndesc la o ordine impiicînd o 
cooperare între parteneri egali, o 
cooperare reciproc avantajoasă in 
schimburile comerciale, tehnice și 
culturale, intr-un cuvint o cooperare 
menită să creeze un echilibru între 
state și justiție între oameni, între 
popoare. Trebuie deci să sperăm că 
negocierile economice internaționale 
în curs de desfășurare, precum și 
cele viitoare vor aduce imensei ma
jorități dezmoștenite a omenirii spe
ranța in viitorul său, in destinul său, 
materializind solidaritatea atit de 
indispensabilă a popoarelor lumii 
noastre și garantînd pacea și secu
ritatea lor.

Da, pace și securitate intre po
poare. Intr-adevăr, domnule pre
ședinte, dacă subdezvoltarea apare ca 
o mare sfidare a acestui secol la 
adresa conștiinței oamenilor și a des
tinului statelor, mai vechea sfidare 
la adresa păcii rămine și mai ame
nințătoare, mai periculoasă ca nici
odată. Și dacă motivele care duc la 
tensiune sînt uneori de ordin intern, 
ele sint adeseori datorate unor dău
nătoare ingerințe din afară, rezultînd 
din rivalități ideologice, sau de inte
rese, din pofta de dominație.

De aceea, a arătat vorbitorul, nu 
putem decit să ne exprimăm satis
facția pentru atașamentul popoarelor 
român și camerunez față de cauza 
păcii și principiile care le asigură 
securitatea și dezvoltarea, și care au 
nume concrete : respectul suverani
tății. independenței și integrității te
ritoriale a statelor, neamestecul și 
coexistența pașnică între state cu sis
teme social-politice și economice di
ferite, care să favorizeze reglemen
tarea pașnică a conflictelor internațio
nale, să ducă la destindere, intr-un 
cuvînt o coexistență care să excludă 
spectrul unei confruntări fatale și 
care să deschidă calea înțelegerii și 
cooperării.

Subliniind apoi atașamentul profund 
al Camerunului la principiile neali
nierii, vorbitorul a spus : într-o lume 
în care se mențin luptele și sferele 
de influență, într-o lume in care 
războiului rece, urmat de o destinde
re fragilă, tinde să i se substituie, în- 
tr-un mod insidios, o pace înarmată, 
se impune ca mișcarea de nealiniere 

să joace mai mult ca oricînd un rol 
salutar, inspirînd, dînd exemplu și, 
în primul rînd, condămnînd ferm 
războiul și cursa neinfrîhată a înar- 

y mărilor. In acest sens, el a arătat că 
mișcarea de nealiniere proclamă, de
sigur fără iluzii, dar Cu credință și 
luciditate, că războiul nu este o fa
talitate și că omenirea, astăzi ca și 
ieri, nu trebuie să-și lase soarta și 
viitorul Ia voia întîmplării sau a lip
sei de rațiune, că trebuie acționat îm
potriva pericolului de război și mai 
ales asupra cauzelor sale, care sint 
hegemortismele, discriminările rasia
le, dominațiile coloniale, inegalitățile 
economice și sociale, rivalitățile ideo
logice, de putere și de interese.

In privința cursei înarmărilor, cum 
să nu vedem că, depășind prin forța 
lucrurilor virtuțile nesigure și tac
tice ale disuasiunii, ea pregătește nu 
pacea, ci mai degrabă războiul ? Iar 
în ce-i privește pe protagoniști, cum 
să se asigure că conflagrația va ști 
să distingă între învingător și învins, 
între beligeranți și nebeligeranți 1 
Sau, de asemenea, cum să fii întot
deauna sigur că poți să previi sau 
să eviți eroarea, să limitezi sau să 
repari daunele ?

Relevînd că singurele războaie care 
pot fi acceptate sînt cele împotriva 
secetei și inundațiilor, a nedreptății 
rasiale, sociale și economice și îndeo
sebi războiul contra războiului, vor
bitorul a spus : Soarta lumii nu va 
putaa să constituie doar o pro
blemă a puterilor ce au în vedere 
războiul, cȘ una a tuturor națiunilor; 
viitorul omenirii aparține nu forțelor 
de dominație, distrugere, morții, ci 
forțelor libertății, construcției, vieții.

Domnule președinte,
Avansind treptat, dar ireversibil, 

pe calea emancipării și a progresului, 
continentul african continuă hotărît 
desăvîrșirea procesului eliberării sale, 
înlăturînd an de an ultimele bastioa
ne ale colonialismului, zdruncinînd 
cu tenacitate fundațiile apartheidului 
in Africa australă.

O dovedește recenta victorie a 
populației din Zimbabwe, victorie 
care este, de asemenea, a Africii com
batante, a comunității internaționale 
și a tuturor popoarelor atașate drep
tății, libertății și demnității, cum este 
curajosul popor român, al cărui 
sprijin acordat mișcărilor africane de 
eliberare este apreciat cu căldură și 
salutat de poporul camerunez.

Domnule președinte,
Prietenia și stima reciprocă între 

popoarele noastre, convergența obiec
tivelor noastre de progres și justiție 
socială, similitudinea opțiunilor noas
tre de independență națională, de 
eliberare a tuturor popoarelor, de 
atașament față de cauza păcii și a 
cooperării internaționale sînt tot 
atîtea motive pentru a întări legătu
rile ce ne unesc în chip atît de feri
cit, și pentru a dezvolta schimburile 
dintre noi pe diferite planuri.

Subliniez cu satisfacție că aceste 
sentimente pe care le împărtășim și 
aceste aspirații comune se bazează pe 
voința noastră de cooperare bilaterală, 
ale cărei temfelii au fost deja puse, 
cooperare pe care această vizită o va 
concretiza și mai mult, în interesul 
țărilor și popoarelor noastre.

In sfîrșit, pentru primirea .entu
ziastă și calda ospitalitate ce ne-au 
fost rezervate, adresez, din nou, po
porului român, Partidului Comunist 
Român și guvernului român sincere
le mele mulțumiri, pe care' le înso
țesc cu salutul meu călduros, precum 
și cel al poporului camerunez.

îmi face o deosebită plăcere, dom
nule președinte, excelențele voastre, 
domnilor, să vă invit să ridicăm pa
harul :

Pentru întărirea prieteniei și a sti
mei reciproce între popoarele român 
și camerunez ;

— Pentru prosperitatea poporului 
român’ și întărirea cooperării între 
țările noastre ;

— în onoarea Excelenței Sale, 
domnul președinte Nicolae 
Ceaușescu ;

— în sănătatea membrilor guvernu
lui și a tuturor distinșilor oaspeți 
prezenți ;

— Pentru progresul popoarelor, în 
condiții de pace și solidaritate I 
(Aplauze).

La sosire, pe aeroportul Otopeni

Vizită protocolară
Președintele Republicii Unite Ca

merun, Ahmadou Ahidjo, a făcut, în 
cursul serii, o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Socialiste RomâCeremonia înmînării unor înalte distincții

în cadrul unei ceremonii care a 
avut loc, miercuri, 27 august, la Pa
latul Consiliului de Stat, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a înmînat 
președintelui Republicii Unite Came
run, Ahmadou Ahidjo, înaltul ordin 
„Steaua Republicii Socialiste Roma
nia" clasa I, în semn de deosebită 
prețuire, expresie a prieteniei dintre 
popoarele român și camerunez.

La rîndul său. președintele Ahma
dou Ahidjo a înmînat președintelui 
Nicolae Ceaușescu înalta distincție 
cameruneză „Marea Cruce a Ordinu

SOSIREA IN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)
lenței Sale, domnului Ahmadou 
Ahidjo, președintele Republicii Unite 
Camerun !“ și „Să se dezvolte con
tinuu relațiile de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Unită Camerun, 
în folosul celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume !“. 

în intîmpinarea înaltului oaspete 
a venit tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Erau prezenți, de asemenea, tova
rășii Ilie Verdeț, Virgil Cazacu, Ion 
Coman, Ion Dincă, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Gheor
ghe Râdulescu, Ștefan Andrei, Ion 
Ioniță, Marin . Rădoi, precum și 
membri ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, generali.

Pe aeroport se afla ambasadorul 
României in Camerun, Porfir Negrea.

De asemenea, se aflau șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București.

La ora 16,30, avionul prezidențial, 
însoțit de la intrarea în spațiul 
aerian al țării noastre de avioane 
cu reacție ale forțelor armate româ
ne, a aterizat. La scara avionului, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat președintelui Ahmadou 
Ahidjo un călduros bun sosit în 

Aclamații entuziaste din partea populației Capitalei

nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Palatul Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, cei doi șefi de stat 
au avut, premergător convorbirilor o- 

lui Valorii", drept dovadă a profundei 
considerații față de. personalitatea 
șefului statului român, a prieteniei 
dintre cele două popoare.

La ceremonie au participat tovară
șii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Virgil Ca- 
zacu, Ion Dșncă, Paul Niculescu, 
Gheorghe Radulescu, Ștefan Andrei, 
precum și ambasadorul țării noastre 
în Republica Unită Camerun, Porfir 
Negrea.

Au luat parte, de asemenea. Paul 
Dontsop, ministru de stat însărcinat 
cu afacerile externe, Felix Tonyo 
Mbong, ministrul agriculturii, Ioseph

România. Cei doi șefi de stat și-au 
strins cu căldură mîinile.

Președintele Republicii Unite Ca
merun este însoțit in această vizită 
de Paul Dontsop, ministru de stat 
însărcinat cu afacerile externe, 
Felix Tonyo Mbong, ministrul agri
culturii, Ioseph Charles Doumba și 
Cristian Songwe Bongwa, miniștri 
la președinția Republicii, Bello 
Bauba, secretar general adjunct la 
președinția Republicii. Pierre Desire 
Engo, adjunct al ministrului muncii 
și planului, de alte persoane ofi
ciale.

în continuarea ceremoniei, garda 
militară aliniată pe aeroport a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. In semn de 
salut s-au tras 21 de salve de arti
lerie.

împreună cu președintele Repu
blicii Socialiste România. înaltul 
oaspete a salutat drapelul, după care 
a fost trecută în revistă garda de 
onoare.

A avut loc apoi prezentarea per
sonalităților române, civile și mili
tare, aflate pe aeroport.

Un grup de pionieri a oferit pre
ședinților României și Camerunului 
buchete de flori.

Solemnitatea primirii înaltului 

ficiale, un schimb de păreri, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, în spiritul bunelor relații 
româno-cameruneze.

Charles Doumba și Cristian Songwe 
Bongwa, miniștri la președinția Re
publicii, Bello Bauba, secretar gene
ral adjunct la președinția Republicii, 
Pierre Desire Engo, adjunct al minis
trului muncii și planului, alte persoa
ne oficiale cameruneze.

în încheierea solemnității, care a 
pus în lumină sentimentele de prie
tenie și stimă dintre popoarele noas
tre, președinții Nicolae Ceaușescu și 
Ahmadou Ahidjo au închinat o cupă 
de șampanie pentru dezvoltarea și 
întărirea continuă a relațiilor româno- 
cameruneze.

oaspete s-a încheiat cu defilarea 
gărzii de onoare.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, 
aflați pe aeroport, au aplaudat cu 
căldură pe cei doi șefi de stat, acla- 
mind cu entuziasm pentru prietenia 
româno-cameruneză.

De la aeroport, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ahmadou Ahidjo s-au 
îndreptat, intr-o mașină escortată 
de motocicliști, spre reședința re
zervată înaltului oaspete.

Pe arterele principale ale Capita
lei, președinții Nicolae Ceaușescu și 
Ahmadou Ahidjo au fost salutați cu 
prietenie și cordialitate de mii de 
locuitori, care fluturau stegulețe 
românești și cameruneze. Aplauzele 
și uralele bucureștenilor veniți in 
întîmpinare exprimau sentimentele 
de prietenie pe care poporul român 
le nutrește față de poporul came
runez, satisfacția față de întîlnirea 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ahmadou Ahidjo, menită să adîn- 
cească și mai mult cooperarea din
tre cele două țări și popoare, să ser
vească cauzei păcii, înțelegerii, secu
rității și colaborării în lume.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Ahmadou Ahidjo au răspuns cu 
cordialitate, dintr-o mașină deschisă, 
manifestărilor de prietenie ale mul
țimii.
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MESAJECU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea sărbătorii eliberării țării dumneavoastră îmi oferă 

fericita ocazie de a adresa Excelenței Voastre, precum și poporului 
prieten al României, in numele poporului din Mali, al Partidului 
Uniunea Democratică a Poporului Malian, al guvernului și al meu 
personal, cele mai vii și călduroase felicitări.

Nutresc convingerea că legăturile noastre de prietenie și coope
rare se vor întări tot mai mult spre fericirea celor două popoare ale 
noastre. Vă adresez sincere urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală și pentru prosperitatea viteazului popor român.

Cu cea mai înaltă considerație,

General MOUSSA TRAORE
Secretar general

al Uniunii Democratice a Poporului Malian, 
Președintele Republicii Mali

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, vă rog să 

primiți, in numele guvernului elen și al meu personal, călduroase 
felicitări, precum și cele mai bune urări pentru prosperitatea și pro
gresul poporului român prieten.

GHEORGHIOS RALLIS
Prim-ministru al Greciei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele guvernului șl «1 poporului guyanez, vă transmit dum

neavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România 
felicitări și cele mai bune urări cu ocazia Zilei dumneavoastră 
naționale.

îmi exprim speranța că legăturile frățești existente între țările 
noastre vor continua să se Întărească și în anii care vin.

FORBES BURNHAM
i Prim-ministru
' al Republicii Cooperatiste Guyana

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a celei de-a 36-a aniversări a Zilei naționale 
a țării dumneavoastră, îmi este deosebit de plăcut ca, în numele 
partidului, guvernului și poporului Zambiei și al meu personal, să 
vă adresez dumneavoastră, Excelență, și prin dumneavoastră po
porului român prieten felicitările noastre sincere și cordiale.

Zambia dă o înaltă apreciere relațiilor de prietenie și cooperare 
care există în mod atît de fericit între cele două țări ale noastre.

Noi salutăm contribuția dumneavoastră continuă la cauza liber
tății, păcii și dreptății în Africa australă și în întreaga lume.

Noi, poporul Zambiei, păstrăm încă vii amintiri despre cele 
două vizite de stat ale dumneavoastră în țara noastră și sintem fe
riciți că președintele nostru, dr. Kenneth Kaunda, va vizita în curînd 
minunata dumneavoastră țară.

Convorbirile la nivel înalt asupra problemelor bilaterale șt in
ternaționale vor fi de mare folos popoarelor țărilor noastre și în
tregii omeniri. Fie ca relațiile cordiale care există între cele două 
țări ale noastre să se întărească în continuare spre binele popoare
lor noastre.

Vă rog să primiți, Excelență, urările noastre cele mai bune de 
sănătate personală, de succes și prosperitate măreței dumneavoastră 
țări.

MAINZA CHONA
Secretar general

al Partidului Unit al Independenței Naționale, 
Președinte ad-interim al Republicii Zambia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale române, permiteți-mi să urez, 

în numele meu personal și în numele organizației, sănătate și 
fericire Excelenței Voastre și pace și prosperitate poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație,

EDOUARD SAOUMA
Director general 

al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a eliberării României de 

sub dominația fascistă, vă rog să acceptați cele mai bune urări din 
partea partidului și a mea personal pentru progresul și prosperi
tatea socială a poporului român și pentru dezvoltarea tot mai 
strinsă a relațiilor de prietenie dintre popoarele român și grec, 
pentru pace și securitate in Europa și în lume.

IOANNIS PESMAZOGLU
Președintele Partidului 

Socialismului Democratic

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a României îmi este agreabil să 

adresez Excelenței Voastre, în numele poporului libanez și al meu 
personal, călduroase felicitări, cit și urări sincere de fericire perso
nală și prosperitate poporului român.

ELIAS SARKIS
Președintele 

Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Junta Guvernului de Reconstrucție Națională și poporul nicara- 

guan sint onorați să felicite pe Excelența Voastră cu ocazia aniver
sării Zilei eliberării naționale a României.

Vă rugăm să primiți urările noastre cele mai bune pentru feri
cirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului 
român.

Cu înaltă considerație,

SERGIO RAMIREZ MERCADO
MOISES HASSAN MORALES

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
RAFAEL CORDOVA RIVAS 

ARTURO J. CRUZ

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, regina 
ml se alătură în a transmite Excelenței Voastre sincerele noastre fe
licitări și cele mai bune urări de fericire personală.

SULTAN HAJI AHMAD SHAH IBNI
AL MAHRUM SULTAN ABU BAKAR

Suveran al Malayeziei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă 

adresez cele mai bune urări de succese continue în opera de edifi
care a statului socialist român, de apărare a păcii și de cooperare 
intre popoare și vă exprim cu această ocazie sentimentele de soli
daritate ale militanților partidului nostru.

ABDALLAH IBRAHIM
Secretar general al Uniunii Naționale 

a Forțelor Populare din Maroc

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Dorim să vă transmitem cel mai călduros mesaj de urări cu 

ocazia celei de-a XXXVI-a aniversări a eliberării României, 
23 August.

întreg Institutul pentru problemele unei noi ordini economice 
internaționale iși amintește dintotdeauna cu emoție deosebită 
această dată atît de importantă, atît. de semnificativă nu numai 
pentru istoria română, ci și pentru cea europeană și mondială.

Ne-o amintim ca un moment universal și de etern eroism, ca 
afirmare supremă a dreptului fiecărui popor de a-și alege 
propriul destin în deplină corfștiință și libertate.

Astăzi, cînd se dezbat marile probleme nesoluționate ale uma
nității care provin din împărțirea nejustă a bogățiilor, sărbătorind 
23 August 1944, înseamnă, nu numai pentru Republica Socialistă 
România, o pildă de a ne căli din exemplul glorios al trecutului 
pentru a înfrunta probele dure ale prezentului.

întreg Institutul pentru problemele unei noi ordini economice 
internaționale privește la această aniversare cu speranța reînnoită 
intr-o societate mai justă, întărită și de invățămintele care rezultă 
in acest sens din operele și gîndirea dumneavoastră, domnule 
președinte.

Impresia produsă de întîlnirea avută anul acesta, la 27 februarie 
la București, pentru sărbătorirea celei de-a V-a aniversări de la 
crearea institutului nostru, ne-a rămas încă foarte vie : dumnea
voastră ne-ați adresat atunci un discurs memorabil, in care ați 
abordat toate problemele de politică internațională mai impor
tante ale momentului. Ne-a impresionat din nou hotărirea dum
neavoastră de a apăra pacea și a promova o nouă ordine economică 
internațională, în care toate popoarele să aibă aceleași drepturi .și 
îndatoriri. \

Sugestiile pe care dumneavoastră ni le-ați adresat cu ocazia 
respectivă, cit și in alte împrejurări, constituie un patrimoniu 
inestimabil de înțelepciune și speranță pentru care vă sintem și 
vă vom rămine mereu profund recunoscători.

Vă rugăm să primiți din nou. domnule președinte, cele mai 
calde urări pentru cea de-a XXXVI-a aniversare de la eliberarea 
României, împreună cu salutul nostru cel mai respectuos și con
firmarea admirației noastre celei mai sincere.

Președintele Institutului pentru problemele 
unei noi ordini economice internaționale,

Dr. ARTURO FRONDIZI
Secretar general,

Prof. dr. GIANCARLO ELIA VALORI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste 

România, am deosebita plăcere de a transmite Excelenței Voastre 
sincerele mele felicitări și cele mai bune urări de fericire personală 
și de prosperitate continuă poporului român.

Cu salutări cordiale,

JULIO CESAR TURBAY AYALA
Președintele

Republicii Columbia

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, i-a fost transmis de 
către ambasadorul Argentinei la București, Federico C. Barttfeld, 
un mesaj de felicitări în numele președintelui Națiunii Argentinian», 
general-locotenent (r) Jorge Rafael Videla, al poporului și Guver
nului Argentinei.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Secretariatului Consiliului de Ajutor Economic Re

ciproc și al meu personal, vă felicit pe dumneavoastră și pe toți 
oamenii muncii din România cu ocazia sărbătorii naționale a Repu
blicii Socialiste România — cea de-a 36-a aniversare a eliberării 
țării de sub jugul fascist.

Pornind pe calea construirii socialismului, oamenii muncii din 
România, sub conducerea Partidului Comunist Român, în strînsă 
colaborare cu popoarele țărilor socialiste frățești, au obținut în anii 
puterii populare mari realizări in toate sferele activității sociale 
și economice, iar în prezent transpun in viață programul construirii 
societății socialiste dezvoltate.

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
urăm poporului român noi succese în îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român privind con
struirea societății socialiste dezvoltate, și dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și succese in continuare 
în activitatea dumneavoastră, pentru propășirea poporului român, 
întărirea unității, prieteniei și colaborării țărilor socialiste, pentru 
cauza păcii și progresului in întreaga lume.

Cu profundă stimă,

N. FADDEEV
Secretarul Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc

Cu același prilej au transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
telegrame de felicitare Hamad 
Bin Khalifa Al-Thani, prinț 
moștenitor și ministru al apără
rii al statului Qatar, Dimitrios 
Papaspyrou, președintele Parla
mentului elen, Kamel Al-Assad, 
președinte, și Ishan Abou Kha
lil, secretar general ai Adunării 
Naționale Libaneze, Alekos Mi- 
chelides, președintele Parlamen
tului Republicii Cipru, Joseph 
Skaff, ministrul apărării națio
nale și agriculturii din Liban, 
Geoff Campbell, președintele 
Comitetului național al sindica
telor conservatoare din Marea 
Britanie, 'Fathi Naji Awad, se
cretar general al Federației ge
nerale a sindicatelor muncitori
lor iordanieni, Federația națio
nală a tineretului liberal din 
Columbia, Thomas McLatchie, 
primarul orașului Coventry, 
Marea Britanie. -

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Sețretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a victoriei revoluției de eli

berare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă — 23 Au
gust 1944 — vă rog să acceptați cele mai sincere urări în legătură 
cu această dată istorică, ce a coincis cu începutul construcției socia
liste în țara dumneavoastră.

România și dumneavoastră personal ați contribuit în mod decisiv 
la crearea unui climat de pace și de colaborare, mai ales în zilele 
noastre, cînd situația internațională este extrem de acută.

PASOK (Mișcarea Socialistă Panelenă) susține ferm eforturile 
dumneavoastră de progres și prosperitate pentru poporul român, ca 
și pentru stabilirea unei păci durabile și cooperări fructuoase în 
regiunea balcanică.

Președintele PASOK,

ANDREAS G. PAPANDREU 
----------------------------------------- (

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a României, vă urez dum
neavoastră și poporului român mari succese. Sint convins că rela
țiile de prietenie dintre popoarele noastre vor continua să 
se dezvolte.

Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele

Partidului Socialist din Cipru — E.D.E.K.

Au adresat, de asemenea, 
felicitări președintelui Nicolae 
Ceaușescu organizații politice și 
obștești, personalități ale vieții 
publice : Centrul European
UNESCO pentru învățămîntul 
superior din București, Abdel 
Salam Dajani, director al Cen
trului de informare al O.N.U. 
pentru România. Suchart Kosol- 
kitiwong, președintele Federați
ei internaționale a religiilor, 
Ezzidin Nasser, membru al Co
mandamentului regional al Parti
dului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Asociației de prietenie 
Siria-România, Harry Francis, 
președintele Asociației de prie
tenie Marea Britanie-România, 
Muhammad Aslam Jan, pre
ședintele Asociației de prietenie

Pakistan-Romania, Sayed Zakl, 
președintele Asociației de prie
tenie egipteano-române. Mano 
Benocci, în numele Consiliului 
de conducere al Asociației de 
prietenie Italia-România, Vin
cenzo Adinolfi, președintele A- 
Sociației de prietenie Italia- 
România din Napoli, Montague 
Jayewickreme, ministru al Ad
ministrației publice și dezvoltă
rii rurale, președinte, Nissanka 
Wijeradne, ministrul justiției, 
președinte de onoare, și Daya 
Weththasinghe, secretar al Aso
ciației de prietenie Sri Lanka- 
România, Ann-Mari Storck, pre
ședinte, și Sven Osterberg, se
cretar ai Asociației de prietenie 
Suedia-România, James John
son, președinte, și George Ro
bertson, secretar ai Grupu
lui parlamentar anglo-român. 
Yitzhak Korn, președintele Aso
ciației de prietenie Israel- 
Românla. Theadoros Catrlvanos. 
secretar general al Casei de 
cultură a prieteniei eleno-româ- 
ne, Fernando Suasnavas Vallejo, 
președintele Societății cultura
le ecuadoriano-române, Zamfir 
Punghis, președintele Asociației 
grecilor originari din România.

★
Au mal trimis telegrame de 

felicitare tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, re
prezentanți ai cercurilor econo
mice din diferite țări : Alberto 
Grandi. președintele Institutului 
național pentru hidrocarburi — 
E.N.I. (Roma), Societatea mixtă 
libano-română Prodaco Sal, Do
nald Papper, din partea firmei 
„Rolls-Royce", Daisaku Ikeda, 
președintele Companiei „Soka 
Gakkai International" (Japonia).

Consiliului Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România
Dragi tovarăși,
în numele Consiliului Național al Frontului Patriei din Repu

blica Populară Bulgaria, vă adresăm felicitările noastre cele mai 
cordiale și frățești, cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii So
cialiste România — a 36-a aniversare de ,1a eliberarea țării dum
neavoastră de asuprirea fascistă, de la crearea României libere și 
socialiste.

Vă transmitem, dragi tovarăși, cele mai sincere urări de noi și 
tot mai mari succese în îndeplinirea obiectivelor trasate de Con
gresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru bunăstarea și 
fericirea poporului frate român.

Avem ferma convingere că legăturile dintre Consiliul Național al 
Frontului Patriei și Consiliul Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste se vor dezvolta și îmbogăți continuu cu noi forme, 
vor căpăta un nou conținut, in folosul popoarelor bulgar și român, 
al unității și coeziunii țărilor din comunitatea socialistă, în interesul 
cauzei păcii.

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI PATRIEI DIN REPUBLICA 

POPULARĂ BULGARIA

Cu prilejul celei de-a 36-a 
aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, 
tovarășului Ilie Verdeț, prim- 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, i-au fost 
adresate telegrame de felicitare 
de către șefi de state și de gu
verne.

Adresînd, în numele Consiliu
lui Executiv și al său personal, 
felicitări și urări de noi succe
se în construirea societății so
cialiste, în făurirea unui viitor 
fericit poporului român, to
varășul Veselin Giuranovici, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, arată în 
telegrama sa’: „Sînt convins că 
relațiile de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre țările 
noastre vecine se vor dezvolta 
cu succes și în viitor, în inte
resul păcii șl securității în 
lume";

în telegrama sa, tovarășul LI 
Giong Ok, premier al Consiliu
lui Administrativ al Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
după ce a transmis primului 
ministru român felicitări și sa
lutări frățești, a arătat : „Po
porul coreean se bucură din 
toată inima și felicită cordial 
poporul român pentru realiză
rile dobindite după eliberare 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, în apărarea fer
mă a independenței și suvera
nității țării și in edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Exprimîndu-mi con
vingerea că minunatele relații 
de prietenie și colaborare exis
tente între cele două țări ale 
noaștre se vor dezvolta și în
tări pe mai departe, vă urez să 
obțineți succese tot mai mari în 
activitatea dumneavoastră de 
mare răspundere".

Guvernul și poporul Indone
ziei, se spune in telegrama 
adresată de președintele acestei 
țări, Suharto, mi se alătură în 
a vă transmite felicitări cordia
le cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Socialiste România. 
Va rog să primiți cele mai bune 
urări de* sănătate, precum și de 
prosperitate continuă pentru 
poporul român.

La rîndul său, premierul

indian, Indira Gandhi, a adre
sat primului ministru român 
calde urări și felicitări, iar po
porului român cele mai bune 
urări de fericire și prosperi
tate.

Transmițînd cele mai calde 
felicitări, iar poporului român 
urări de progres continuu și 
bunăstare, primul ministru al 
Republicii Arabe Siriene, dr. 
Abdel Rauf Al-Kassem, a sub
liniat convingerea sa că rela
țiile de cooperare dintre cele 
două țări se vor dezvolta in 
folosul reciproc.

Felicitările călduroase transmi
se premierului român au fost 
însoțite in telegrama primului 
ministru al Guvernului Kam- 
puchiei Democrate, Khieu Sam- 
phan, de urări de pace și pros
peritate pentru Republica So
cialistă România și poporul său, 
precum și de expresia încrede
rii în dezvoltarea continuă a 
tradiționalelor relații de prie
tenie dintre țările noastre.

în numele guvernului și po
porului Malayeziei, premierul 
acestei țări, Datuk Hussein Bin 
Onn, a transmis primului mi
nistru, guvernului și poporului 
român salutări călduroase și 
cele mai sincere felicitări, îm
preună cu urarea ca România 
să continue să se bucure de 
progres și prosperitate.

După ce transmite un mesaj 
de felicitări și sincere urări din 
partea guvernului și poporului 
Noii Zeelande, primul ministru 
R.D. Muldoon își exprimă con
vingerea că legăturile de priete
nie și spiritul de cooperare care 
există între țările noastre vor 
continua să se dezvolte și să se 
adincească în anii care vin.

în telegramele adresate cu 
același prilej, Anker Joergen- 
sen, primul ministru al Dane
marcei, prințul moștenitor și 
primul ministru al Statului Ku
weit, Saad Al Abdulah Al Sa
bah, primul ministru al Republi
cii Tunisiene, Mohamed Mzali, 
Maung Maung Kha, primul mi
nistru al Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane, și J.M.G. A- 
dams, primul ministru al Sta
tului Barbados, au transmis pre
mierului român, guvernului și 
poporului Republicii Socialiste 
România felicitări și cele mai 
bune urări de progres și prospe
ritate.

CONSILIUL POPULAR - INIMA SPIRITULUI GOSPODĂRESC

„Formula edilitară" a dezvoltării orașului:
PARTICIPAREA ACTIVĂ A CETĂȚENILOR

Atunci cînd, pentru a răspunde la 
întrebarea „Cum sînt aplicate pro
punerile făcute de cetățeni în pe
rioada campaniei electorale", tova
rășul Ion Drogoreanu, vicepreședin
te al Consiliului popular al orașului 
Pucioasa, a scos un dosar bine îm
părțit în rubrici și fascicule și a în
ceput să-1 răsfoiască, am avut im
presia că va începe o discuție gene
rală, sterilă, o discuție cu „s-a zis", 
„o să fie", „o să facem", așa cum, de 
ce să nu recunoaștem, se mai ln- 
timplă. Impresie falsă.

— Mai întli să menționez — spu
nea tovarășul Drogoreanu — că pro
punerile făcute le-am împărțit in 
două categorii : cele care pot fi apli
cate cu forțele noastre, ale consiliu
lui și ale locuitorilor orașului, și cele 
pentru care avem nevoie de ajutor 
din partea județului sau a organelor 
centrale.

Prima remarcă ce se impune : doar 
o propunere din cele 41 mai impor
tante, care au fost nominalizate, de
pinde de aprobarea și sprijinul or
ganelor superioare. Toate celelalte 
40 pot fi înfăptuite de către cetățeni 
și consiliul popular, ceea ce indică, 
dintru început, și rezervele de forțe 
și rezervele de inițiativă gospodă
rească existentă, dar poate și gradul 
sporit de chibzuință cu care cetățea
nul cugetă și lansează o sugestie, o 
asociază mental de perspectivele tra
ducerii ei in viață. Asta nu înseam
nă că cele 40 de propuneri repre- 
Xintă mărunțișuri ușor de rezolvat, 
cît ai bate din palme ; ele ’ vizează 

chestiuni esențiale pentru viața eco
nomică și socială a orașului. Cum ar 
fi : regularizarea unor cursuri de 
apă, precum și alte lucrări de drenaj 
și de hidroameliorații, care să evite 
alunecările de teren (frecvente pe 
teritoriul satelor și comunelor din 
apropiere), . extinderea alimentației 
cu apă potabilă, extinderea și între-

Urmărind realizarea 
propunerilor formulate 
în campania electorală 

de cetățenii din Pucioasa

ținerea unor străzi și șosele, amena
jarea unor blocuri de locuințe ș.a.

— Cum ați procedat, tovarășe vi
cepreședinte 7

— Simplu, ceea ce nu înseamnă că 
lucrurile s-au rezolvat sau se rezol
vă ușor. Spun simplu, în sensul că 
am pornit de la ceea ce este elemen
tar și esențial in același timp și a- 
nume de la o cîntărire exactă a po
sibilităților de care dispunem pentru 
înfăptuirea fiecărei propuneri. A ur
mat stabilirea precisă a răspunderi
lor pe comisiile permanente ale Con
siliului popular al orașului Pucioasa, 
pe servicii, pe persoanele care pri
meau sarcina rezolvării. Propunerile 
au intrat in planul de lucru al comi
siilor, deci și în planul de lucru al 

comitetului executiv, ca sarcini de 
lucru, dar cu mențiunea expresă că 
sînt făcute de cetățeni in campania 
electorală. Cu alte cuvinte, măsura 
viza și să nu „se piardă" propune
rile pe drum, dar și să se detașeze, 
din ansamblul sarcinilor curente, ca 
obiective de o răspundere deosebită : 
răspunderea față de electorat.

Cum s-au înfăptuit propunerile 7 
Răspunsul primit la consiliul popu
lar îl întregim cu explicațiile foarte 
amănunțite primite chiar de la au
torii propunerilor. Să ne referim 
doar la două dintre ele. Cele care au 
dat multă bătaie de cap edililor, dar 
pină la urmă au fost rezolvate.

Tovarășa Maria Toma este conta
bilă la sucursala Băncii naționale șl 
una din autoarele propunerilor de 
extindere a rețelei de apă potabilă 
în satul Miculeștl și de consolidare 
a malului drept al pîrîului ce trece 
prin sat. Propuneri de extindere a re
țelei de apă găsim și la alți cetățeni, 
pentru zonele în care locuiesc (cum 
ar fi Ion T. Milea, din b-dul Tranda
firilor, circumscripția nr. 10), iar pro
puneri de amenajări și consolidări au 
sugerat și Mihail Buță, din strada 
Tudor Vladimirescu, circumscripția 
nr. 1, Dumitru Turbatu, din strada 
Patrana, circumscripția nr. 4, Ion 
Veveriță, din strada Morilor, cir
cumscripția nr. 5 ș.a. Despre toate 
acestea se credea la prima vedere că 
sînt imposibil de rezolvat pe plan 
local din cauza lipsei de utilaj spe
cific ; mai direct spus, ele erau „pa
sabile" la categoria ideilor ce im

plică investiții centrale. Dar nici un 
cetățean nu a încheiat astfel propu
nerea făcută, nici vicepreședintele 
Ion Drogoreanu, care, personal s-a 
ocupat de rezolvarea lor. Ca repre
zentant al deputaților aleși, a pornit 
într-un dialog pe străzile orașului, 
cu cetățeni, dar și -cu lucrători de pe 
șantierele de construcții de locuințe, 
„într-o zi — ne-a relatat în continua
re tovarășul vicepreședinte — am 
întîlnit un cetățean venit la trata
ment în stațiunea noastră stînd de 
vorbă cu constructorii de pe șantie
rul nostru de locuințe. Omul era de 
aceeași meserie. Și aflu de la el că 
undeva, la Constanța, sînt propuse 
spre casare unele utilaje care ar face 
față la șantierul unui oraș de dimen
siunea celui ca Pucioasa. Am infor
mat biroul executiv al consiliului 
popular și am hotărît să trimitem un 
delegat specialist, pe tovarășul Spiri
don Sandu, tehnician principal la sec
ția arhitectură, sistematizare și con
trol, să vadă ce și cum. A cercetat și 
a adus patru utilaje de cea mai mare 
utilitate pentru noi (mai ales „D.D.“- 
ul multifuncțional, îndrăgit de meca
nicii șantierului — Iulian Milescu, Vic
tor Mănescu, Nicolae Impărățel, Va- 
sile Anghel — bine întreținute și re
parate tot de ei, alintîndu-le drept 
„copiii noștri buni"). Datorită aces
tor utilaje s-a putut trece la îm
plinirea propunerilor referitoare la 
amenajări și înfrumusețări de dru
muri și străzi, am terminat canaliza
rea și asfaltarea străzii Crinului. Dar 
în zona noastră sînt multe lucrări de 
drenaj și consolidare a unor tere
nuri degradate de ploi.

— Ce-am făcut noi, cetățenii din 
satul Miculești — ne spune tovarășa 
Maria Toma — după ce s-a acceptat 
introducerea unei conducte de apă 
potabilă ? Am mers un grup de fe
mei, în frunte, la propriu și la fi
gurat, cu tovarășa secretară de par
tid, și am chemat oamenii, din poar- 
tă-n poartă, la muncă patriotică. Am 
stabilit cu ce putem contribui fieca
re la o parte din lucrări — munci 
necalificate : săpături, taluzări, care 
puteau fi făcute cu unelte simple — 

și. pe baza planului stabilit de teh
nicieni. s-a trecut la lucru. O să vă 
mire, poate, dar noi n-am contabili
zat in nici o fișă cite ore am făcut, 
deși eu sînt de meserie... Deputatul 
Haralambie Sorescu, din circum
scripția 15, are grijă și le-a trecut în 
„Caietul deputatului"...

Important este că oamenii au par
ticipat și efectele se văd : în mo
mentul de față, școala generală, gră
dinița. precum și multe case (20 de 
familii fiind la ora actuală cu con
strucția aproape de sfîrșit) și-au 
montat conducte de apă. în mod fi
resc, consiliul popular a intervenit 
și a ajutat acolo unde nu se putea 
face față. Tovarășul deputat în 
M.A.N. Gheorghe Dragomir, de e- 
xemplu, a ajutat ța aprovizionarea 
micului șantier cu 1 000 kg reziduuri 
ciment de la Întreprinderea de li
anți și azbociment din Fieni. S-a 
asigurat ca noua capacitate a con
ductei de apă construită să serveas
că și alte sate aparținătoare, ca Dia- 
conești, Glodeni, precum și cartierul 
muncitoresc „Bucegi" din raza ora
șului.

Ceea ce ni se pare foarte impor
tant in modul de organizare și ur
mărire a îndeplinirii propunerilor 
făcute de cetățeni este cunoașterea 
temeinică pînă la amănunt și foar
te precisă, de către cadrele consiliu
lui popular cu care am stat de vor
bă, a situației „la zi" a fiecărei pro
puneri. Aceiași oameni, din Pucioa
sa și satele din jur, locuri unde 
s-au născut și părinții și copiii 
lor, din sentimentul patriotic cel mai 
firesc au trecut încă din campania 
electorală, fără chemări și îndem
nuri speciale, la Înfăptuirea propu
nerilor lor proprii. Așa după cum 
am aflat de la cetățenii înșiși, tre
buie să subliniem că „îndemnurile 
n-au pornit din partea consiliului 
popular către cetățeni — ne spune 
mindru pensionarul Ion Diaconescu, 
cetățean cu cele mai multe ore de 
muncă patriotică — ci din partea ce
tățenilor către consiliul popular".

Angela POPESCU

tv
PROGRAMUL 1

10,00 Filmoteca elevului • O carte pen
tru voi : „Moar® cu noroc" de Ioan 
Slavici • Balet — Galina Ulanova 
• Mișcarea de rotație a Pămîn- 
tului • Atlas geografic : „Drumul 
albastru" (III) — „Deasupra Atlan- 
tldel" — documentar

11,00 Roman-foileton : Prietenul nostru 
comun — reluarea episodului 3

11,55 Telex
12,05 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Invățămint — educație. Laborator 

metodic TV. Tema : Folosirea ex
perimentului în lecția de fizică

16.30 Reportaj pe glob: Republica Popu
lară Chineză. Quing Dao și ciocir- 
liile. Film de Stoica Meteleanu și 
Horia Vaslloni

16,50 Viața culturală
18,10 Cu cintecul la drum (HI)
18,35 Desene animate : Kum-Kum — 

episodul 8
19,00 Telejurnal • In tntîmplnarea Con

gresului al H-lea al consulilor 
populare

19,20 Festivalul de folclor al țărilor 
balcanice. Selecțlunl din spectaco
lele ansamblurilor din Grecia, 
Bulgaria și România

19,45 Ora tineretului Ipostaze ale con
științei. Fapte semnificative

20,15 La zi in agricultură
20.30 Jurnalul științelor șl al călătorii

lor. Tigris — ultimul episod. Ex
pediția lui Thor Heyerdahl pe 
Oceanul Planetar. Producție a stu
diourilor engleze

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29,

30 și 31 august. In tară : Vreme in ge- 
| neral caldă. Cerul va fi variabil. Pe 

alocuri, în vestul țării, va ploua în a 
I doua parte a intervalului. Vîntul va

21.10 Seară de operă : „Boema" de 
Puccini. Spectacol realizat pe sce
na Operei din lași de televiziunea 
română In colaborare cu televi
ziunea ungară

22.10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

17.30 Radar pionieresc
18,00 Film serial : Martin Eden. Relua

rea episodului 1
19,00 Telejurnal • In intîmpinarea Con

gresului al H-lea al consiliilor 
populare

19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.30 Estivala ’80. Oaspeți in stagiunea 

1979—1980. Tn program : o Bach — 
Concertul pentru pian și orches
tră în La major. Solist Constantin 
lonescu-Vovu, acompaniat de or
chestra Filarmonicii ..George E- 
nescu", dirijor Georges Octors 
(Belgia) • Paganini — Concertul 
nr. 5 pentru vioară șl orchestră, 
solist Mincto Mincev (Bulgaria). 
Acompaniază orchestra Filarmo
nicii „George Enescu", dirijor Au
relian Octav Popa • Schumann 
— Simfonia a iv-a — interpretea
ză orchestra filarmonică din Plo
iești. Dirijor Klaro Miserlt (Ca
nada) • Gershwin — Concertul 
pentru pian și orchestră in Fa 
major, solist Giuseppe La Licata 
(Italia). Acompaniază orchestra 
simfonică a Radiotelevlziunii. di
rijor Iosif Conta • Aurel Popa — 
Concertul nr. 2 pentru trompetă 
și orchestră. Solist Iancu Văduva, 
acompaniat de orchestra Radiote
levlziunii române. Dirijor Ren- 
dentor Romero (Filiplne).

22.10 Telejurnal 

sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 și 
14 grade, iar cele maxime între 20 și 
30 de grade. Dimineața, ceată locală. 
In București : Vreme în general caldă 
și frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin la începutul intervalului. 
Vint slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 13 grad» iar cele 
maxime între 26 șl 29 de grade (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).
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Intîlnire la C. C. al P. C. R. Plecarea președintelui Partidului
Tovarășul Virgil Cazacu, membru 

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit miercuri dimi
neața cu tovarășul Milton Rene Pa
redes, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Honduras, care se află în 
țara noastră, la Invitația C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de informații reciproce în le
gătură cu preocupările actuale și de

perspectivă ale Partidului Comunist 
Român și ale Partidului Comunist din 
Honduras. A fost exprimată, totoda
tă, dorința comună de a dezvolta con
tinuu raporturile de stimă și respect 
reciproc statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Honduras. Au fost abordate, 
de asemenea, unele aspecte ale vie
ții politice internaționale.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Cooperatist din
Președintele Partidului Cooperatist 

din Marea Brițanie, Tom Turvey, care 
a făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R., 
a părăsit miercuri dimineață Ca
pitala.

Marea Brițanie
Oaspetele a fost salutat, la pleca

re, de tovarășul Iosif Banc, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Cu deplină încredere în capacitatea 
poporului polonez de a rezolva problemele

Festivalul de folclor al țărilor balcanice

Creația populară — cale generoasă 
de cunoaștere și apropiere 

intre popoare
Fiecărui popor îi sînt 

proprii aspirațiile cute
zătoare, bucuriile sim
ple ale vieții de zi cu 
zi : dragostea, priete
nia, traiul în comuni
tatea întemeiată pe 
valorile permanente. 
Desigur, popoarele se 
exprimă nuanțat, mo
dul de exprimare de
pinde de o multitudi
ne de factori — condi
ții de dezvoltare isto
rică, grad de cultură 
și de civilizație, așe
zare geografică, tem
perament. Scriitorii 
care au vrut să înfăți
șeze regiunea Balcani
lor ca tărîm fabulos 
au reușit, fără îndoia
lă. Parfumul șl culoa
rea. începutului de O- 
rient, întrucîtva exage
rate, totuși, în paginile 
cărților, au înfierbîntat 
imaginațiile, au predis
pus către visare sau, 
cel puțin, contemplare 
mai mult sau mai pu
țin benefică. Silită de 
împrejurări, Istoria po
litică a Europei a a- 
mendat însă sever idi
lica Imagine de tihnă 
balcanică, sltuînd re
giunea în centrul unor 
alte atenții, al altor 
răspunderi față de li
niștea continentului. $1 
dacă este important ca 
fiecare țară în parte 
să își asume responsa
bilitățile cele mai înal
te privind pacea și e- 
chilibrul lumii contem
porane, este inevitabil 
firesc să existe și 
strădania realizării a- 
propierii popoarelor 
acestor țări. Istoria 
multiseculară a națiu
nilor din Balcani, în 
multe privințe pildui
toare, este de fapt isto
ria încercărilor de so
lidarizare. Si cum alt
minteri decît prin buna 
cunoaștere a fiecăreia ? 
Șl înainte, în alte cir
cumstanțe, oamenii 
luminați au trudit la 
crearea climatului de

încredere, stimă între 
popoarele din regiune. 
Imperativ cu atît mai 
actual astăzi. Evident, 
căile sînt multe — po
litice, economice, cul
turale. Cine a fost pre
zent marți, '26 august, 
la spectacolul inaugu
ral al Festivalului de 
folclor al țărilor bal
canice — organizat de 
C.C.E.S. — a putut a- 
precia sensul unei atari 
reuniuni artistice. Nu 
trebuie să fii mare 
specialist, e de ajuns 
să fii spectator onest 
pentru a observa, in 
netăgăduita diversita
te, specificitate și dis
tincție, existența unor 
viguroase afinități sti
listice, a unor motive 
etice proprii folcloru
lui. Fie că vin din 
Anatolia, din împreju
rimile Salonicului, din 
vestul Bulgariei, din 
Muntenegru sau Ră
dăuți, dansurile impli
că sugestia aspirației 
colectivităților spre pa
cea socială, precum 
tropotul-vuiet trebuie 
să fi devenit ca atare 
prin condiționare isto
rică — lupta de eman
cipare națională. Dati
nile, obiceiurile tra
diționale, aduse pe sce
nă, nu pot fi separate, 
nu pot fi sustrase, mai 
exact, din sfera condi
ționărilor istorice.

Zonă folclorică din
tre cele mai distincte, 
regiunea balcanică 
fascinează prin vita
litatea continuității 
sale, vitalitate spori
tă prin ceea ce isto
ria comună a țărilor 
de aici le-a apropiat, 
fără a impieta asupra 
personalității folclo
rului propriu.

Regia spectacolului 
(semnată de maes
trul coregraf Sever 
Tita) a avut judicioa
sa inspirație de a nu 
fragmenta spectacolul. 
S-a realizat un spec

tacol unitar, ansam
blurile succedîndu-se 
în funcție da criterii 
artistice. S-a expri
mat, în fond, însuși 
sensul festivalului : 
limbajul artei po
poarelor este unanim 
ințeles, universal și 
astfel poate contribui 
la consolidarea, prin 
cunoaștere, a climatu
lui de prietenie și 
colaborare.

Să ne cunoaștem 
mai bine, iată un 
imperativ ce devine o 
cerință fericită a con
temporaneității. Arta, 
se știe, este un bun 
mijlocitor al cunoaș
terii și apropierii po
poarelor. Organizat de 
țara noastră, în 1977, 
Festivalul de folclor 
al țărilor balcanice 
realizează, în ansam
blul politicii externe 
românești, de strîn- 
gere a legăturilor cu 
toate popoarele lu
mii, de asigurare în 
Balcani a unui climat 
de pace și colabo
rare, un act semnifi
cativ în sfera culturii.

Țările participante 
la festival, prin În
săși prezența lor, de
monstrează că în a- 
ceastă regiune po
poarele doresc pacea, 
vor să trăiască în 
bună înțelegere. Pe 
de altă parte, festi
valul mai demonstrea
ză că națiunile de 
aici doresc să ridi
ce punți solide de le
gătură între ele. Nu 
numai artiștii se cu
nosc mai bine între 
ei, dar și spectatorii 
cunosc, și prin mijlo
cirea artei folclorice, 
popoarele vecine, mo
dul lor de a gîndi, de 
a trăi, de a găsi căi 
comune de acțiune 
spre înțelegere, prie
tenie și colaborare 
pe continentul euro
pean.

Viorel ȘTIRBU

Cronica
Miercuri, tovarășa Lina Ciobanu, 

ministrul industriei ușoare, a avut o 
întrevedere cu Jawad Anani, minis
trul aprovizionării din Iordania, care 
face o vizită în țara noastră, în 
fruntea unei delegații economice.

Au fost abordate probleme privind 
stadiul actual al relațiilor economice 
româno-iordaniene, fiind, totodată, 
analizate noi căi și mijloace concre
te menite să contribuie la dezvolta
rea colaborării și cooperării în do-

zilei
menii de Interes comun dintre cele 
două țări.

în aceeași zi, delegația iordaniană 
a avut o întrevedere, la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
cu Adrian Rogojeanu, adjunct al 
ministrului.

La întrevederi a luat parte Hani 
Tabbara, ambasadorul Regatului Ha- 
șemit al Iordaniei la București.

(Agerpres)

De la Ministerul Sănătății
La 3 octombrie 1980 va avea loc 

concursul pentru obținerea gradului de 
medic principal și farmacist principal.

La concurs se pot prezenta :
— Medici de medicină generală — 

profil adulți și pediatrie și medicii 
stomatologi care au o vechime în 
munca sanitară ca medici de mini
mum 5 ani, pînă la data de 1 XI 
1980 ;

— Farmaciștii care au o vechime

în munca sanitară ca farmaciști de 
minimum 8 ani și farmaciști înca
drați în unități sanitare în posturi 
de chimiști său alte posturi similare 
cu minimum 8 ani vechime, pină la 
data de 1 XI 1980.

Concursul se va desfășura în cen
trele universitare medicale București, 
Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Tîrgu 
Mureș și Timișoara.

(Agerpres)

Rechizite școlare pentru noul an școlar

dezvoltării socialiste
La redacția ziarului „Sctntela* au sosit. In decursul acestei perioade, 

scrisori din partea unor cititori care au solicitat o serie de lămuriri in 
legătură cu evenimentele recente din Polonia.

Ca răspuns la cerințele formulate, publicăm articolul de mal jos.

în cadrul Festivalului de folclor 
al țărilor balcanice, care se desfă
șoară în aceste zile pe litoral, 
miercuri, la Teatrul de vară din 
Mamaia a fost prezentat spectacolul 
susținut de ansamblurile folclorice 
de cîntece și dansuri populare din 
Bulgaria, Grecia și România.

în aceeași seară, la Eforie Sud a 
avut loc spectacolul ansamblurilor 
din Turcia și România, iar la Man

galia cele ale Iugoslaviei și Româ
niei.

Numeroși turiști români și oaspeți 
de peste hotare, care-și petrec va
canța în stațiunile de pe litoralul 
românesc al Mării Negre, i-au 
aplaudat cu căldură pe solii artei 
populare din cele cinci țări balca
nice, care au făcut să strălucească 
pe scena festivalului frumusețea te
zaurelor folclorice din țările res
pective. (Agerpres).

Un sortiment cores
punzător de rechizite 
școlare destinat elevi
lor din toate clasele 
oferă magazinele din 
București, aparținînd : 
întreprinderii comer
ciale locale UNIVER
SAL : AGENDA, Stra
da 30 Decembrie 56 ; 
„Galeria modei", Șo
seaua Pantelimon 47 ; 
întreprinderii comer

ciale de stat CEN
TRAL: „Unirea", Pia
ța Unirii 1; întreprin
derii comerciale de 
stat BUCUR-OBOR, 
Șoseaua Colentina 2 ; 
Centrului de librării 
BUCUREȘTI ; între
prinderii comerciale 
locale TUTUNUL — 
unitățile ABC ampla
sate în : Bulevardul 
1848 nr. 18 ; Șoseaua

Alexandriei — Com
plex comercial 11 ; 
Bulevardul Lacul Tel, 
BIbc 15 Petricani ; 
Șoseaua Pantelimon, 
Bloc 47 ; Bulevardul 
C. Brîncoveanu — 
Complex comercial 1; 
Bulevardul Bibescu 
Vodă; Bulevardul Di- 
mitrie Cantemir, 13 ; 
Bulevardul Magheru 
29 ; Calea Dorobanți, 
Bloc 99.

De la C. E. C.
Casa de Economii șl Con- 

semnațiuni face cunoscut depu
nătorilor că sîmbătă 30 august 
a.c., ora 13,30, în sala Casei de 
cultură „Petofi Sandor" din Ca
pitală, str. Zalomit nr. 6, va 
avea loc tragerea la sorți a 
obligațiunilor C.E.C. cu câștiguri 
pentru luna august a.c.

Cu acest prilej, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va 
acorda 11 327 de cîștiguri, de 
valori cuprinse intre 50 000 de 
lei și 800 de lei.

Tragerea la sorți fiind publi
că, cei interesați sînt invitați 
să ia parte la efectuarea aces
teia.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 27 AUGUST 
1980

Extragerea I : 17 7 26 21 14 2 
Extragerea a Il-a : 23 34 11 ÎS 4 36

fn septembrie 
pe litoral 

cură balneară 
la prețuri reduse

• Litoralul, gazda vacanțelor 
noastre estivale, este pregătit să 
primească oaspeți și în septem
brie — a. patra lună a verii. Mal 
puțin aglomerat, cu reduceri 
simțitoare de tarife (65 lei pe zl 
între 1—15 septembrie și 57 lei 
pe zi după această dată), litora
lul constituie un loc ideal pen
tru odihnă șl tratament.

• Medicii specialiști apreciază 
în unanimitate că în luna sep
tembrie cura heliomarină are 
aceleași efecte ca și în lunile 
de vară.

O noutate : La Eforie Nord șl 
Mangalia — două stațiuni recu
noscute pentru eficacitatea tra
tamentului în boli reumatismale 
— se pot obține bilete de 12 zile 
pentru tratamente profilactice.

După cum este cunoscut, în pa
ginile presei noastre au fost publi
cate relatări despre evenimentele 
ce au avut loc în ultima vreme în 
Polonia, despre aprecierile condu
cerii de partid și de stat poloneze 
asupra unor fenomene negative din 
viața economico-socială a țării, 
despre căile și măsurile preconizate 
pentru depășirea situației create.

Analizînd cauzele acestor fenome
ne, recenta plenară a C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez a 
relevat că Polonia se află într-o si
tuație economică grea, care are re
percusiuni asupra nivelului de viață 
al oamenilor muncii. S-a apreciat că 
această situație este legată de neîn- 
deplinirea unor importante obiective 
din sectoare economice de bază, de 
pierderile însemnate înregistrate de 
economia poloneză ca urmare a per
petuării unor manifestări de risipă 
și proastă gospodărire, accentuate și 
agravate de consecințele negative ale 
crizei economice mondiale. La a- 
ceasta s-au adăugat — așa cum sub
linia tovarășul Edward Gierek în 
cuvintarea rostită la plenara amin
tită — faptul că în activitatea de 
conducere economică s-au comis 
unele greșeli, inconsecvențe și ter
giversări, au existat oscilații și slă
biciuni. Neaslgurarea și neurmărirea 
concordanței necesare între venitu
rile populației, producția de mărfuri 
și volumul serviciilor disponibile au 
dus la apariția unor disproporții între 
producție și consum, la perturbări 
serioase ale echilibrului pieței. S-au 
manifestat, de asemenea, neajunsuri 
in stilul de muncă al unor organe de 
partid, organizații sindicale, în dife
rite domenii ale vieții de partid și de 
stat.

In aceste împrejurări, potrivit rela
tărilor presei poloneze, în ultima pe
rioadă au avut ioc întreruperi ale 
lucrului, greve de diferite durate în
tr-o serie de întreprinderi, îndeosebi 
din zona Mării Baltice.

Pornind de la această situație, 
plenara Comitetului Central al 
P.M.U.P. a apreciat că sarcina cea 
mai importantă, de cea mai mare 
urgență a momentului actual o con
stituie depășirea situației grele crea
te, revenirea la un ritm normal al 
activității productive și vieții socia
le. în acest sens, primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P. a prezentat ca di
recții principale de acțiune restruc
turarea planurilor economiei națio
nale pentru perioada imediat urmă
toare, limitarea unor investiții, mo
dificarea structurii producției în ve
derea satisfacerii unor nevoi sociale 
urgente, stimularea și creșterea pro
ducției agricole, îmbunătățirea balan
ței de plăți, reforme substanțiale ale 
sistemului de conducere a economiei 
naționale.

în același timp, s-a pus în evi
dență necesitatea întăririi rolului 
conducător al partidului, subliniin- 
du-se capacitatea partidului de a 
asigura înfăptuirea intereselor clasei 
muncitoare, ale poporului polonez, 
de a înlătura ceea ce frînează dez
voltarea și creează încordări. De 
asemenea, s-a accentuat necesitatea 
îmbunătățirii activității organizații
lor de bază și obștești, a adîncirii 
democrației socialiste, întăririi legă
turilor partidului cu masele, cerîn- 
du-se să se adopte un stil de lucru 
bazat pe contactul viu cu cetățenii, 
să se meargă cu hotărîre în mijlo
cul oamenilor muncii pentru a-i con
sulta și a le cere părerile și suges

tiile, a le cunoaște opiniile In ce pri
vește toate problemele vieții econo
mice și sociale.

în acest spirit au loc în prezent, 
într-o atmosferă constructivă, de în
credere reciprocă, întîlniri și discuții 
ale conducerii de partid și de stat 
cu oamenii muncii pentru Identifi
carea căilor de soluționare a pro
blemelor apărute, pentru depășirea 
situației create și desfășurarea mai 
departe a construcției socialiste.

în aceste condiții, cu atît mal 
mult nu pot să nu provoace cel pu
țin uimire comentariile unor publi
cații din țări occidentale, interpretă
rile pe linia unei prezentări tenden
țioase, denaturate și exagerate a 
evenimentelor din Polonia, evenimen
te care nu pot pune sub semnul 
întrebării sau periclita dezvoltarea 
socialistă a țării. Este evident că ase
menea comentarii răuvoitoare sub- 
apreciază sau ignoră în mod delibe
rat capacitatea poporului polonez de 
a soluționa cu succes problemele 
care apar în procesul construcției 
socialiste. Exprimînd hotărîrea co
muniștilor polonezi de a respinge 
orice încercări de atac împotriva 
principiilor de bază ale orînduirii 
socialiste, tovarășul Edward Gierek 
arăta că „numai o Polonie socialistă 
poate să fie un stat independent, cu 
frontiere intangibile și cu prestigiu 
internațional. Numai socialismul asi
gură astăzi efectiv interesele noas
tre de stat și naționale. Vom apăra 
și vom păstra în mod hotărît aces
te înalte valori".

Poporul român, care este legat de 
i poporul polonez printr-o veche și tra

dițională prietenie, prin aceleași as
pirații și țeluri de făurire a unei 
vieți noi, socialiste, își exprimă spe
ranța că Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, clasa muncitoare, poporul 
Poloniei — constructor al socialis
mului — vor reuși să depășească ac
tualele dificultăți. Fără îndoială că 
problemele apărute pot și trebuie să 
fie soluționate de către poporul po
lonez, cu forțele sale. Acestea sînt 
probleme care privesc dezvoltarea 
propriei sale țări, și stă în puterea 
poporului polonez să le rezolve cu 
succes pornind de la interesele funda
mentale ale dezvoltării socialiste a 
Poloniei.

în spiritul prieteniei și soli
darității, comuniștii, oamenii muncii 
din România nutresc convingerea 
fermă că poporul polonez, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, are deplina posibilitate, ca 
și dreptul suveran și inalienabil de 
a soluționa el însuși, fără nici un 
amestec din afară, problemele in
terne apărute. Dealtfel, poporul po
lonez și-a exprimat cu claritate po
ziția, arătînd că nu dorește șj nu 
voiește în nici un fel ca alții să-i re
zolve problemele. „Sînt probleme pe 
care trebuie să Ie discutăm și să le 
soluționăm noi. Nimeni nu poate face 
aceasta în locul nostru" — sublinia 
„Trybuna Ludu", organul Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

Desigur, o deosebită responsabili
tate revine clasei muncitoare — 
clasa conducătoare a societății po
loneze — care, prin importantele 
realizări din anii construcției socia
liste, și-a demonstrat cu putere ca
pacitatea de a acționa în spiritul 
intereselor generale ale întregului 
popor, ale dezvoltării socialiste a 
țării. ,

a țarii
Tocmai în virtutea acestui senti

ment de răspundere pentru desti
nele Poloniei, conducerea P.M.U.P. 
a chemat clasa muncitoare, pe toți 
oamenii muncii, întregul popor po
lonez să-și multiplice eforturile, 
să-și intensifice activitatea la locu
rile de muncă pentru depășirea ac
tualei situații. Desigur, asemenea ac
țiuni ca întreruperea lucrului, gre
vele nu sînt de natură să soluționeze 
problemele, ci, dimpotrivă, nu pot 
decît să le complice, așa cum pe 
drept au subliniat plenara C.C. al 
P.M.U.P. și presa poloneză. In
tr-adevăr, nu pe calea întreruperii 
lucrului, care înseamnă implicit di
minuarea producției, se pot rezolva 
problemele complexe care confruntă 
Polonia, ci, dimpotrivă, printr-o ac
tivitate sporită, prin eforturi pentru 
creșterea productivității muncii, pen
tru reducerea consumurilor și micșo
rarea cheltuielilor materiale, econo
misirea de combustibili și energie, 
folosirea integrală a timpului de 
muncă, creșterea eficienței întregii 
activități economice — adică prin 
îndeplinirea obiectivelor planului de 
stat și asigurarea, pe această cale, a 
bunurilor necesare satisfacerii cerin
țelor populației.

Fenomene cum sînt dificultățile 
economice din Polonia pot apărea în 
oricare țară, pot fi întîlnite practic 
oriunde, cu atît mai mult în condi
țiile actuale, cînd criza economică, 
îndeosebi criza energetică au reper
cusiuni din cele mai largi, pe plan 
mondial. Firește că astfel de pro
bleme nu se pot rezolva dintr-o 
dată, imediat sau peste noapte, ci 
numai treptat, în procesul unei dez
voltări economice normale — ceea ca 
impune, muncă, muncă fără preget^* 
depusă cu conștiinciozitate, în spirit 
de ordine. în orice țară, fără deosebi
re ca orînduire socială, dezvoltarea 
economică, depășirea dificultăților sint 
de neconceput fără muncă. Cu atțt mai 
mult atunci cînd în opera de con
strucție socialistă apar unele greutăți, 
singura cale pentru depășirea lor 
este intensificarea și unirea strînsă 
a eforturilor întregului popor, mobi
lizarea tuturor forțelor, întărirea 
disciplinei și spiritului da responsa
bilitate socială pentru propășirea 
țării, pentru propria bunăstare.

Comuniștii, oamenii muncii din 
România socialistă au convingerea 
că poporul polonez, care, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, a repurtat succese uriașe 
in opera de refacere a patriei sale 
atît da greu încercate în cel de-al 
doilea război mondial și a reușit 
apoi mari realizări în construcția 
socialistă, transformînd Polonia din
tr-o tară cu o economie slab dezvol
tată într-un stat cu un puternic și 
modern potențial industrial, va ob
ține noi progrese în dezvoltarea eco
nomiei, în ridicarea nivelului de 
trai, in înflorirea țării pe calea so
cialismului.

Reafirmîndu-și sentimentele de 
sinceră și caldă prietenie față de 
poporul polonez, comuniștii, poporul 
român sint alături de oamenii mun
cii din Polonia populară în dorința 
lor de a asigura învingerea di
ficultăților, își manifestă încrede
rea în voința, forța și capacitatea 
acestora, urindu-le succes deplin 
în eforturile pentru normalizarea 
situației și înaintarea . Poloniei pe 
calea socialismului și bunăstării ce
lor ce muncesc, corespunzător atit 
intereselor poporului polonez, cît și 
ale cauzei generale a socialismului, 
a securității, destinderii și păcii în 
Europa și în întreaga lume.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

O frumoasă

Colectivul Întreprinderii „Do
robanțul" din Ploiești a asigurat 
mărcii de fabrică un prestigiu de 
necontestat. Stofele și confecții
le realizate din țesăturile texti- 
liștilor ploieșteni sint mult solici
tate in magazinele din tară, cit și 
pe piețele din străinătate. Cerința 
oonstant ridicată a determinat co
lectivul de la „Dorobanțul" să-și 
analizeze în repetate rîndurl rezer
vele, posibilitățile. mărindu-și 
continuu producția de ștofe. Chiar 
și în aceste șapte luni ale anului, 
printr-un efort da organizare, disci
plină în muncă, printr-o serie de 
măsuri tehnice, sarcinile de plan 
au putut fi cu mult depășite. Cea 
mai mare parte din suplimentul de 
stofe — ca urmare a unor comenzi 
exprese — a luat drumul expor
tului.

— Care este secretul acestei 
avalanșe de comenzi 1

— Produsele sint căutate — ne-a 
răspuns directorul unității, ingine
rul Vasile Tudor — grație caracte
risticilor lor : finețe, coloristică, 
trăinicie, sortiment variat. Pentru a 
asigura toate aceste deziderate ale 
unui produs de înaltă calitate de la 
un sezon la altul, pe multi ani. a 
fost nevoie de o marp concentrare 
de voință, de responsabilitate, de 
muncă Încordată. Avînd în frunte 
cel aproape 1 009 de comuniști, oo-

lectivul nostru a dovedit că are 
aceste valențe, că a putut să în
vingă o serie de dificultăți, să fie 
competitiv și să-<și impună produ
sele chiar în fața unor beneficiari 
străini, recunoscuțl ca foarte pre
tențioși. Cea mai mare parte din 
stofele noastre, aa atare sau sub

La Tîrgul de mostre de bunuri de 
consum din București sînt expuse 
acum doar o parte din cele mai reu
șite creații. în noile contexturi micul 
dar talentatul colectiv de ingineri 
și tehnicieni artiști țin seamă de 
cerințele modei. Ei au participat la 
toate congresele de modă de la Pa

La întreprinderea de stofe „Dorobanțul" — Ploiești

Prin muncă de calitate, 
marcă de prestigiu

formă de confecții de damă sau 
bărbătești, pleacă acum în peste 25 
de țări ale globului.

Pentru a ne convinge de frumu
sețea, finețea, coloristică stofelor 
„Dorobanțul", de care ne vorbea 
directorul, am vizitat expoziția per
manentă din incinta întreprinderii. 
Inginera Elena Dumitrescu, șefa 
colectivului de creație, ne infor
mează că în acest an s-au omolo
gat șt introdus în fabricație peste 
2100 noi poziții coloristică. la sor
timentele de stofe din lină, din lină 
în amestec sau din fire sintetice.

ris șl unitatea are legături strlnse 
cu cele mai renumite case de modă 
din Europa. Dar în creație — după 
cum ne spunea inginera Dumitrescu 
— trebuie să ții seamă și să stu
diezi gusturile, obiceiurile în a te 
îmbrăca nu numai din țară, ci și 
din alte țări de pe glob. Sîntem 
obligați realmente de cei ce cum
pără — dacă vrem să cumpere — 
să ținem seama de gustul lor.

Vizitind secțiile de fabricație 
ne-am dat seama de cită mobilitate 
este nevoie pentru a introduce in 
fabricație o atît de largă varietate 
de desene elaborate de creatori.

Schimburi operative de tehnologii, 
modificări la mașinile-unelte. re
ceptivitate profesională, acumulare 
operativă de noi cunoștințe in me
serie. Toate acestea, la întreprin
derea de care vorbim, se realizea
ză cu efort, însă fără poticniri, da
torită. cum spuneam, acelei înalte 
responsabilități muncitorești, a dă
ruirii în muncă imprimate mai ales 
de eșalonul mare de comuniști. De 
la începutul anului a fost nevoie să 
se schimbe numeroase tehnologii de 
bază pentru a asigura produselor o 
neșifonabilitate mult sporită, re
zistență împotriva moliilor, efecte 
interesante în țesătură, finețe, tu- 
șeu, rezistență și cite altele. Cineva 
remarcă rolul apretării în acest 

■complex de schimbări permanente. 
Dar ne-am dat seama că atît în fi
latură. cît și în țesătorie. la crea
ție, la controlul de calitate, oame
nii sînt angrenați și lucrează cu pa
siune la perfectarea noului. Căci 
cum altfel s-ar putea ca într-un an 
de zile să ai peste 80 la sută din 
stofe noi. altele decât cele fabricate 
cu un an înainte ? Cum s-ar putea 
altfel să ții pasul în confruntarea 
pe plan internațional cu cele mai 
renumite firme de fabricat stofe, 
să-ți consolidezi hotărit și perma
nent prestigiul de marcă ?

Constantin CĂPRARU

care au 
Prin dăruire în joc,
Mișcare continuă și joc într-un 

tempo alert, pase inspirate (cu for
ță, adresă exactă și conținut tactic), 
apărare „om la om" și demarcări ra
pide, numeroase șuturi periculoase 
șl salvatoare intervenții de portar, 
trei penaltluri justificate și toate 
transformate, cinci goluri marcate și 
încă vreo cinci goluri ca și făcute, 
faze bine gîndite, ambiție sportivă și 
o superioritate românească la toate 
capitolele — iată ce a caracterizat 
ieri după-amiază festivalul fotbalis
tic de pe stadionul „23 August" din 
Capitală. Și toate astea în ce parti
dă 7 Intr-o finală de cupă balcani
că, în care pînă acum îndelung inhi
bată și hulita noastră echipă întîl- 
nea puternica și de temut reprezen
tativă a Iugoslaviei — prezență obiș
nuită a marilor scene fotbalistice din 
Europa și de pe alte continente. A 
fost o confruntare pasionantă și 
spectaculoasă, care s-a înscris pe li
nia tradițională a întîlnirilor dintre 
fotbaliștii noștri și cei din țara ve
cină și prietenă, a acelor 1—0 pentru 
noi de la Belgrad, 6—4 pentru ei de 
la București, 2—0 pentru noi de la 
Zagreb ș.a.m.d.

Cu o mențiune deosebită pentru 
dăruirea în joc, pentru elanul fotba
liștilor noștri care s-au prezentat ca 
o echipă omogenă, tehnică șl avîn- 
tată, dominînd în cea mai mare parte 
a timpului, stăpînind îndeosebi mijlo
cul terenului.

Atît timp cît scorul s-a menținut 
„alb", frumoasa cupă ce trona pe ma
sa de pe marginea terenului zîmbea 
oaspeților, veniți cu avantajul sco
rului de 2—0 cu care învinseseră a- 
casă pe-ai noștri în prima manșă. Tot 
lor le zîmbea cupa și după ce lor-

victorie a fotbaliștilor români 
cucerit „Cupa balcanică“ 

omogenitate și tehnică, România - Iugoslavia 4-1
dănescu deschisese scorul (în minu
tul 21), preluînd surprinzător și pre
cis, cum doar el pare să mai 
știe in fotbalul nostru, un „pas" 
scurt dat de Marcel Răducanu la exe
cuția unei „indirecte" de la 17 m. Era 
1—0 pentru noi, dar scorul general 
era 2—1 pentru oaspeți.

în minutul 25, Munteanu II șu- 
tează năprasnic, portarul Panteiicl 
respinge, Beldeanu centrează, iar 
Cămătaru, printr-un ultim efort, tri
mite in gol : 2—0 în meci ; scor ge
neral 2—2. Acum cupa suridea, ironic, 
ambelor formații.

După ce Răducanu este faultat clar 
în careu, iar Iordănescu transformă 
penaltiul cu siguranță (min. 55), 
cupa ne zlmbește numai nouă : 3—0 
și 3—2 scor general.

Dar numai 23 de minute durează 
euforia tribunelor, fiindcă se faultea
ză la fel de clar și în careul nos
tru, iar Sușici reduce la 3—1 scorul 
meciului și egalează la 3—3 scorul 
general al finalei, ceea ce ar fi atri
buit cupa oaspeților, datorită golului 
înscris în deplasare.

Tricolorii noștri nu sînt de acord 
cu un asemenea deznodămînt, atacă 
dezlănțuit și în minutul 84 Rădu
canu e faultat, la marginea careului, 
totuși trimite mingea spre Mircea 
Sandu, care, tndreptîndu-se spre 
poarta goală, este faultat în careu (se 
alege cu mina stingă mai greu 
lovită), urmează bineînțeles penalti, 
execută tot Iordănescu, tot prin 
același procedeu ca mai Înainte, și 
din nou înscrie. Este 4—1 (și 4—3 
scor general) pentru reprezentativa 
României, care cucerește astfel Cupa 
balcanică pentru echipe naționale.

(Reamintim că și competiția similară 
pentru echipe de club a intrat anul 
acesta tot în posesia noastră, datorită 
Sportului studențesc).

Artizanii acestei victorii se numesc 
Iordache, Negrilă, Sameș, Ștefănescu, 
Munteanu II, Țicleanu, Beldeanu (Al. 
Nicolae), Iordănescu, Crișan, Cămă
taru (M. Sandu), M. Răducanu. 
Altfel spus, șase craloveni, patru ste- 
liști, doi jucători de la Sportul stu
dențesc și unul de la F.C. Olt. Li se 
cuvin sincere felicitări — deopotrivă 
lor, ca și antrenorilor Șt. Covaci, 
V. Stănescu, V. Stănculescu.

Sigur, o victorie e o victorie, șl 
atita tot Ea se cere (și va fi posibil) 
să fie confirmată, pentru a putea t 
spune că în sfîrșit am găsit o for
mulă de echipă, că în sfîrșit jucăm 
colectiv — ofensiv, că în sfirșit sîn
tem capabili de a infringe echipe 
considerate mai valoroase ca a noas
tră. Deocamdată să reținem ca un 
ciștig decisiv readucerea bine inspi
rată a lui Iordănescu în rîndul tri
colorilor (ieri, el a fost cel mai bun 
dintre ei), ca și evidenta tentă de 
tehnicitate ce caracterizează această 
formulă de echipă în care n-avem 
de ce să nu credem — deși nu pot 
fi trecute cu vederea unele probleme 
din apărare ca și din centrul 
liniei de atac. Confirmările le 
așteptăm în 24 septembrie la Oslo 
(cu Norvegia) și în 15 octombrie la 
București (cu Anglia) în prelimina
riile Mondialului ’82. Pînă atunci, să 
ne bucurăm — și să considerăm un 
semn bun — că, după atîta amar de 
vreme, pe stadioanele noastre au fost 
auzite din nou aplauze pentru fotbal!

Cheorqhe M1TKO1

c i ne m a
• Șaua de argint : LUCEAFĂRUL
— 8,45: 11; 13; 15,15; 17.30: 19,45, 
la grădină — 20,30, BUCUREȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 15: 18.
a Am să fiu cuminte, bunicule : 
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,46; 
18; 20.
• ...Am fost șaisprezece : SCALA
— 9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,

FAVORIT — •; U.15Î 13.30; 1M»Î 
18; 20,15, VICTORIA — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
• Pe aripile vtntulul i PATRIA 
— 9: 14,15; 18,30.
• Rocky II : STUDIO — 10; 12t 
14; 16; 18; 20.
• Heidi in oraș — 9; 11.15; 13,30, 
Rebelul — 16; 18; 20 : DOINA.
• Vis de glorie : CAPITOL — 9; 
11,30; 14; 16,45; 19,30, la grădină — 
20,15, GLORIA — 9; 11,30: 14; 16,30; 
19, CULTURAL — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• Fericirea intr-o casă veche î
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.

• InttlxHro de gradul trei : FES
TIVAL — 9; 12; 16; 19, MODERN
— 9; 12; 16; 19, la grădină — 20,15.
• Elvis șl prietenii săi 1 MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
a Al treilea salt mortal : FLO
RE AS CA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20.30.
• Un ostatic in plus : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15, FLAMURA — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Artista, dolarii și ardelenii :
BUZEȘTI — 15,30; 17,46; 20, la
grădină — 30,30.

> Deznodămint La frontieră : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
a A doua primăvară i DRUMUL 
s Arii — ie; îs; 20.
• Uimitorul căpitan Nemo : QRI-
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRADINA GLORIA - 20,30. 
a Detașament cu misiune ,specia
lă : DACIA — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
a Cascadorul Hooper : EFORIE — 
9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45 : 20.
• Viață dublă 1 FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,30.

a Castele de gheață 1 LIRA — 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 20,30, 
a Drumul oaselor 1 COTROCENI 

TS • 11 1*5' 1Q 1(1
a Rețeaua „S" 1 PACEA — 16,30; 
17,30; 19,30,
a Abba : VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20. La gră
dină — 20,45.
e Capcana 5 VIITORUL — 15,30; 
17,30; 19.30.
• Familia noastră : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la
grădină — 20,30.
a Sacrificiu] de Anul nou: POPU
LAR — 15,30; 17,30; 19,30.

a Ion — Blestemul pămintulul, 
blestemul iubirii: MUNCA —14; 18. 
a Noi aventuri pe vasul „Posei
don" : COSMOS — 15; 17,15; 19,30. 
a Tereza : FLACARA — 15,30;
17,45; â0,15.
a Bună seara, Irina ! : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• I se spunea „Buldozerul" : 
GRADINA CULTURAL — 20,15, 
a Aleargă după mine ca să te 
prind : GRADINA FLACARA — 
20,15.
a Tara cailor sălbatici : PARC 
HOTEL — 20,45.
a Cînd dragostea se Întoarce : 
GRADINA SCALA — 20,45.

• Camionul de cursă lungă: GRA
DINA TEMERARII — (str. Luică 
3) — 20,30.

teatre
a Teatrul Național (La Teatrul de 
vară Herăstrău) : Căsătoria — 20. 
a Filarmonica ,,George Enescu" 
(în rotonda Ateneului) : Recitaluri 
vocale și instrumentale — 19,30.

a Teatrul *,Luda Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) ; 
Mobilă și durere — 19.
a Teatrul G tulești (sala Majes
tic) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 20.
a Teatrul evreiesc de stat : Me- 
nahem Mendel, om de afaceri — 
18,30.
a Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20.
a Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : La fîntlna dorului — 
18,30.
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LUCRĂRILE SESIUNII SPECIALE A O. N. U. CONSACRATE
NOII ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE

„Situația economică mondială a 
devenit deosebit de critică. Ea afec
tează, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, toate statele lumii. Prin 
urmare, întreaga comunitate inter
națională este interesată în depăși
rea actualului impas". Iată o apre
ciere care se regăsește in toate in
tervențiile de pină acum in plenul 
sesiunii speciale â Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrate problema
ticii noii ordini economice interna
ționale.

Dacă am judeca numai prin pris
ma pozițiilor de principiu sau a de
clarațiilor de intenții am fi tentați 
să credem că sarcina acestei sesiuni 
— de a găsi mijloacele și căile prin 
care să se impulsioneze procesul e- 
dificării noii ordini economice — 
n-ar fi atit de dificilă. In realitate, 
lucrurile nu stau tocmai așa. „Sen
timentul de frustrare" al opiniei pu- 

. blice mondiale despre care amintea 
președintele sesiunii speciale, Salim 
R. Salim, se datorește tributului tot 
mai mare pe care omenirea îl plă
tește actualei crize economice mon
diale, ca urmare, nu în ultimul rind, 
a impasului negocierilor dintre Nor
dul bogat și Sudul sărac. înseși lu
crările pregătitoare s-au încheiat cu 
rezultate pe care secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, le-a a- 
preciat drept „decepționante". Ast
fel, în momentul deschiderii sesiu
nii speciale, numeroase probleme de 
fond aflate pe ordinea de zi rămin 
încă ne soluționate.

Adunării Generale a O.N.U. îi re
vine deci misiunea deosebit de di
ficilă de a apropia poziții de por
nire foarte îndepărtate, in special in 
ce privește modalitățile de depășire 
a crizei economice mondiale. Unele 
țări dezvoltate cu economie de piață 
consideră ca suficiente anumite re
ajustări in sistemul de relații econo
mice internaționale. Cum s-ar putea 
insă soluționa, astfel, de pildă, situa-

ția din domeniul energiei, care re
prezintă o problemă vitală pentru r 
toate țările, cind a devenit evident 
că ea nu este cauza, ci efectul crizei? 
Toate aceste fenomene negative 
sint produsul profundelor dezechili
bre din structura economiei mon
diale — dezechilibre datorate ine
chitabilului sistem de relații inter
naționale care a dus la împărțirea 
lumii în țări bogate și țări sărace. 
Tocmai în acest sens, secretarul fe
deral pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, Iosip Vrhoveț, sublinia

De la trimisul nostru

că „singura cale de a ieși din im
pas este eliminarea actualelor ine
galități și inechități în cadrul pro
cesului de instaurare a unei noi or
dini economice internaționale".

O asemenea nouă ordine este me
nită să ofere șanse egale de dez
voltare tuturor țărilor. Intr-adevăr, 
ceea ce exprimă in toată amploarea 
sa dramatismul actualei situații nu 
sint discrepanțele nici între veni
turile, nici intre consumurile pe lo
cuitor din cele două grupuri de țări 
— bogate și sărace — ci, după cum 
a reieșit cu prisosință din dezba
terile de pină acum, intre posibili
tățile create omului să se dezvolte, 
să-și valorifice din plin toate po
sibilitățile sale. Căci, atît venitul, 
cit și consumul sint indicatori eco
nomici ce au la bază rezultatele 
muncii omului. Zeci de milioane de 
ființe umane din țările sărace cad 
anual victimă foamei, tocmai pen
tru că nu au posibilitatea să mun
cească, să obțină venituri și, deci, 
să-și procure hrana necesară. Cu 
alte cuvinte, noua ordine economi
că nu înseamnă dezvoltarea săraci
lor pe seama bogăților, ci crearea
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condițiilor ca înșiși săracii să de
vină făuritori de bogății, sau — 
așa cum se exprima ministrul pla
nului, statisticii și analizei econo
mice al Beninului, Abou Bakar 
Baba Mousa — ca „țările rămase 
în urmă să fie autorii propriei de
veniri".

Pentru a se acoperi insă prăpas
tia economică între Nord și Sud 
trebuie să dispară mai întîi cea 
dintre vorbe și fapte. Probabil, 
rareori a fost atît de necesar ca 
acum să se pună de acord declara
țiile verbale cu acțiunile practice și 
eficiente in vederea atingerii obiec
tivului propus. In opinia fostului 
președinte al Venezuelei, Rafael 
Caldera, această necesitate nu va 
putea fi satisfăcută decit „dacă unii 
vor fi dispuși să renunțe la privi
legiile oferite de actualul sistem de 
relații internaționale". Dealtfel, re
prezentanții a numeroase țări în 
curs de dezvoltare au arătat că re
zultatele sesiunii speciale vor fi ju
decate de opinia publică mondială 
in funcție de eforturile în vederea 
satisfacerii cerințelor unei situații 
critice și nu în raport cu eforturile 
retorice depuse in scopul perpetu
ării inegalităților, dominației, de
pendenței șl exploatării.

Toate acestea confirmă o dată în 
plus justețea politicii promovate de 
România socialistă, de președintele 
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care se pronunță ferm și consec
vent pentru trecerea neîntirziată de 
la vorbe la fapte, la acțiuni con
crete și eficiente in direcția edifi
cării noii ordini economice inter
naționale, chemată să contribuie la 
progresul și prosperitatea tuturor 
popoarelor, la instaurarea unui cli
mat de pace și securitate în întrea
ga lume.

Gh. CERCELESCU
Națiunile Unite

CONTINUAREA DEZBATERILOR GENERALE
NAȚIUNILE'UNITE 27 (Agerpres). 

— Lucrările sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrate 
noii ordini economice internaționale 
continuă în cadrul ședințelor plenare 
de dezbateri generale.

în cuvîntarea sa, președintele R.P. 
Bangladesh, Ziaur Rahman, a subli
niat că, în condițiile unor progrese 
total nesemnificative pe calea noii 
ordini, prăpastia dintre bogați și 
săraci n-a făcut decit să se adîn- 
cească în continuare. Țările în curs 
de dezvoltare, puternic împovărate in 
ultimii ani de accentuarea datoriei 
lor externe, cheltuind anual 40 mi
liarde dolari — adică 20 la sută din 
încasările lor din exporturi — numai 
în contul achitării acestor datorii, 
sint confruntate cu o situație extrem 
de gravă. Pe de altă parte, 
miliarde dolari reprezintă creșterea 

militare în

tot 40

anuală a cheltuielilor 
lume. Printre măsurile necesare în 
vederea instaurării unei 
economice internaționale, el a men
ționat sporirea substanțială a asis
tenței financiare pentru țările în curs 
de dezvoltare și impunerea unor 
taxe asupra cheltuielilor militare, 
constituindu-se astfel fonduri supli
mentare pentru ajutorarea țărilor în 
curs de dezvoltare.

Nu ne putem permite, a spus 
Gaston Thorn, viceprim-ministru și 
ministru al afacerilor externe al 
Luxemburgului, președintele în exer
cițiu al Consiliului ministerial al 
C.E.E., să lăsăm ca decalajele dintre 

>, bogați și săraci să se accentueze in 
continuare, țările Pieței comune con- 
siderînd indispensabil ca ansamblul 
problemelor legate de actualele stări 
de lucruri să fie abordate cu respon
sabilitate in cadrul viitoarelor nego
cieri globale. Condiția succesului 
acestor negocieri o constituie voința 
politică, participarea angajată a tu
turor țărilor.

Șeful delegației Venezuelei, Ra
fael Caldera, a apreciat că pacea 
nu va putea fi asigurată fără schim
barea actualei ordini economice in
ternaționale. Pașii întreprinși intr-o 
atare direcție sint însă pînă în pre
zent inadecvati. Scuza că situația 
economică este prea dificilă pentru 
angajarea pe calea schimbării 
poate fi acceptată, logica 
să fie inversă: tocmai o 
situație este de natură să 
la o asemenea angajare.

în intervenția sa. Victor . .
prim-locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al Uniunii Sovietice, a 
arătat că, în perioada care s-a scurs 
după 1974, cînd relațiile economice

noi ordini

nu 
trebuind 

astfel de 
îndemne
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Convorbiri economice româno-italiene
ROMA 27 (Agerpres). — Tovarășul 

Nicolae Constantin, viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, s-a 
întilnit cu Enrico Manca, ministrul 
comerțului exterior al Italiei, și cu 
Aristide Gunnella, subsecretar de 
stat la Ministerul de Externe italian, 
președintele părții italiene în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-ita- 
liană de colaborare economică, in
dustrială și tehnică.

Cu acest prilej s-a apreciat evo
luția pozitivă a raporturilor dintre 
cele două țări pe multiple planuri, 
cursul ascendent al schimburilor co
merciale și al cooperării economice, 
în spiritul înțelegerilor convenite la 
nivel înalt.
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In sprijinul luptei de eliberare a poporului namibian

S-a subliniat, totodată, faptul că 
există posibilități pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor economice, 
exprimîndu-se dorința de a folosi 
noi căi și posibilități pentru o largă 
cooperare pe plan bilateral, inclusiv 
pe terțe piețe.

Tovarășii Nicolae Constantin și 
Nicu Ceaușescu, secretar al C-C. al 
U.T.C., au 'avut o întîlnire cu mem
bri ai Consiliului de administrație al 
grupului Fiat. Cu acest prilej au fost 
discutate probleme privind extin
derea colaborării și cooperării între 
întreprinderile românești și grupul 
Fiat, inclusiv pe terțe piețe.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici
pat ambasadorul României la Roma, 
Ion Mărgineanu.

STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 
Președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, aflat într-o vizită în 
Suedia, a declarat că situația explo
zivă din sudul Africii este o conse
cință a continuării ocupării ilegale a 
Namibiei de 
la Pretoria, 
lor agresive 
pendente — 
Nujoma a 
stringentă a 
Africii de Sud.

Președintele S.W.A.P.O. a relevat 
că victoria poporului Zimbabwe a 
constituit un nou pas pe calea eli
berării depline a sudului Africii de 
sub dominația rasistă și colonialistă. 
S.W.A.P.O. și poporul Namibiei, a 
arătat în încheiere Sam Nujoma, 
sint hotărîte să continue lupta pen
tru realizarea acestor țeluri.

către regimul rasist de 
a intensificării acțiuni- 
împotriva statelor inde- 
Angola și Zambia. Sam 

subliniat necesitatea 
Izolării internaționale a

guvernul din Africa de Sud să cola
boreze cu Organizația Națiunilor 
Unite în vederea înfăptuirii rezolu
țiilor Consiliului de Securitate privind 
Namibia. în cazul in care regimul 
de la Pretoria nu va răspunde favo
rabil acestor propuneri — a arătat 
Moses Garneb — S.W.A.P.O. își va 
iptensifica lupta armată de elibe
rare.

Președintele Republicii Democratice Sudan 

a primit pe ambasadorul României
KHARTUM 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Democratice Su
dan, Gaafar Mohammed El Nimeiri, 
l-a primit pe Dumitru Ristea, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraordinar 
șl plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în această țară.

Cu acest prilej, din partea 
ședintelui Nicolae Ceaușescu au 
transmise președintelui Gaafar
hammed El Nimeiri cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate și progres pen
tru poporul sudanez prieten.

Mulțumind, șeful statului suda
nez a adresat președintelui Nicolae

pre- 
fost 
Mo-

deCeaușescu calde și sincere urări 
sănătate și fericire personală, feli
citări cu ocazia zilei de 23 August, 
precum șl urări de noi succese po
porului român pe calea progresului 
și civilizației.

Președintele Nimeiri a exprimat, 
totodată, satisfacția sa pentru dez
voltarea continuă a raporturilor de 
prietenie și strînsă conlucrare dintre 
cele două țări, precum și pentru co
laborarea dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă Suda- 
neză, subliniind hotărîrea guvernului 
sudanez de a acționa cu fermitate 
pentru amplificarea și diversificarea 
acestora în toate domeniile.

LUANDA 27 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă orga
nizate la Luanda cu prilejul celei 
de-a XlV-a aniversări a declanșării 
luptei armate a poporului namibian 
pentru eliberarea de sub dominația 
rasistă a Africii de Sud, Moses 
Garneb, secretar al Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), a subliniat că nici o ac
țiune a regimului minoritar de la 
Pretoria nu va putea infringe voința 
de libertate și independență a po
porului namibian. El a afirmat că 
S.W.A.P.O. este gata să ducă trata
tive cu regimul de la Pretoria pentru 
a se pune capăt ocupării Namibiei.

Vorbitorul a lansat un apel tu
turor statelor pentru a determina

MESAJUL SECRETARULUI
GENERAL AL O.N.U.

CU PRILEJUL 
„ZILEI NAMIBIEI”

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— într-un mesaj al secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, cu 
prilejul „Zilei Namibiei", se aprecia
ză drept „esențial ca membrii co
munității internaționale să continue 
să manifeste solidaritatea lor cu po
porul namibian". în mesaj, secreta
rul general al O.N.U. reafirmă spri
jinul Organizației Națiunilor Unite 
„față de aspirațiile legitime de liber
tate și independență ale poporului 
namibian".

Secretarul general al O.N.U. a ară
tat că sărbătorirea „Zilei Namibiei" 
la 26 august, cînd s-au împlinit 14 
ani de la declanșarea luptei armate 
a poporului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru eliberarea de sub 
dominația regimului rasist al Africii 
de Sud, are o importanță deosebită 
în acest an, dată fiind „faza criti
că" în care se află eforturile O.N.U. 
pentru soluționarea pe cale politică 
a problemei namibiene.

R. P. POLONA

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi state au hotărît 
lor de ia Ierusalim la Tel Aviv 

situația

mutarea sediului ambasadelor
• Consultări la Beirut privind 
din Liban

a C. C. al P. M. U. P.

internaționale au devenit pentru pri
ma dată obiectul unui examen spe
cial al Adunării Generale a O.N.U., 
urgența și acuitatea problemei res
tructurării acestor relații n-au înce
tat să se accentueze. Aspirațiile le
gitime de schimbare a sistemului de 
relații economice internaționale se 
lovesc mereu de obstacole serioase, 
ridicate de țările occidentale în do
rința lor de a acționa pe baze ine- 

• gale și de a menține discriminarea. 
Vorbitorul a apreciat că Adunarea 

Generală ar comite o greșeală irepa
rabilă dacă, la actuala sesiune, ar 
omite să ia în considerare și să 
examineze problema crucială a lumii 
contemporane, care este aceea a 
dezarmării. Alocarea în scopul dez
voltării economice, a spus el, a su
telor de miliarde cheltuite azi pen
tru acumularea de mijloace de dis
trugere este imperativul epocif 
noastre.

Actuala situație economică mon
dială, a spus ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei, Kjeld Olesen, 
demonstrează interdependența din
tre economiile naționale, 
teresul direct al 
de a înainta pe 
ajutînd țările în 
Sesiunii speciale 
de a ajunge la acorduri care să dea 
un puternic impuls dialogului Nord- 
Sud.

. După ce a prezentat pe larg isto
ricul luptei de eliberare națională și 
socială a poporului Zimbabwe, Ro
bert Mugabe, primul ministru al Re
publicii Zimbabwe, a subliniat că 
accelerarea progresului

țărilor 
calea 

curs de 
îi revine

Este și in- 
dezvoltate 

noii ordini 
dezvoltare, 

menirea

țărilor în

INTÎLNIRI ALE ȘEFULUI
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Șeful
NEW YORK — Trimisul 

Hie Șerbănescu transmite: 
delegației țării noastre la sesiunea 
specială 
O.N.U.
nomice __________ ____ , .
Cornel Burtică, viceprim-Yninistru al 
guvernului, țninistrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, s-a întilnit cu secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim. 
In cadrul întrevederii au fost abor
date prbbleme ale încheierii sesiunii 
cu rezultate concrete pe calea in
staurării noii ordini economice in
ternaționale.

Secretarul general al O.N.U. a 
dat o înaltă apreciere contribuției 
României, personal a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, la întărirea rolu-

a Adunării Generale a 
consacrată noii ordini eco- 

internaționale, tovarășul

Manifestație la Tokio împotriva creșterii șomajului
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curs de dezvoltare reclamă schimbări 
profunde in sistemul economic mon
dial, iar în înfăptuirea acestor res
tructurări rolul de prim ordin revine 
promovării unei cooperări largi și 
reciproc avantajoase între înseși ță
rile in curs de dezvoltare, pe de o 
parte, și între acestea și cele dez
voltate, pe de alta.

Trebuie, a relevat ministrul aface
rilor externe al Franței, Jean Fran- 
țois-Poncet, să manifestăm curajul 
de a spune lucrurilor pe nume : în 
timp ce situația actuală a economiei 
mondiale reclamă acțiuni viguroase 
și cuprinzătoare, discuțiile menite să 
definească direcția și conținutul aces
tor acțiuni se află într-un punct 
mort. Este necesar ca sesiunea spe
cială să afirme hotărirea politică a 
statelor membre de a se angaja pe 
calea unei noi ordini economice in
ternaționale.

Sistemul de relații economice exis
tent în prezent — a subliniat mi
nistrul de externe al Algeriei, Mo
hamed Benyahia — nu poate asi
gura .obținerea unor rezultate cu 
adevărat semnificative în cadrul ce
lui de-al treilea Deceniu al dezvol
tării. Este necesară o strategie inter
națională a dezvoltării realmente* 
nouă, bazată pe eliberarea statelor 
lumii a treia de dependențele din tre
cut și care să le permită o partici- 

. pare efectivă și echitabilă la proce
sul de luare a deciziilor pe plan in
ternațional. Națiunile lumii trebuie 
să substituie viziunilor și intereselor 
pe termen scurt solidaritatea și ce
rințele de perspectivă.

DAMASC 27 (Agerpres). — în co
municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei oficiale în Siria a 
ministrului de externe al Etiopiei, 
Feleke Giorgis, se reafirmă că solu
ționarea justă și globală a problemei 
Orientului Mijlociu și a cauzei pa
lestiniene nu pot fi realizate fără re
tragerea totală și necondiționată a Is
raelului din teritoriile arabe ocupate 
și fără recunoașterea drepturilor na
ționale inalienabile ale poporului arab 
palestinian, inclusiv a dreptului său 
la autodeterminare șl stabilirea unui 
stat independent.

Comunicatul afirmă importanța 
menținerii Oceanului Indian și Mă
rii Roșii ca regiuni ale păcii.

lui ambasadelor lor din Ierusalim la 
Tel Aviv, relatează agenția Associa
ted Press. Secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, i-au fost no
tificate aceste hotăriri, precizează 
agenția.

Numai Republica Dominicană, Bo
livia, Guatemala și Columbia mai au 
ambasade în Ierusalim, dar în sec
torul de vest al orașului. Celelalte 
state au sediile reprezentanțelor lor 
diplomatice la Tel Aviv și nici o țară 
nu a recunoscut anexarea de către 
Israel a sectorului de est al Ierusa
limului, ocupat in urma războiului 
din iunie 1967, adaugă agenția.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — Agen
ția poloneză de presă P.A.P. relatea
ză că în întreaga Polonie au avut loc 
dezbateri în legătură cu hotărîrile re
centei plenare a C.C. ăl P.M.U.P., în 
cadrul cărora s-a relevat, drept cea 
mai importantă problemă, necesitatea 
unei munci conștiincioase menite să 
contribuie la înlăturarea rapidă a lip
surilor semnalate. în voievodatul 
Bielsko-Biala, scrie agenția, în pofida 
dificultăților serioase în ce privește 
materiile prime și materialele, colec
tivele de oameni ai muncii lucrează 
cu abnegație, dînd producție atît pen
tru piațs internă, cît și pentru ex-

port. în voievodatul Siedlce, mențio
nează P.A.P., la adunările de partid, 
în afara problemelor care frămîntă în 
prezent opinia publică poloneză, 
au fost dezbătute 
vității de zi cu zi 
de producție.

Ziarul „Trybuna 
du-se ,1a hotărîrile 
a C.C. al P.M.U.P., la necesitatea de 
a se găsi soluții problemelor acumu
late, relevă că toate acestea 
realiza într-o atmosferă de 
într-un climat de 
patriotică.

aspecte ale acti- 
ala unor sectoare

Ludu", 
recentei

referin- 
plenare

se pot 
muncă, 

înaltă conștiință

Măsuri în domeniul activității sindicale

DELEGAȚIEI ROMÂNIEI
Iui O.N.U. în viața internațională, 
la rezolvarea problemelor economice 
care confruntă omenirea, la stator
nicirea unor relații de înțelegere și 
colaborare, la edificarea noii ordini 
economice internaționale, în intere
sul progresului general, al securității 
și păcii.

De asemenea, șeful delegației țării 
noastre la sesiunea specială a avut 
convorbiri cu ministrul comerțului 
exterior al R. P.- Chineze, Li Qiang, 
cu ministrul afacerilor externe al 
Algeriei, Mohamed Benyahia, pre
cum și cu șefii delegațiilor Thailan
dei și Braziliei. Au fost discutate 
probleme ale extinderii și intensifi
cării relațiilor bilaterale, ale colabo
rării în vederea întreprinderii de 
măsuri practice pentru instaurarea 
noii ordini economice internaționale.

TEL AVIV 27 (Agerpres). — Con- 
formîndu-se rezoluției Consiliului de 
Securitate al O.N.U., care nu recu
noaște legea adoptată de Knessetul 
israelian privind proclamarea Ierusa
limului drept capitală a Israelului și 
anexarea, astfel, a părții arabe a 
orașului, Olanda, Panama, Haiti, Cos
ta Rica, Chile, Ecuador. Venezuela, 
Salvador au hotărît mutarea sediu-

Plenara C. C. al
P.C. din Venezuela

CARACAS 27 (Agerpres). — La 
Caracas a avut loc prima plenară a 
Comitetului Central al P.C. din Ve
nezuela, ales la cel de-al VI-lea Con
gres al partidului. A fost desemna
tă componența Biroului Politic, 
format din 11 membri, între aceștia 
fiind Gustavo Machado, președintele 
partidului, și Jesus Faria, secretar ge
neral al P.C. din Venezuela.

Creșterea 
șomajului 

în tarile C. E. E
BRUXELLES 27 (Agerpres). — Nu

mărul șomerilor înregistrați oficial în 
țările membre ale Pieței comune a 
fost în luna iulie de 6 675 600 — 6,1 
la sută din populația activă — cel 
mai ridicat nivel din istoria C.E.E., 
s-a anunțat la Bruxelles.

în ultimele 12 luni, șomajul a spo
rit în C.E.E., în medie, cu 13 la sută. 
Cele mai mari creșteri au fost de 
29,5 la sută în Marea B.ritanie, de 18,3 
la sută jn Danemarca, de 17,6 la sută 
în Olanda și de 15,6 la sută în Ir
landa.

Potrivit datelor statistice, 41,7 la 
sută din șomerii înregistrați în luna 
iulie în Piața comună erau tineri sub 
25 de ani.

„Caruselul prezidențial66 de la Seul
SEUL 27 (Agerpres). — în Coreea 

de Sud a fost numit un nou „pre
ședinte" în persoana generalului 
Chun Dun Hwan, omul forte al 
actualului regim aflat -sub controlul 
total al militarilor. Așa-zisul „cole
giu electoral", format din 2 525 de . 
delegați — care nu este emanația 
vreunei consultări populare, ci doar 
rezultatul unei selecții grijulii fă
cute de guvernanți în rîndul acelor 
persoane dispuse să le exprime in
teresele — s-a întrunit miercuri și 
a „decis", fără dezbateri și fără 
opoziție, printr-o alegere pur for
mală — după cum relatează agenția 
Associated Press — să-l desemneze 
ca „președinte" pe Chun Dun Hwan, 
discipol fidel și protejat al dictato-

J* --------------------------- -

rului asasinat anul trecut, Pak Cijan 
Hi. Chun este a treia persoană care 
ocupă această funcție în Coreea de 
Sud în cursul a mai puțin de două 
săptămîni. El se retrăsese, tactic, 
din cadrele armatei cu citeva zile 
în urmă. Candidat unic la funcția 
supremă, Chun a avut grijă să or
done în prealabil, în calitatea sa de 
comandant al legii marțiale, aresta
rea celorlalți potențiali aspiranți la 
acest post, concomitent cu întemni
țarea și aducerea în fața tribunalu
lui militar a liderilor politici din 
opoziție și a mii de democrați — 
profesori, studenți, juriști, ziariști, 
lideri religioși și alți opozanți 
regimului dictatorial.

Farsa judiciară împotriva liderului 
opoziției democrate sud-coreene

SEUL 27 (Agerpres). — Farsa ju
diciară intentată de regimul repre
siv sud-coreean împotriva liderului o- 
poziției democrate, Kim Dae Jung, șl 
a altor 12 personalități politice cu 
vederi progresiste, acuzați de rebe
liune de către o curte marțială la 
Seul, a intrat în cea de-a noua zi.

Ca și în cursul ședințelor prece
dente, toți inculpații au negat acu
zațiile formulate împotriva lor de că
tre tribunal, inclusiv acuzația de 
complot antiguvernamental.

ai

Adevăratele 'Intenții ale autorități-, 
lor sud-coreene de a se răfui cu o- 
poziția au fost relevate și de ab
sența unor probe concrete cit de cit 
concludente. Astfel, in susținerea a- 
cuzațiilor formulate împotriva lui 
Kim Dae Jung, procurorul a pre
zentat drept probă acuzatoare o de
clarație făcută presei de liderul o- 
poziției In care acesta se pronunța 
în favoarea... reunificării patriei sub 
forma unei confederații.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Evoluția 
situației din sudul Libanului în urma 

•recentelor agresiuni israeliene a fost 
examinată miercuri, la Beirut, în ca
drul unei întrevederi pe care pre
ședintele libanez, Elias Sarkis, a 
avut-o cu ministrul afacerilor externe 
Fuad Boutros.

Au fost abordate, de asemenea, 
evoluția crizei guvernamentale din 
țară și posibilitățile de soluționare 
a eL

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o plenară a Con
siliului Central al Sindicatelor din 
Polonia, în cadrul căreia, după cum 
informează agenția P.A.P., s-a făcut 
o evaluare a activității mișcării sin
dicale și au fost indicate soluții în 
legătură cu actuala situație economi
că și socială din această țară.

Plenara a acceptat renunțarea de 
către Jan Szydlak la funcția de pre
ședinte al C.C.S. din Polonia. Pre
ședinte al C.C.S. a fost ales Romuald 
Jankowski, care a îndeplinit pină 
acum funcția de președinte al con-

Sindicatului mun-ducerii centrale a _______
citorilor din metalurgie.

în cadrul plenarei s-a relevat, după 
cum transmite agenția P.A.P., că prin
cipala condiție a ieșirii din actuala 
situație o constituie acțiunea concre
tă de reinstaurare în practica econo
mică și socială a liniei șl principiilor ' 
Congresului al VI-lea al P.M.U.P.

Plenara a adoptat planul de lucrări 
referitor la elaborarea unui proiect 
de lege cu privire la sindicate, me
nit să stabilească activitatea mișcării 
sindicale în sistemul democrației so
cialiste din Polonia.
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EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALA „SANATATEA ’80“ s-a deschis 
la complexul „Sokolniki" din Moscova. Participă 25 de țări, între care și 
România. Prin intermediul întreprinderii de comerț exterior „Chim- 
importexport", industria de specialitate din țara noastră prezintă o gamă 
largă de medicamente și preparate farmaceutice, produse cosmetice de 
tratament, primite cu interes de vizitatori și specialiști.

CONVORBIRI ÎN LEGĂTURĂ 
CU SITUAȚIA DIN CIPRU. Pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, care se află intr-o vizită neo
ficială la Atena, și-a continuat 
convorbirile cu liderii unor partide 
politice elene. Potrivit agenției 
France Presse, Kyprianou a avut 
întrevederi cu Harilaos Florakis, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Grecia, Andreas 
Papandreu, președintele Mișcării 
Socialiste Panelene (PASOK), și 
cu Ioannis Zigdis, președintele 
Uniunii Centrului Democratic. Au 
fost examinate cu precădere pro
bleme legate de evoluția situației 
din Cipru.

CANADA ȘX R.P. CHINEZA au 
procedat la un schimb de note pri
vitoare la problemele consulare și 
de altă natură — relatează agenția 
China Nouă. Documentele au fost 
semnate cu prilejul vizitei oficiale 
efectuate la Ottawa de Bo Yibo, 
vicepremier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze. Potrivit notelor, 
China va_deschide un consulat ge
neral la 
existent, 
timp ce 
generale 
Canton.

Toronto, pe lingă cel deja 
din 1974, la Vancouver, în 
Canada va avea consulate 

in orașele Shanghai șl

ÎNTÎLNIRE LA BAGDAD. Pre
ședintele Irakului, Saddam Hus
sein, și președintele R.A. Yemen, 
Aii Abdallah Saleh, aflat la 
Bagdad într-o vizită oficială, au a- 
vut, miercuri, o primă rundă de 
convorbiri. După cum transmite a- 
genția irakiană de informații I.N.A., 
cu acest prilej au fost discutate 
probleme referitoare la relațiile 
irakiano—nord-yemenite și modali
tățile de extindere a lor, precum 
și situația actuală din lumea 
arabă.

RELAȚIILE CHINO—BURUNDE- 
ZE. Președintele Republicii Bu
rundi, Jean Baptiste Bagaza, l-a 
primit pe Ji Pengfei, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
aflat în vizită oficială la Bujumbu
ra — informează agenția China 
Nouă. în cursul întrevederii 
fost examinate 
relațiile dintre

au 
probleme ce privesc 
cele două țări.

CONTINUĂ AC-

L

ÎN TURCIA
TELE DE VIOLENȚĂ la care se 
dedau elemente extremiste. Astfel, 
după cum relevă agenția France 
Presse, numai în ultimele 48 de ore 
au fost ucise 25 de persoane.

LA PRAGA au început convorbi
rile dintre delegațiile cehoslovacă, 
condusă de Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C.C., președin
tele R.S. Cehoslovace, și zambiană, 
condusă de Kenneth David Kaun- 
da, președintele Republicii Zambia, 
care întreprinde o vizită oficială în 
Cehoslovacia. Sint examinate posi
bilitățile lărgirii relațiilor dintre 
cele două țări* pe multiple planuri, 
precum și probleme internaționale 
actuale. Cei doi șefi de stat, pre
cizează agenția C.T.K., au subliniat 
necesitatea continuării politicii de 
destindere, lichidării focarelor de 
încordare și dezarmării. S-a evi
dențiat rolul mișcării de nealiniere 
ca factor important în lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului.

' CONVORBIRI LA NIVEL ÎNALT 
GAMBIANO-MAURITANIENE. Un 
comunicat comun difuzat la Banjul, 
în urma vizitei întreprinse de șeful 
statului Mauritania, Mohamed 
Khouna Ould Haidala, în Gambia, 
relevă că șefii de stat ai celor două 
țări și-au reafirmat hotărîrea de a 
lupta împotriva dominației colonia
le, rasiste și imperialiste, in vederea 
eliberării complete a întregii 
Africi.

„MAREA ROȘIE SĂ DEVINĂ O 
MARE A PĂCII La încheierea 
vizitei președintelui R. A. Yemen, 
Aii Abdallah Saleh, în Arabia Sau- 
dită a fost dat publicității un comu
nicat care subliniază hotărîrea celor 
două părți de a-și intensifica efor
turile în direcția acțiunilor menite 
să ducă la transformarea zonei Mă
rii Roșii într-o „mare a păcii". S-a 
subliniat, totodată, dreptul țărilor 
riverane de a exploata propriile re
surse naturale în interesul popoare
lor lor. Cele două părți au eviden
țiat importanța întăririi solidarității 
țărilor arabe in condițiile actuale.

GUVERNELE R.S. VIETNAM ȘI 
IORDANIEI AU HOTĂRÎT SĂ 
STABILEASCĂ RELAȚII DIPLO
MATICE la nivel de ambasadă, 
anunță un comunicat difuzat la Ha
noi, transmis de agenția V.N.A. De
cizia este in concordanță cu dorința 
celor două țări de a extinde și con
solida raporturile prietenești in in
teresul păcii și cooperării între na
țiuni, menționează comunicatul.

I
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PRODUCȚIA MONDIALA DE 
PETROL a scăzut, în ace șt an, pen
tru prima dată după 1975, datorită 
unui surplus de țiței 
mondială, scrie revista americană 
„Oii and Gas Journal". Producția 
mondială în primele șase luni a fost 
de circa 61,4 milioane barili pe zi, 
față de 61,8 milioane barili pe zi în 
perioada corespunzătoare a anului 
precedent. Surplusul de pe piață 
este determinat, intre altele, de 
scăderea cererii în condițiile prețu
rilor ridicate și sporirea producției 
de către unele țări nemembre ale 
O.P.E.C. — S.U.A., Anglia, Norve
gia, Mexic.

MASURI ECONOMICE 1N SUE
DIA. Riksdagul — parlamentul sue
dez — a aprobat majorarea substan
țială a taxelor la băuturi alcoolice 
și tutun, prima dintr-o suită de 
măsuri preconizate de guvern in 
tentativa de a însănătoși economia 
țării și de a atenua deficitul, de
venit cronic, al balanței comerciale. 
Majorarea a fost adoptată in una
nimitate, . partidele de opoziție — 
social-democrat și comunist — din- 
du-și consimțămîntul la această 
măsură.

I
I

pe piața PREOCUPĂRI ECONOMICE ALE 
GUVERNULUI ITALIAN. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Italiei, Francesco Cossiga, a anun
țat în Camera Deputaților hotărirea 
sa de a pune problema încrederii 
în guvern în cadrul parlamentar 
pentru a se adopta două decrete- 
lege asupra economiei, prevăzind 
măsuri fiscale antiinflaționiste și 
pentru relansarea industriei.

I

GREVA PESCARILOR FRAN
CEZI. în Franța continuă ampla 
acțiune grevistă a pescarilor, care 
revendică îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață. După cum rela
tează agenția France Presse, nave 
ale marinei militare au obligat 
marți mai multe pescadoare, făcînd 
uz de tunurile de apă, să debloche
ze Intrarea în portul Antifer, situat 
în apropiere de Le Havre. în 
aceeași zi, ministrul transporturilor, 
Joel Le Theule, a anunțat o serie 
de măsuri în favoarea flotelor care 
utilizează mijloacele tradiționale de 
pescuit.

CONSULTĂRILE POLITICE DIN 
IRAN. Primul ministru al Iranului, 
Mohammad Aii Rajai, își continuă 
consultările în vederea formării 
noului' guvern iranian. După cum 
relevă agenția PARS, Mohammad 
Aii Rajai a fost primit, miercuri, 
de aiatolahul Ruhollah Khomeiny și 
de președintele republicii, Abol- 
hassan Banisadr.

„COSMOS-1208". In Uniunea So- | 
vietică a fost lansat satelitul I 
„Cosmos-1208", avînd la bord apa
rate științifice destinate continuării | 
cercetărilor în spațiul cosmic — I 
anunță agenția T.A.S.S. Aparatele 
ce echipează satelitul funcționează ■ 
normal.
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