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Sub semnu[ voinței reciproce de a conferi dimensiuni mai ample

bunelor raporturi dintre România și Camerun, ieri a continuat

VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII UNITE 
CAMERUN, AHMADOU AHIDJO 

CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE

La Palatul Consiliului de Stat au continuat, vineri, 29 august, convorbirile oficiale dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și președintele Republicii Unite Camerun, Ah- madou Ahidjo.La„ convorbiri au participat :Din partea română — Ion Dincă, prim viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe. Maxim Berghianu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Petre Preoteasa, ministru secretar de stat, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Constantin Mitea și Petre Gigea, •consilieri ai președintelui Republicii, Petre Tănăsie, director în M.A.E.,

Porfir Negrea, ambasadorul țării noastre în Republica Unită Camerun.Din partea cameruneză — Paul Dontsop, ministru de stat însărcinat cu afacerile externe^ Felix Tonyo Mbong, ministrul agriculturii, Joseph Charles Doumba și Cristian Songwe Bongwa, miniștri la .Președinția Republicii, Bello Bauba. secretar general adjunct la Președinția Republicii, Pierre Desire Engo, adjunct al ministrului economiei și planului, Ous- mane Mey, guvernatorul provinciei de Nord, Joseph Ekadi Sammick. Însărcinat cu vizitele oficiale la Președinția Republicii, Gabriel Happi, director general al Protocolului de Stat al Republicii Unite Camerun.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, și ministrul de stat însărcinat cu afacerile externe al Republicii Unite Camerun, Paul Dontsop, au informat despre întîlnirile de lucru ce

Jș-au avut în vederea definitivării documentelor oficiale care consemnează înțelegerile convenite de cei doi șefi de stat privind Întărirea conlucrării româno-cameruneze pe plan bilateral și în viața internațională. |.La .riadul. lor, Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, și Pierre Desire Engo, adjunct al ministrului economiei și planului, au prezentat concluziile discuțiilor de lucru pe care le-au avut in vederea definitivării acordurilor și a celorlalte documente privind dezvoltarea colaborării și cooperării economice dintre România și Camerun, în diverse domenii de interes comun, potrivit ho- tăririlor stabilite de cei doi președinți.Președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmadou Ahidjo și-au exprimat deplina satisfacție față de rezultatele

rodnice ale vizitei și ale convorbirilor purtate, față de Înțelegerile la care au ajuns, manifestîndu-și încrederea că, pe baza lor, se va realiza o colaborare mai strinsă, mai fructuoasă, între România și tameț-un, în interesul celor două țări și popoare, al progresului ți prosperității kw. al cauzei păcii, destinderii și cooperării între națiuni.în același timp, de ambele părți a fost subliniată convingerea că Republica Socialistă România și Republica Unită Camerun vor conlucra tot mai activ pe arena mondială, vor contribui, prin eforturi unite, la soluționarea justă și durabilă a problemelor complexe ce confruntă omenirea, la înfăptuirea aspirațiilor legitime ale popoarelor de a trăi intr-o lume mai dreaptă și mai bună.Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă.
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI PREȘEDINTELE AHMADOU AHIDJO 
primiți cu însuflețite manifestări de stimă și considerație 
de oamenii muncii de la Întreprinderea „Semănătoarea-Vineri la prînz președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. și președintele Republicii Unite Camerun. Ahmadou Ahidjo, au făcut o vizită la întreprinderea ..Semănătoarea" din Capitală — una din marile unități producătoare de mașini agricole din țara noastră.Cei doi șefi de stat au fost însoțiți în această vizită de Ion Dincă, prim viceprim-ministru al guvernului, Gheorghe Pan,ă, primarul general al Capitalei, Porfir Negrea, ambasadorul României în Camerun.Au luat parte, de asemenea, persoanele oficiale cametuneze care îl însoțesc pe președintele Ahidjo în vizita in țara noastră.Vizita a oferit președintelui Ahmadou Ahidjo o imagine sugestivă a dezvoltării construcțiilor de mașini agricole din țara noastră, industrie care a reușit, ca urmare a programelor inițiate de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, să construiască o largă sistemă de mașini ce asigură mecanizarea in proporție de 90—95 la sută a diferitelor lucrări agricole. Ea a constituit, totodată, un prilej pentru înaltul oaspete camerunez de a prospecta, în mod direct., posibilitățile extinderii și amplificării cooperării dintre Camerun și România, in planul mecanizării agriculturii, domeniu deosebit de important pentru economia acestei țări, unda agricultura deține o pondere însemnată.La sosirea in întreprindere, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Ahmadou Ahidjo au fost salutați de Elena Nae. președintele Consiliului popular al sectorului 6 al Capitalei, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Virgil Actarian, directorul unității, de numeroși muncitori, care au în- timpinăt cu deosebită căldură pe cei doi șefi de stat.O gardă alcătuită din membrii formațiunilor patriotice șl de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tineri și tinere au oferit buchete de flori.

Vizita a Început în fața unor gra

fice și machete unde gazdele au prezentat înaltului sol al poporului camerunez evoluția acestei vechi unități industriale bucureștene, care a cunoscut in ultimii 15 ani o' puternică dezvoltare și modernizare,
precum și principalii indicatori economici realizați în acest cincinal, perspectivele pentru perioada cincinalului viitor. S-au evidențiat, in acest sens, eforturile și preocupările pentru îmbunătățirea proceselor

tehnologice, pentru o dotare corespunzătoare cu utilaje de fabricație de mare productivitate, ceea ce a permis o diversificare accentuată a
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a reîntîlnit 
cu tovarășul Santiago Carrillo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a reîntilnit, vineri dupâ- amiază, cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, înainte de a părăsi țara noastră după vizita efectuată la invitația secretarului general al Partidului Comunist Român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Santiago Carrillo au relevat cu deosebită satisfacție, la încheierea convorbirilor, caracterul fructuos

al dialogului purtat și au subliniat importanța continuării schimbului prietenesc de păreri privind dezvoltarea raporturilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre cele două partide comuniste, precum și în legătură cu aspecte actuale ale vieții internaționale. S-a apreciat că amplificarea conlucrării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist ' din Spania contribuie la întărirea prieteniei tradiționale dintre

popoarele român șl spanioL Ia extinderea colaborării dintre România și Spania, slujește cauzei ■ păcii, destinderii și cooperării în Europa și in întreaga lume.întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească și de respect reciproc, care caracterizează raporturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spanja, relațiile dintre cei doi conducători de partid.
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

Claude Estier, membru al Biroului Executiv 
* al Partidului Socialist FrancezVineri, 29 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general a! Partidului Comunist Român, a primit pe Claude Estier, membru al Biroului Executiv al Partidului Socialist Francez, care se află într-o vizită în țara noastră.Oaspetele a exprimat gratitudinea pentru primirea acordată și a arătat că are plăcuta misiune de a transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut din partea lui Franțois Mitterrand, prim-secretar al Partidului Socialist Francez, a conducerii P. S. Francez. De asemenea, oaspetele a exprimat satisfacția de a fi participat la demonstrația oamenilor mun,cii din Capitală, care a avut loc cu prilejul zilei de' 23 August, și impresiile deosebite din timpul vizitelor tăcute, apreciind în mod deosebit realizările poporului român în edificarea noii societăți.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită lui Franțois Mitterrand, conducerii partidului salutul său prietenesc și cele mai bune urări.în cursul convorbirii s-a dat o deosebită apreciere evoluției pozitive a raporturilor de colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Francez. exprimindu-se hotărîrea comună de a se acționa și în viitor pentru amplificarea și diversificarea relațiilor dintre cele două partide, în interesul prieteniei tradi

ționale dintre popoarele român și francez, al adîncirii continue a raporturilor româno-franceze in domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural, în folosul cauzei generale a păcii, securității, cooperării și înțelegerii între națiuni.Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale actualității politice internaționale, subliniindu-se că in lume continuă să persiste o serie de conflicte, de probleme complexe, inca nesoluționate, care pun in pericol pacea, independența și securitatea popoarelor. De comun acord, s-a considerat că, în aceste condiții, se impune mai mult ca pricind unirea și conlucrarea tot mai strinsă a popoarelor,partidelor politice, a forțelor progresiste, a opiniei publice pentru a se pune capăt .încordării și tensiunii in viața internațională și a se asigura reluarea și continuarea politicii de destindere, colaborare și pace, de respect al independenței naționale. în acest cadru, s-a arătat că trebuie făcut totul pentru rezolvarea pe cale politică, prin tratative, a stărilor de încordare și conflict din diferite zone ale globului, a tuturor problemelor care confruntă omenirea, pornindu-se de la principiile deplinei egalități în' drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nere- curgerii la forță și la amenințarea cu forța, de la dreptul sacru al fie

cărui popor de a se dezvolta, liber, de sine stătător, fără nici o ingerință din afară.O atenție deosebită' s-a acordat problemelor privind instaurarea unui climat de pace, securitate și colaborare pe continentul european. In acest context, s-a subliniat importanța bunei pregătiri și desfășurări a reuniunii de la Madrid, din toamna acestui an, pentru ca ea să dea un nou impuls înfăptuirii ca un tot unitar a Actului final de la Helsinki, dezvoltării largi și neîngrădite a colaborării dintre statele europene, să ducă la măsuri concrete de dezangajare militară, de dezarmare, fără de care nu pot fi concepute -destinderea, pacea și securitatea in Europa și in întreaga lume. în același timp, a fost reliefată necesitatea adoptării de măsuri urgente pentru oprirea cursei înarmărilor și renunțarea la amplasarea de noi rachete in Europa.A fost reafirmată voința comună de a continua dialogul și de a întări colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Francez, subljniindti-se, totodată, importanta extinderii conlucrării dintre partidele comuniste, socialiste, social-demo- crate, ale tuturor forțelor progresiste în lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace, progres și de bunăstare ale popoarelor, ale întregii omeniri.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Busu Noengo Nyoka, ambasadorul Repu

Ambasadorul Republiciiblicii Zair la București, în vizită de rămas bun, în legătură cu încheierea misiunii acestuia în țara noastră.
ZairCu acest prilej a avut Ioc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Astăzi, transmisiuni directe la radio și televiziune :
— In jurul orei 9,00 — solemnitatea semnării documentelor oficiale româno-cameruneze.
— In jurul orei 10,15 — ceremonia plecării președintelui Republicii Unite Camerun, 

Ahmadou Ahidjo, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat o vizită oficială in țara noastră.
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ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ
Productivitate, calitate, eficiența 

cerințe esențiale ale dezvoltării 
economiei și creșterii bunăstării

Pentru buna aprovizionare 
a populației, pentru o recoltă 
și mai bogată în anul viitor

fi=

La întreprinderea „Metalotehnica" din Tîrgu Mureș

Efectele preocupării sistematice
pentru modernizarea producfiei

întreprinderea „Metalotehnica" din Tg. Mureș — considerată cu deplin temei drept mecanicul-șef al industriei constructoare de mașini textile — și-a indeplinit cu 13 luni și 17 zile mai devreme sarcinile ac tualului cincinal : un calcul arată că avansul de timp ciștigat va permite harnicului colectiv al întreprinderii să realizeze peste prevederile cincinalului o producție netă de
aproape 400 milioane lei și o producție marfă (concret, utilaje ți piese de schimb) in valoare de 550 milioane lei. Un succes cu atit mai remarcabil, cu cit a fost obținut in condițiile unor perseverente preocupări, incununate dealtfel de multiple reușite, pentru innoirea producției, asimilarea de mașini și utilaje la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial.Iată ce ne relatează In acest sens ing. Emil Bogdan, directorul tehnic al întreprinderii :— Colectivul nostru s-a angajat ferm în actualul cincinal in lupta pentru un nivel tehnic tot mai ridicat al mașinilor și utilajelor textile, pentru realizarea de produse competitive și comparative cu cele mai bune realizări pe plan internațional. Noi am asigurat și asigurăm dotarea tehnică a circa 20 de unități de profil din tară. în plus, am exportat și exportăm produsele noastre m peste 17 țări, volumul lor sporind in 1980, 1975, de peste 2,8 ori. Ne-am făcut o socoteală din care rezultă că- în patru ani și opt luni din acest cincinal, prin produsele pe care le-am asimilat și fabricat, am asigurat reducerea importului cu 37 milioane lei valută : fonduri Salutare ale țării primi

comparativ cu

de cusut-surfilat, mașina de cusut industrială și pentru cusături ornamentale ș.a. De fapt, la sfirșitul anului 1980, mai mult de 85 la sută din produsele întreprinderii vor fi noi sau modernizate în actualul cincinal.— In colaborare cu filiala Centrului de cercetări — ne spune maistrul Ioan Pir- jol, șeful secției mecanică Ii — colectivul secției a contribuit la găsirea soluțiilor optime în zele procesului tehnologic: proiectare — execuție prototip și toate fa-. experimentarea seriei zero. Din rîndurile colectivu-

care au putut o altă destinație folositoare economiei naționale. in ultimă instanță în beneficiul întregului tpopor. în eforturile noastre pentru înnoirea și nâpdernizarea producției rSț* 1 am pierdut nici un mdtnent din vedere latura fâ-ențială a activității — șl anume eficiența economică.

Care este stadiul realizării planului la export? — l-fim întrebat pe directorul întreprinderii mecanice Bacău, tovarășul Gheorghe Lungeanu. în loc de răspuns ne-a oferit două informații elocvente:1) produsele realizate în întreprindere au devenit cunoscute și apreciate int_r-o serie de țări cu o industrie dezvoltată — Republica. Federală Germania, Franța, Italia, Elveția, Republica Socialistă Cehoslovacă și altele: 2) in cei șase ani de cînd unitatea livrează produse la export nu a rămas niciodată datoare față de nici un partener. Iar realizările din primele 7 luni ale acestui an sint concludente în acest sens: toate contractele au fost onorate in mod exemplar, planul la export fiind depășit cu 2,7 la sută; pe relația devize libere au fost livrate in plus produse a căror valoare se ridică la peste o jumătate de milion lei valută.Sînt rezultate care pun in evidență o bună experiență acumulată de colectivul întreprinderii in privința realizării planului la export. Din discuțiile avute cu specialiști și muncitori am retinut că în strategia obținerii acestor rezultate esențiale sint organizarea și responsabilitatea cu care oamenii intreprinderii privesc îndeplinirea acestei sarcini prioritare trasate de conducerea partidului. Produsele destinate exportului sint realizate aici in patru ateliere specializate. Peste tot, atit in sectoarele de prelucrări Ia cald, cit și in cele de prelucrări la rece, au fost organizate echipe speciale, formate din cei mai buni muncitori și maiștri, care et«- tutfi numai produse pentru export. In schimburile de noapte, specialiști, desemnați special drept conducători de schimb, urmăresc, impreună cu șefii de ateliere și șefii formațiunilor de lucru, modul în care se realizează producția in ansamblu și cu deosebire aceea pentru export.

Aflăm cK in unitate s-a dezvoltat un puternic sectpr de cercetare, care cuprinde 130 de cercetători și proiectanți ; de fapt, este vorba de» filiala ..Metalotehnica" a Centrului de cercetări științifica și inginerie tehnologica al Centralei industriale de utilaje pentru jndustria ușoară.— Sarcinile noastre — ne arăta dr. ing. Kolozsvăr.v Zoltăn. șeful compartimentului de cercetare — sint foarte bine conturate. Și. in primul rind, fundamentăm riguros strategia înnoirii și modernizării produselor intreprinderii in perspectivă, în perrpanență. pe masa de lucru a specialiștilor noștri se află proiectele unor noi mașini textile cu înalți parametri tehnico-fupcționali. competitive și pe piața externă — produse prin care se fructifică superior resursele materiale, munca colectivului intreprinderii.Intr-adevăr. bentru colectivul de la „Metalotehnica" anii actualului cincinal au marcat progrese substanțiale pe acest tărîm. Au fost realizate primele mașini textile de concepție originală. între acestea, amintim mașina de tricotat rectilinie automată cu cinci piese de selectare a acelor (R-12), mașina de tricotat rectilinie cu mecapism jacard tip JAR 201, mașina

• Mai mult de 85 la sută din produse au fost 
înnoite sau modernizate

• O contribuție SUPLIMENTARĂ de 12 milioane 
Iei Ia creșterea venitului național, un PLUS 
de 1 milion lei pentru fondul de participare 
la beneficii

1 Prin asimilarea tn fabricație a noi mașini, 
exportul a crescut în acest cincinal de 2,8 ori, 
iar importul a fost redus cu 37 milioane lei 
valută

rite, firește, în privința calității, sînt însă pe deplin răsplătite prin rezultatele muncii noastre. Știu, de pildă, că intrarea în acest an în fabricație a mașinii tip jacard echivalează cu o economie pentru țară de 20 milioane lei valută, pentru ca, pe intreg cincinalul 1981—1985, aceasta să reprezinte peste 1,5 miliarde lei valută. Sint sume serioase, care se vor regăsi in venitul național ; deci atit noi, cit și ceilalți Oameni ai muncii vor beneficia de roadele înnoirii și modernizării produselor.— Deunăzi — ne-a spus, la rîndul său, maistrul Vasile Moraru, secretarul comitetului de partid din întreprindere — împreună cu contabi- lul-șef al întreprinderii, am făcut următorul calcul : dacă anul acesta nu am fi introdus în fabricație riici un produs nou sau modernizat, ci am fi produs aceleași mașini și utilaje de anul trecut, producția netă a întreprinderii noastre ar fi fost cu circa 50 de milioane lei mâi mică.
că am înfăptuit riguros

PRIORITĂȚI ALE
ACESTOR ZILE:

• Culesul neîntârziat al le
gumelor și livrarea lor 
ritmică pe piețe și la fa
bricile de conserve

• Strîngerea grabnică, de
pozitarea și buna conser
vare a finului, paielor, 
lucernei și altor furaje 
aflate în cîmp

• Recoltarea în scurt timp 
a florii-soarelui și a fasolei

• Pregătirea tuturor condi
țiilor pentru însămînțările 
de toamnă

Din grădina de legume a cooperativei -agricole din Gurbănești ~ Ilfov se livrează acum zilnic zeci de tone de tomate, ardei, ceapă, castraveți și vinete

lui nostru, despre care trebuie să spun eă acționează unitar, creator, cu conștiința că reallzînd produse tot mâi bune își aduc contribuția la dezvoltarea economiei naționale, la bunăstarea tuturor cetățenilor, aș dori să-i remarc în mod deoisebit pe muncitorii specialiști Ștefan Chirilă și Remus Moldovan, pe maistrul principal Cubic Gabor, precum și pe inginerii Bortiș Arpad și Henter Pal. Dar, de fapt, îmi vin în minte alte șl alte nume de muncitori și cadre tehnice care-și fac un titlu de mindrie muncitorească din rezolvarea unor probleme tehnice dificile, din căutarea și propunerea unor soluții de îmbunătățire a tehnologiilor și chiar a concepției constructive a produselor.Ce gindese oamenii din secție despre modul cum muncesc, despre eficiența producției pe care o realizează? . .........— N-ar trebui să se înțeleagă că introducerea noului este un lucru simplu —- ne-a spus muncitorul Fiiliip Gergely. De fiecare dată cînd s-a asimilat in fabricație o nouă mașină, a fost nevoie să ne creăm dispozitivele de lucru adecvate, să adoptăm tehnologii perfecționate, să ne organizăm rațional munca. E- forturile de adaptare la alte condiții de lucru, la alte pretenții, spo-

Pentru că am înfăptuit riguros programul de înnoire și modernizare a fabricației, cele 50 de milioane lei „ciștigate" la producția netă Înseamnă o contribuție in plus la bugetul statului, deci la formarea venitului național, de 18 milioane lei și o majorare cu 13 milioane lei a fondurilor proprii ațe intreprinderii și a celor la dispozl- ția centralei, din care suplimentarea fondujui de participare Ta beneficii a. oamenilor muncii din întreprindere reprezintă un milion IcL Deci am ciștigat și noi, cei care muncim aici, șt întreprinderea pe eare o administrăm, și intreaga societate. ............-........Sînt motive pentru care, Ia recenta adunare generală a oamenilor muncii . din întreprindere, s-au dezbătut aprofundat, cu exigență și răspundere, căile pentru ridicarea în continuare a nivelului tehnic al produselor ți, concomitent,, pentru creșterea eficienței economice.
Gheorahe GIURGIUcorespondentul „Scinteii"

PLANUL LA EXPORT - 
ÎNDEPLINIT EXEMPLAR!

■'...................-....-............... JUDEȚUL TIMIȘ ............. -—

TRANSPORTUL LEGUMELOR 
IN RITMUL CULESULUI!

In județul Timiș, suprafața cultivată cu legume în unitățile agricole și in gospodăriile populației ocupă 13147 ha. Activitatea de stringere, desfacere sau prelucrare a legumelor și fructelor a atins acum cota maximă. în ziua de 28 august, de exemplu, din bazinele legumicole ale județului au fost culese și trimise numai pe piețele municipiului Timișoara aproape 300 tone de ardei, cartofi, roșii, varză, morcovi, castraveți, vinete, ceapă uscată și fructe. La acestea se mai adaugă 5 vagoane de roșii și alte, santităti de legume trimise pentru prelucrare fabricii „Fructus". Mai consemnăm că față de cele 30.425 tone de legume prevăzute - să fie livrate la fondul de stat in luna august, pînă joi s-au realizat 27 176 tone, existînd condiții pentru depășirea planului cu circa 1 000 tone. Acest fapt este confirmat și de ritmul mediu zilnic de livrări, care la unele produse, In special la roșii, este în creștere. Bunăoară, la centrul Lugoj. începînd de joi, se preiau cite 250 tone tomate pe zi, față de numai 140 tone cît era media zilnică în perioada anterioară. Creșteri asemănătoare se înregistrează și la centrele din Sînnicolau Mare, Lovrin și Deta.împreună cu ing. Traian Duifiitrescu, directorul comercial al I.L.F. Timiș, am trecut prin cîteva piețe și magazine pentru a urmări cum decurge aprovizionarea acestora. Peste tot unde am fost am

văzut camioane sosite încărcate din cîmp cu diverse legume. La magazinul nr.- 1 se descărcau ardei, castraveți, vinete sosite direct din grădinile cooperativelor a- gricole din Tomnatic și Otelec. Dealtfel, din aceste unități nu lipsea aproape nici un produs de sezon.Recolta de legume este în general bună și, in cea mai mare parte, a ajuns la maturitate. Tocmai de aceea, trebuie luate acum toate măsurile ca ea să fie Strînsă și livrată cit mai repede pe piețe și ia unitățile prelucrătoare. Totul depinde de modul în care unitățile producătoare organizează culesul și asigură livrarea cantităților de legume stabilite potrivit graficelor, de corectitudinea cu care unitățile beneficiare și de transport lucrează cu producătorii. Facem această subliniere, întrucit pe parcursul raidului nostru am întilnit unele situații ce impietează asupra bunei desfășurări a acestei importanta acțiuni. în ziua de 27 august, bunăoară, cele 7 mașini trimise la cooperativa agricolă Diniaș, pentru a prelua 28 tone de cartofi, s-au întors goale Ia Timișoara, deși in cimp stăteau recoltate 180 tone, de cartofi. Cauza? Nu s-au asigurat brațe ■ de muncă pentru încărcat.- Există ,apai și.. cazuri cînd marfa preluată clin timp nu este de calitate corespunzătoare. Aceasta deoarece cooperativele agricole din Com- loșu Mare, Gottlob, Asociația economică Cărpiniș — ca să dăm doar aceste exem

ple — trimit In aceleași lădițe sau saci roșii, castraveți, cartofi de toate calitățile, acuzind lipsa forței de muncă la. sortat.Dar tot atit de adevărat este și faptul că unele produse ajung ■ depreciate calitativ pe piață pentru că sipt- preluate cu intirzicre din fermele legumicole. . La cooperativele agricole Hitiaș și Racovița, o cantitate de 85 tone de roșii a așteptat în cimp trei zile pină ..să fie ridicată, I.L-.F,-ul-, mptivind că n-a avut mijloace de transport. A fost necesară, intervenția energică a organelor de partid pentru remedierea .acestei situații. Dealtfel, se impune o. analiză mai atentă a modului in care se asigură și sint folosite mijloacele de transport, intrucit se constată unele neajunsuri. Astfel, nici I.T.A. și nici I.T.S.A.I.A, nu asigură numărul de mașini solicitat de unele centre de legume și fructe din județ. La 27 august, centrul din Lugoj a primit 16 mașini, iar la 28 august — 13, față de un necesar zilnic de 20 de mașini. La fel, centrul din Sinnicolau Mare a primit 23 .și, respectiv, 26 de mașini, față de necesarul zilnjc.de 30. Sint probleme de a căror soluționare • depinde in pohtinuare îmbunătățirea rec'oltpții, , preluării ji deș- 'facerii legumelor șr fructelor : in județul Timiș și cărora factorii 'răspunzători ..trebuie să le acorde cea. .mai mate atenție.
Cezar IOANĂcorespondentul „Scînfeji"

Colectivul întreprinderii mecanice din Bacău probează prin 
fapte că înțelege rațiunea unei imperioase relații economice 
„Ca să importăm materiile prime și produsele de care avem nevoie trebuie 

să exportăm la timp mașini și utilaje de bună calitate"

.............................. JUDEȚUL ILFOV .......... r----------------- .------------------------r-

„TIMPUL «IDEAL» PENTRU 
RECOLTARE, PE CARE ÎL AȘTEPTAȚI, 

A SOSIT DE MULT"
•. 3. i. jC. '. ".5 ț. •

După cum a subliniat in repetate rînduri secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, exportul este o problemă esențială a dezvoltării generale a țării, de realizarea riguroasă a planului in acest domeniu depinzind asigurarea resurselor valutare pentru importurile de materii prime și alte produse necesare economiei, a unei balanțe comerciale și » unei balanțe de plăți echilibrate. Important este acum ca in fiecare întreprindere, pornind de la caracterul prioritar al realizării pla-în biroul directorului am văzut un dosar cuprinzind rapoarte intocmite de conducătorii de schimb. O oglindă „la zi" a producției fizice pe ateliere și echipe, precum și a calității acesteia. Decadal, colectivul însărcinat cu urmărirea exportului analizează stadiul îndeplinirii fiecărui contract și, în funcție de problemele ce se ridică, se iau măsuri pentru înlăturarea impedimentelor. Este demn de. rele vat, totodată, că orice cerință, a partenerilor externi, este analizată operativ in vederea satisfacerii sale prompte. Bunăoară, partenerii din Cehoslovacia au cerut ca organele de asamblare clasice, cu cap hexagonal, să fie înlocuite cu altele cu cap cilindric și hexagon interior. Firește, aceasta cerea schimbarea tehnologiei de fabricație, efectuarea unor experimentări operative, găsirea unor soluții și materiale care să corespundă exigențelor beneficiarilor. Un colectiv condus de inginerul Petre Epureanu și maistrul Gheorghe Toma a conceput și realizat un nou sistem de presare a șuruburilor la cald și de extrudare a porțiunii de filetat la diametru mediu, în locul executării lor prin strunjire. Avantajele sint considerabile. Au fost înlocuite oțelurile în stare trasă-răscoaptă, mari consumatoare de energie electrică, cu oțeluri laminate, cheltuielile materiale fiind reduse cu circa 25 la sută. Totodată, s-a redus simțitor consumul de metal pe tona de produs, realizîndu-se pe această cale o economie de circa 350 tone de oțel. La ora actuală produsele se realizează după noua tehnologie, iar partenerii externi le vor primi in semestrul II conform dorințelor lor.O altă direcție de acțiune : îmbunătățirea continuă a calității produselor. Cu sprijinul specialiștilor de la Institutul de cercetări metalurgice, maistrul Mihai Lambă, de la atelierul de S.D.V.-uri, a reușit să realizeze o parte din matrițele

nulul I* export, să se adopte toate măsurile necesare pentru ea fondul de marfă la export să fie realizat exemplar, ritmie și integral, in concordanță cu contractele încheiate.Prezentăm astăzi experiența întreprinderii mecanice din Bacău eare, organizindu-și corespunzător activitatea, adaptindu-și permanent, cu operativitate producția la cerințele partenerilor externi, obține rezultate deosebite in activitate* de export.din carburi metalice dure, care se aduceau pină acum din import sau de la alte unități din țară. Piesele realizate cu ajutorul acestor matrițe au o precizie dimensională mult mai mare, o calitate ireproșabilă și, în plus, productivitatea muncii la fabricarea lor a crescut, de circa 30 de ori.Care este perspectiva realizării planului la export pe acest an ? Răspunsul secretarului comitetului de partid, tovarășul Dumitru Stoleru, este concis : „Au fost asigurate toate condițiile pentru ca planul de export pe acest an să fie îndeplinit cu cel puțin o lună mai devreme". Afirmația are la bază atit măsurile teh- nico-organizatorice întreprinse în ultima vreme de conducerea unității, cit și măsurile politice luate de organizația de partid. Am reținut, între altele, faptul că mai mulți specialiști pregătesc introducerea în fabricație a 12 noi tipodimen- siuni de organe de asamblare cu un nivel tehnic ridicat ; de curînd s-a trecut la folosirea în producție a oțelurilor micro- aliate cu bor și mangan, în locul oțelurilor aliate cu crom, din care se realizează produse de înaltă rezistență și cu eficiență superioară la export.De asemenea, pentru asigurarea unei calități corespunzătoare a produselor la export, toți tehnologii din Întreprindere au fost repartizați să lucreze la liniile de fabricație care execută produse pentru export. Zilnic, se urmărește pe baza unui grafic, la liniile de fabricație, modul în care se realizează producția pentru export.Colectivul întreprinderii s-a angajat ca, pină la sfirșitul anului, să livreze la export o producție suplimentară in valoare de 1 milion lei valută, dintre care 800 000 lei valută pe devize libere.
Gheorqhe BALTAcorespondentul „Scinteii*

Ieri dimineața am pornit într-un raid prin cîteva ferme care au obligații să livreze legume atît pe piețele Capitalei, cit și fabricilor de conserve. Ne-am oprit întîi în consiliul agroindustrial Frăsinet. Cele 6 cooperative agricole de aici urmau să livreze fiecare, în perioada 20—28 august, cite 50 de tone de tomate, în acest interval, C.A.P. Gurbănești a livrat 75 de tone, Siliștea — 54 de tone, Frăsinet — 50 de tone. Valea Argovei — 45 de tone, iar cooperativele agricole din satele Tăriceni și Mostiștea doar cite 10 tone, ceea ce a însemnat un minus de 54 de tone pe consiliu. Tovarășul Florea Sabin, inginerul-șef al consiliului, încearcă să ne explice că unitățile rămase in urmă n-au respectat tehnologia indicată, semă- nind direct In cimp întreaga suprafață și, drept urmare, culturile sint foarte intir- ziate. Care este realitatea ?Tovarășul Dinu Danieliuc, președintele C.A.P. Gurbănești, ne prezintă o solă de 45 de hectare de tomate semănate direct în cimp. Găsim aici, la fiecare 10 metri pătrați, 4—5 roșii coapte, de toată frumusețea. Nu erau prea multe, dar se recolta în mod normal. „Nu trebuie să așteptăm o «explozie» de producție. Sint foarte bune pentru consum" — menționează președintele. Pe o altă solă de 15 hectare cu tomate timpurii se aflau la cules peste 100 de cooperatori. „Culegem azi și miine tot ce a-a copt, apoi reluăm culesul pentru că producția e mare și avem posibilitatea să trimitem la fabrică cantități sporite de roșii" — ne-a spus cooperatorul Ion Marinaș, șef de echipă. La capătul locului, în lădițe, stivuite, roșiile erau pregătite pentru a fi livrate la fabrică. Două camioane care tocmai sosiseră in- cărcau.în grădina de legume a cooperativei agricole Siliștea, circa 150 de oameni lucrau la recoltarea arpagicului și fasolei. Nici un om însă la tomate. „Ne căznim să facem și una și alta, dar nu avem

destui oameni și nici roșiile nu sînț- coapte. Cine intră acum în grădină - mai mult strică. Vom organiza Ia stfingoreS’ tomatelor o acțiune cu tot satul incepind de luni" — ne-a lămurit tovarășul'Gheorghe Stoica, președintele cooperativei.Se cunosc greutățile acestei unități, care nu sint mai mari decît în altele ince privește forța de muncă, dgr' obligațiile zilnice trebuie respectate .cu regularitate... Era stabilit în grafic ca această upițate să livreze 5 tone de roșii la fabrică, Sarcina trebuia executată întocmai. Instalațiile fabricii nu pot aștepta să se înroșească grădinile ca să intre culegătorii. Este pă-t gubitoare judecata potrivit căreia tomatele pot să aștepte pină la „organizarea unei acțiuni cu toată suflarea satului". Livrările pentru piață și la fabrică trebuie făcute ritmic, zi de zi. Orice roșie coaptă să fie culeasă la timp ! Oricine știe că e de ajuns să treacă o zi ca fructul să putrezească în vrej și să se piardă.Expedierea legumelor pe piețele Capitalei și la cele trei fabrici de conserve din Oltenița, Giurgiu și Buftea a înregistrat, în a doua jumătate a lunii august, unele fluctuații : dacă in săptă- mîna 18—23 august, față de un grafic de 1 763 tone de legume și fructe, u- nitățile agricole din județul Ilfov au trimis pe piețele Capitalei 2 019 tone, în următoarele zile, cantitățile livrate au scăzut.' Astfel, la 25 august comerțul a primit cu 188 tone de legume mai puțin, la 26 — cu 80 de tone, iar la 27 — cu 14 tone. O situație asemănătoare, s-a petrecut și in ce privește livrările către fabricile de conserve amintite, care intre 25 și 28 august au primit cantități de legume inferioare rapacității lor de prelucrare.Joi dimineață. tovarășul Aurel Na- ghirneac, directorul fabricii de conserve din Oltenița, ne spunea că față de un grafic de 600 tone de roșii (și acesta cu 400 de tone sub capacitatea de prelucrare) a primit, în ziua precedentă, numai 300 de tone. „Două sînt cauzele —

- ne spune tlireerertil-.-Nu-se acționează cu toate forțele la recoltări, nu s-au copt -peste tot tomatele". în cea mai mare parte, acesta este adevărul. Dar nu pot fi trecute cu' vedereff-pțTiprtite-....neajunsuri pe care' tovarăș'îri director încearcă să le ocolească. C.A.P. Ileana are grădina de legume. chiăUlffigă" ’^'osea. La ora 7 seara, inefi șe mai recolta.-A fost o-zi plină : 34-de cooperatori ău cules și au livrat'Intr-o zi 6 tone dc roșii, 3 tone de varză, 2 tonte' dc vinete și alte produse. -Șefa de fermă, inginera Cornelia Rădulescu, nU era insă mulțumită : „Mai avem cel- puțin .10 tone dte'rbșii m lădițe și' in grămezi - în cimp, sortate pentru fabrică. Nur vine insă nimeni să Te ridice. De ' simbătă n-a încărcat roșii la noi nici un camion pentru1 fabrica din Oltenița". Șefa -da fermă ne-a mai spus că pierde: ore JBtregi ih: fiecare-zi ca telefoanele la fabrica din Oltenița ca să ceaoă-mașini, in-loc- să atea-io-cimpr-unde prezența ei este necesară și obligatorie. Ce părere aveți tovarăși din conducerea fabricii de la Oltehița ?. .Raidul intrep,rins prin grădinile Ilfovului arată că iii xirnp ; legume in cantități apreciabile. în ce privește tomatele semănate direct :n cimp, șe anunță o producție mare. Și ele incep să se coacă acum ' cit fiecare zi. Iată de fee: trebuie astfel '.’organizată munca incit să se respecte întocmai, zi de zi, graficele de recoltare și livrare, să nu râmînă de pe o zi pe alta in vreji nici o legumă ajunsă' la maturitate. Dovada că' '-sg pot face multe in acest sens, este și .modul' în care au decurs recoltarea și livrarea legumelor in ziua' de 29 august. Cirțd, datorită masurilor întreprinse de. comandamentul județean. . graficele'; au fost depășite cu 45 tone tomate, 15 tone varza, 7 tone ardeț, 9 tone struguri ș.a
Lucian C1UBOTARUcorespondentul „Scinteii"
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Pe baza rezultatelor in îndeplinirea cincinalului, in dezvoltarea economiei, 
SE ÎNFĂPTUIEȘTE CB CONSECVENȚĂ PROGRAMUL DE CREȘTERE 

A NIVELULUI DE TRAI Al OAMENILOR MUNCII

DE LA 1 SEPTEMBRIE:
Sporesc retribuțiile celor ce muncesc 

in unitățile agricole de stat
de a Il-a etapă 

august 1979 —-
Piuă acum, numărul celor care beneficiază
de majorare a retribuției — începută la 1 

de oameni ai munciise ridică la 3660000
Dapă earn se știe, potrivit programului de creștere > nivelului de 

trai al oamenilor muncii in acest cincinal, pină acum au beneficiat — 
eșalonat, încă de Ia 1 august anul trecut — de cea de-a doua etapă de 
majorare a retribuției peste 3 125 000 de oameni ai muncii. La aceștia 
se adaugă alți 535 000 de oameni ai muncii din unitățile agricole de 
stat, care, Incepind de la 1 septembrie, vor beneficia de creșterea retri
buției prevăzute pentru treapta a n-a. în acest fel, pină acum, numărul 
celor care beneficiară de majorările de retribuție în ambele etape se 
ridică Ia 3 660 000 de oameni.

înfăptuirea cu consecvență a programului de creștere a retribuțiilor 
oamenilor muncii, a nivelului de trai al poporului are la bară rezul
tatele obținute în acest cincinal, prin munca noastră rodnică, In dez
voltarea economiei naționale, în creșterea producției industriale șl agri
cole, in sporirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor mate
riale și ridicarea eficienței economice, care au asigurat creșterea con
tinuă a venitului național, a avuției socialiste a poporului. S-a de
monstrat încă o dată — prin puterea faptelor — că țelul suprem al 
politicii partidului, esența întregii opere de construcție socialistă, de 
dezvoltare economico-socială a țării este tocmai ridicarea bunăstării 
poporului, asigurarea unei vieți demne și fericite pentru toți cei ce 
muncesc.

Creșterea retribuției medii tarifare
a lucrătorilor din agricultura de stat

în întâmpinarea Congresului consiliilor populare

COMRINTE JUDEȚENE ALE
DEPUTATELOR EONSIHILOR POPULARE

Succesele obținute in opera de industrializare socialistă a țării au asigurat întărirea și modernizarea bazei materiale a agriculturii, înfăptuirea neabătută a politicii partidului șl statului de dezvoltare a agriculturii pe baze noi, socialiste, au permis creșterea de la an Ia an a producției agricole și, pe această bază, satisfacerea cerințelor crescinde ale economiei naționale. în actualul cincinal, pro
ducția medie anuală a crescut cu 
circa 5 milioane tone cereale, 2 
milioane tone sfeclă de zahăr și 
peste un milion tone de legume, față 
de cincinalul 1971—1975. Realizări importante s-au obținut și în sectorul zootehnic, atit in ce privește creșterea efectivelor, cit și a producției animaliere.Rezultatele deosebite dobindite In dezvoltarea și modernizarea agriculturii, in sporirea producției vegetale și animale se datoresc muncii harnice a țărănimii cooperatiste, a lucrătorilor din unitățile agricole de stat și din stațiunile de mecanizare, a specialiștilor pentru valorificarea cit mai bună a marilor resurse ale agriculturii noastre socialiste. Drept urmare a sporirii producției agricole, nivelul de trai al celor ce trăiesc și muncesc la sate a crescut continuu.

VENITURILE REALE ALE 
ȚĂRĂNIMII, CALCULATE LA 
O PERSOANA ACTIVA, AU 
FOST, LA ÎNCEPUTUL ACES
TUI CINCINAL, DE APROAPE 

4 ORI MAI MARI DECÎT ÎN 1950. O creștere puternică au cunoscut, mai ales după încheierea procesului de cooperativizare, veniturile nominale nete ale țărănimii obținute din munca in C.A.P. și gospodăriile personale, care in acest an vor ajunge la 1 380 lei lunar, față de 495 lei in 1965.în cadrul prevederilor din programul de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii în cincinalul actual, personalul muncitor din agricultura de stat a beneficiat în prima etapă de o majo

rare a retribuției nete, In medie, cu 16,6 la sută. începind de la 1 septembrie, acest detașament de frunte al agriculturii noastre socialiste Va beneficia de o nouă sporire a retribuției tarifare, în medie cu 13,9 la sută, ceea ce Înseamnă că,
PE ANSAMBLUL CINCINA
LULUI, VENITURILE CELOR 
CE MUNCESC ÎN AGRICUL
TURA DE STAT AU CRESCUT, 
ÎN MEDIE, CU 32.8 LA SUTA.

Odată cu trecerea la aplicarea 
retribuțiilor majorate din etapa a 
Il-a vor intra in vigoare și cele
lalte îmbunătățiri prevăzute de 
lege, care vor contribui, de asemenea, la sporirea veniturilor oamenilor muncii din agricultură. Astfel, 
muncitorii din sectoarele vegetal, 
zootehnic, mecanizare, chnilizare și 
irigații vor beneficia de o nouă 
grupă, superioară, de încadrare. Totodată, se realizează și o diferen
țiere mai accentuată a retribuției 
între trepte și grupe de lucrări. Așa, bunăoară, dacă pină acum la promovarea unui muncitor de la o treaptă la alta, in cadrul aceleiași grupe de lucrări, i se acorda un spor de retribuție între 29—38 lei, după aplicarea etapei a Il-a de majorare sporul dintre trepte va fi de 51—64 lei, urmind ca in cazul lucrărilor din categoriile superioare acest spor să ajungă la 76—77 lei. De asemenea, odată cu aplicarea etapei a Il-a de majorare a retribuțiilor se va reduce numărul 
treptelor de încadrare în cadrul 
aceleiași grupe, la 2 față de 3. Aceasta va aduce un spor de venituri suplimentare mai ales muncitorilor încadrați în prezent în treapta a Il-a. Toate aceste măsuri au drept scop cointeresarea mai accentuată a muncitorilor In ridicarea pregătirii lor profesionale, stabilitatea tn muncă.

Cum se va reflecta această nouă 
majorare in veniturile celor peste 
535 000 de persoane încadrate in 
unitățile agricole de stat? Iată, pentru edificare, citeva exemple :

Cîștigul înainte Cîștigul dtîpă de majorar' majorare
Retribuția tarifară lunară 2 071 Iei
Sporul de vechime <10 13 sută) 207 lei

2 397 tei
210 Iei

Total : 2 2*8 lei 2 637 lei

Sporul d? ciștig323 tei33 tei359 tel

UN MECANIC AGRICOL
din secțiile de mecanizare a agri- treapta a Il-a, rețeaua construcții culturii încadrat in categoria a 5-a, de mașini A regie :
Retribuție tarifară lunară
Sporul de vechime
(10 la sută)
Total :

Cîștigul înainte Cîștigul după Sporul 
de majorare majorare de ciștig

2142 lei 2 489 lei 347 lei

214 lei 249 lei__________ 35 lei
2 356 lei 2 738 lei 382 lei

Pentru lucrările agricole In cimp 
și alte lucrări executate mecani
zat, mecanicii agricoli sint retri- 
buiți in acord pe baza a 5 tarife pe

zi muncă, diferențiate în raport de 
complexitatea și importanta lucră
rilor efectuate și anume :

Tariful înainte de majorare — 
tei pe zi

Tariful după majorare — 
tei pe zi

Sporul de ciștig — lei pe zi

Categoria de lucrări
I U III XV V

88 100 115 130 155

103 118 134 152 180
15 18 19 22 25în cazul mecanizatorilor care lucrează în cimp, aceste încadrări și tarife pe categorii de lucrări servesc practic numai ca bază de calcul in determinarea câștigurilor parțiale lunare. Este cunoscut faptul că această categorie de muncitori din agricultură lucrează în acord global, iar plata drepturilor ce li se cuvine pentru lucrările executate

mecanizat în unitățile agricole se face pe baza tarifelor de plată pe tona de produs agricol, nelimitat, in raport cu producția obținută la fiecare cultură de către formația din care fac parte, independent de producția realizată de celelalte formații sau pe ansamblul unităților servite.

UN MUNCITOR AGRICOLdin centrele sau atelierele ele repa- în categoria 5-a, treapta a Il-a, rații și întreținere ale unităților demecanizare a agriculturii. încadrat rețeaua construcții mașini B' regie-:

în tnttmpinarea celui de-al II-!ea Congres al consiliilor populare, vineri au avut Ioc într-o serie de județe conferințe ala deputaților consiliilor populareForuri . colective de conducere și dezbatere aprofundată a activității organelor locale ale puterii și administrației de stat, conferințele au reunit deputății aleși la 9 martie în consiliile populare județene, municipale, orășenești. și comunale, precum și numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, depu- tați ai Marii Adunări Naționale, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, cadre de conducere din unități industriale și agricole, specialiști din unitățile de cercetare, cadre didactice, oameni de artă și cultură, militari.Au avut loc conferințe în municipiul București și în județele Alba, Bihor, Bis- trița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, ClujrCpn- stanța, Dîrribovi- ța, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Ilfov. Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare,- Sălaj, Sibiu, Suceava. Teleorman și Timiș.Din partea conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanțîlor la conferințe Ii »-a adresat un călduros salut, împreună cu urarea ca aceste largi forumuri cetățenești să-și îndeplinească cu sticces sarcinile ce le revin,, să contribuie la îmbunătățirea întregii activități a consiliilor populare.Expresie ■ profundului democratism care caracterizează tntreaga -viață politică, economică și socială din țara noastră, conferințele județene au analizat, cu responsabilitate și exigență, modul In care se înfăptuiesc sarcinile complexe ce revin consiliilor populare, indicațiile și orientările date de conducerea partidului și statului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind îndeplinirea programelor de dezvoltare economico- sdcială a tuturor județelor și localităților patriei în lumina hotăririlor elaborate de Congresul al XII-Iea al partidului.Avind un pronunțat caracter de lucru, conferințele au analizat temeinic, pe baza expunerilor prezentate de președinții consiliilor populare, rezultatele înregistrate de oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — în timpul care a trecut c’in actualul cincinal, în toate domeniile de activitate, măsurile ce se impun pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor planului pe anul in curs și pe întreaga perioadă 1976—1989.Participant» au acordat o atenție deosebită asigurării celor mai bune condiții pentru înfăptuirea obiectivelor viitorului plan cincinal in profil teritorial, subliniind contribuția în

semnată pe care consiliile populare, deputății trebuie să o aducă ia coordonarea activității economico-sociale, Ia mobilizarea largă a tuturor forțelor în vederea obținerii unei noi calități, superioare, în toate domeniile, în legătură cu aceasta, o atenție deosebită a fost acordată măsurilor ce se impun pentru pregătirea corespunzătoare a forței de muncă, pentru perfecționarea continuă a calificării profesionale.în cursul dezbaterilor au fost examinate căile și mijloacele de dezvoltare a micii producții industriale, potrivit orientărilor stabilite la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., din acest an, făcindu-se numeroase propuneri concrete in scopul
In acest cadru deosebit de afirmare a 

democrației noastre socialiste, participanții 
la conferințe au dezbătut cu exigență și 
înaltă responsabilitate cetățenească acti
vitatea consiliilor popuiare, au adoptat 
hotăriri concrete menite să ducă ia per
fecționarea muncii organelor locale ale 
puterii de stat pentru dezvoltarea econo- 
mico-sociaiă, la întărirea legăturii cu ma
sele și participarea activă a oamenilor 
muncii la conducerea vieții obștești.

sporirii ponderii acesteia în ansamblul producției industriale, a contribuției sale la creșterea avuției naționale.O atenție deosebită a fost acordată analizării sarcinilor importante ce revin consiliilor populare in domeniul agriculturii, al valorificării la un nivel tot mai înalt a resurselor de care dispune agricultura noastră socialistă, în vederea creșterii producției vegetale și animale, dezvoltării puternice a legumiculturii. pomiviti- culturii, a culturilor de plante tehnice. Evidențiind îmbogățirea continuă a bazei tehnico-materiale a agriculturii prin creșterea gradului de mecanizare și chimizare, extinderea irigațiilor, aplicarea unor noi metode agrotehnice, participant» la dezbateri au exprimat hotărirea de a acționa cu maximă eficiență pentru obținerea unor rezultate pe măsura potențialului productiv al fondului funciar și a dotării tehnice a unităților agricole, cărora le revin sarcini sporite în ce privește stringerea șl depozitarea recoltei, livrările la fondul de stat, asigurarea liftei puternice baze de rpaterii prime pentru industrie. îmbunătățirea aprovizionării populației CU produse agroalimentare..Reprezentanții obștii, învestiți prin votul cetățenilor, și-au spus, de asemenea,, cuvîntul în probleme de interes rriajor, cum sint cele privind sistematizarea localităților urbane și rurale, realizarea programului de locuințe și măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea calității construcțiilor, dezvoltarea șl diversificarea serviciilor către populație, perfecționarea comerțului de stat și coopera

tist și îmbogățirea fondului de marfă, acțiunile ce trebuie întreprinse pe plan local pentru perfecționarea activității în domeniile invățămintu- lui, arței și culturii, al asistenței sanitare a oamenilor muncii, pentru mobilizarea cetățenilor la acțiunile de bună gospodărire și înfrumusețare a localităților.Prin importanța deosebită a problemelor, prin participarea largă Ia dezbateri, conferințele județene ale consiliilor populare au constituit o puternică manifestare a democratismului larg al societății noastre, re- levînd cu putere creșterea participării nemijlocite a maselor de oameni ai muncii la conducerea treburilor obștești. în cadrul dezbaterilor s-au făcut numeroase propuneri vizînd perfecționarea muncii în toate sectoarele activității e'conomico-so- ciale, creșterea e- fieienței muncii desfășurate de consiliile populare și întărirea în continuare a contactului lor permanent cu. oamenii muncii, sporirea rolului acestora în antrenarea și mobilizarea inițiativei și spiritului gospodăresc al maselor largi populare în înfăptuirea politicii partidului și statului nostru socialist.Conferințele au adoptat hotăriri în care este exprimat angajamentul ferm al deputaților, al oamenilor muncii, al tuturor cetățenilor de a acționa neabătut pentru traducerea în viață a documentelor Congresului al XII-Iea al Partidului Comunist Român, a indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor viitorului plan cincinal, a programelor de dezvoltare multilaterală a întregii țări. Conferințele au adoptat, de a- semenea, importante măsuri practice pentru înfăptuirea acestor programe in profil teritorial.în încheierea lucrărilor, participan- ții la conferințe au adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășalui Nicolae Ceaușescu, telegrame prin care se exprimă angajamentul de a realiza exemplar sarcinile înscrise in planul pe acest an și pe întregul cincinal, de a pregăti in cele mai bune condiții trecerea la următorul plan cincinal pe perioada 1981—1985, adeziunea deplină a tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate — români, maghiari, germani și de alte naționalități — față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, voința lor fermă de a nu precupeți nici un efort pentru a-și spori contribuția Ia dezvoltarea economică și socială a patriei, principala cale de a aiurare a feri irii și bună, tării poporului, a înaintării neabătute a României pe drumul socialismului și comunismului.

UN MUNCITOR AGRICOL PERMANENT DIN I.A.S. - SECTOR 
VEGETAL

care execută majoritatea operați- Ia treapta a Il-a : 
ilor din grupa 3 de lucrări, încadrat

Cîștigul înainte Cîștigul după Sporul
de majorare majorare de ciștig

Retribuția tarifară lunară 1 734 lei 2 011 tei 280 lei
Sporul de vechime (5 la sută) 87 lei 101 tei 14 lei

Total : 1 821 tei 2 115 tei 294 Iei

UN ÎNGRIJITOR DE ANIMALE
din complexele industriale de creș- Ia grupa a IV-a de lucrări — zoo-
fere a vacilor sau porcilor, încadrat tehnic — treapta a II-a :

Cîștigul înainte Ciștigul după Sporul
de majorare majorare de ciștig

Retribuția tarifară lunară 2 053 iei 2359 lei 306 lei
Sporul de vechime (10 la sută) 205 lei 236 lei 31 lei

Total : 2 258 tei 2 595 lei 337 tei

UN INGINER
șef fermă de gradul I din sectorul drat la 
cooperatist, retribuit de stat, încă-

gradația a 3-a,, clasa 30 :

Cîștigul inainte Ciștigul după Sporul
de majorare majorare de ciștig

Retribuția tarifară lunară 3 480 Ici 3 840 tei 360 Iei
Sporul de vechime (10 Ia sufă) 348 tei 384 tei 36 lei

Total : 3 828 lei 4 224 lei 396 Iei

Prin noua majorare a retribuției, 
veniturile suplimentare de care 
vor beneficia, in următoarele patru 
luni ale acestui an, oamenii muncii 
din unitățile agricole de stat se 
estimează Ia peste 600 milioane lei. Se știe, insă, că marea majoritate a personalului muncitor din agricultură lucrează in acord global și, ca urmare, poate beneficia de o retribuire nelimitată, în raport cu producțiile obținute.Noua majorare a retribuției oamenilor muncii din agricultura de stat constituie, fără îndoială, un imbold pentru o activitate și mai

bună, și mai eficientă, consacrată înfăptuirii marilor obiective stabilite de documentele Congresului al XII-Iea al partidului. Puternic mobilizați de această măsură, lucrătorii din unitățile agricole de stat vor face totul pentru creșterea susținută a producției vegetale și animale, își vor îndeplini mai bine sarcinile ce te revin pentru ca agricultura să asigure cantitățile de produse care să satisfacă integral nevoile populației și economiei naționale.
Iosif POP

In interesul dezvoltării economiei pe plan local și național:

COLECTAREA MATERIALELOR REFOLOSttE-
In atenția permanentă a consiliilor populare

GALATI
Au îndeplinit 

planul cincinal 
26 unități economicePină în prezent, în județul Galați au îndeplinit planul cincinal 12 ’întreprinderi industriale, intre care întreprinderea „11 Iunie", întreprinderea de prefabricate din beton, „Electrocentrale", întreprinderea de plase și unelte de pescuit și altele. De asemenea, au mai îndeplinit sarcinile cincinalului actual alte 14 unități economice, care au și activitate industrială. Pină la finele anului, cele 26 de unități economice gălățene vor realiza, peste prevederile cincinalului, o producție industrială in valoare de circa 3 miliarde lei. (Dan Plăeșu).

în iudețul Timiș nu s-a descoperit. Dește noante. Un zăcămint de minereu de fier. Nici de cărbune cocsificabil. Si totuși, in semestrul trecut s-au ..extras" 86 100 tone de minereu si 43 090 tone de cărbune. Fără ghilimele, atit ar fi fost necesar centru a se Produce aproape 43 000 tone de . fier — fierul vechi recuperat semestrul trecut in acest județ pentru economia națională.Firește că asemenea rezultate nu se obțin de la sine. Pasul de la recunoașterea adevărului că „din bucățele, cojocarul blană mare face" pină la aplicarea acestei zicale la scara marii economii este considerabil. Cum a fost el făcut ? Am cerut precizări tovarășului Napolean Giiga, prim-vicepreședinte al Comitetului e- xecutiv al Consiliului popular Timișoara.— Este, desigur, o realitate că prin adoptarea Decretului 465/79 si prin Înființarea întreprinderii iudetene pentru recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile — I.J.R.V.M.R. (in decembrie anul trecut) — s-a creat cadrul juridic si organizatoric necesar pentru a da acestei acțiuni, de interes economic național, volum, eficiență, rentabilitate. Dar s-a înțeles că aceste bune premise ne obligă, nu vor produce rezultate de la. sine, că se cer fructificate printr-o intensă activitate din partea municipalității. Activitate dusă în două direcții. Una, larg educativă, de masă, urmărind ca fiecare cetățean să dobindească obișnuința, reflexul de a nu risipi materiale chiar aparent fără valoare, dar refolosibile înțr-un mod sau altul, deci utile. A doua direcție — să asigurăm asemenea condiții de preluare si circulație operativă a materialelor colectate incit cetățenii să se vadă stimulați, să nu întimoine greutăți, să nu constate că ceea ce adună si predau zace apoi aruncat ori se risiDeste. Altfel sdus. să nu anulăm nrin fante ceea ce susținem si căutăm să convingem prin vorbe.O logică într-adevăr cit se poate de întemeiată. Această logică e recunoscută. dealtfel, pretutindeni — dar nu si pretutindeni aplicată. De aceea am incercat să analizăm mai in nrofunzime eXDerientele reușite de la Timisoara.S-a pornit de la aprecierea resurselor. respectiv de la constatarea că 95 la .sută din gunoiuj menaier coate fi refoloslt — ca furai in producția de hîrtie sau sticlă, ca materie primă în industria metalurgică, textilă sau chimică etc. Bineînțeles, cu condiția să fie sortat si recuperat in condiții care să facă posibilă refo- loslrea. wîn ce privește desfășurarea acțiunii. s-a avut in vedere popularizarea ei intr-un mod activ, adică nu sub

formă de reclamă comercială, ci so- Iicitindu-se cărarea cetățenilor, consultarea lor. De aceea. încă din campania electorală, a noi la intilnirile prilejuite de alegerea comitetelor de cetățeni, la adunările generale ale asociațiilor de locatari, candidatii .si acoi decutatii. activiști ai Drimăriei au pus în dezbatere problema reto- Idsîrii materialelor. împreună cu cetățenii s-au căutat rezolvări si realiste si eficiente, iar crocunerile formulate au fost minuțios analizate ulterior. la primărie.„Strategia" colectării metalelor, a fierului vechi, sere exemplu, a fost stabilită — cu harta municipiului pe masă — împreună cu toți cei care răspund si participă la această acțiune :
Peste 40 000 tone de fier 

vechi recuperate — 
un rezultat care face cinste 

spiritului gospodăresc 
al cetățenilor și edililor 

timișoreni

I.J.R.V.M.R. Timiș, exploatarea de gospodărie comunală. inspectoratul școlar, comitetul municipal U.T.C. si sectoral organizatoric al primăriei care îndrumă activitatea comitetelor de cetățeni și asociațiilor de locatari. Au fost stabilite 37 de Puncte de depozitare ale fierului vechi, in funcție de densitatea populației, de posibilitățile organizării rationale a transportului de la aceste puncte la depozitele întreprinderii de specialitate. La ora actuală, toate aceste puncte au fost riguros delimitate. ..Nu vrem să transformăm aceste zone în «maidane» cu aspect respingător — ne spuneau tovarășii de la primărie. E vorba de puncte de depozitare care trebuie să fie cunoscute de cetățeni, să fie accesibile și, de ce nu, pe cit posibil, să aibă și o a- nume estetică".Cum funcționează preluarea dto- priu-zisă a metalului de către I.J.R.V.M.R. Timiș ne-am convins făcind. cu aiutorul tovarășului Gh 
Despi. tehnician la consiliul popular un test : de la telefonul din biroul primului vicepreședinte al consiliului a sunat Ia unul din cele patru numere ale dispeceratului întreprinderii de resort : 3 27 32. 3 52 12. 316 25. 1 17 32.— Bună ziua. Sintem Liceul auto. Am dori să comandăm un camion de 5 tone pentru miine. 29 mai. la punctul de depozitare din str. Ardealului nr. 1.

— Miine dimineață, la ora 8, veți avea un camion. A înregistrat comanda înlocuitorul dispecerului de serviciu, tehnician Heleonore Vilisi. Bună ziua.— Mulțumesc. Bună ziua.Practica a arătat că nu atit fierul vechi, cit mai ales hirtia. textilele si materialele plastice se risipesc in gospodărie. într-adevăr. nimeni nu-și transformă casa in depozit de materiale. chiar dacă sint refolosibile — si, de aceea, iau drumul lăzilor de gunoi. Trebuia să se intervină cu o metodă, o formă de organizare care să prelungească pină la cetățean interesul întreprinderii de resort de a recupera materialele. împreună cu întreprinderea de resort — I.J.R.V.M.R. Timiș — si cu asociațiile de locatari, primăria a pus la punct un asa intitulat „Anaaiament-con- ventie". din care citez : ..Părțile înțeleg să colaboreze si să contribuie la introducerea in circuitul economic a materialelor refolosibile (hirtie. metale feroase, metale neferoase si textile) in avantaiul ambelor părți, în conformitate cu. prevederile Decretului 465/79“. Formularul-tip prevede rubrici pentru cantitățile ce trebuie colectate de către fiecare asociație de locatari, obligația întreprinderii de a asigura transportul si modul cum se face Plata contravalorii materialelor predate : întreprinderii de specialitate îi mai revine sarcina să asigure, contra cost, saci de hirtie pentru colectarea hirtiei. saci de plastic pentru textile si pubele pentru materialele neferoase. Primăria asigură locuri de depozitare pentru fiecare asociație de locatari — în țarcuri sau încăperi speciale (de regulă, camerele de serviciu ale blocurilor).Bineînțeles că soluțiile nu s-au limitat la formulare. în atelierul mecanic al întreprinderii de recuperare a început să se producă un stativ metalic — frumos, elegant — pentru adunarea si păstrarea ziarelor, a capacelor de bere, de laote s.a.m.d. Stativul se oferă gratuit fiecărei familii. S-ar putea naște întrebarea dacă însăsi confecționarea stativelor nu reprezintă o risipă de mate-tale Calculele, confirmate de practică, au condus la concluzia că ele merită a fi confecționate (din m-tertel» -ef-’- losibile. se Înțelege) fiind pe deplin rentabile. Cum se spune, „isi scot banii".Am expus doar citeva metode initiate de Consiliul popular al municipiului Timisoara pentru a transforma prevederile Decretului 465/79 în literă vie. in realizări concrete. Ele nu exclud unele greutăți si imperfecțiuni. Le vom aborda într-un alt articoL
Florin CIOBANESCU
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Oamenii 
din autobuz...

Nț scrie Nicu Ion Cruceru din 
Frumușeni-Vilcea :

„Cum dormeam eu așa, ca 
omul ostenit după o zi de mun
că, numai ce mă trezii la miezul 
nopții din pricina unor zgomote. 
Cind deschisei eu ochii mai 
bine, ce văzui ? Foc ! Foc și 
fum ! tmi ardea casa. Curtea — 
plină de oameni : care cu găleți, 
care cu lopeți... Am sărit ca ars, 
Au muncit oamenii aceia pe 
ruptele, ca să-mi salveze agoni
seala. Cine credeți că erau ? 
Erau muncitorii navetiști de la 
Combinatul de aluminiu dțn Sla
tina. in frunte cu... șoferul de 
pe autobuzul care-ț ducea pt l(ț 
casele lor. Tuturor le adresez 
cele mai călduroase mulțumiri'1.

Păsărică, 
mută-fi cuibul...
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Ergul acestei intimplări mai 
puțin obișnuite — istorisită de 
Ion Chirițescu — este muncito
rul Vasile Dragoș de pe șantie
rul barajului de la Eolbgci-Ptm- 
b o vița. Cu cîteva zile înainte de 
începerea probelor la un com
presor instalat in cariera de pia
tră. V.D. a observat că o păsă
rică iși instalase cuibul chiar in 
gura țțvii compresorului. A luat 
cuibul și l-a mutat intre ramu
rile unui brad din apropiere. 
Păsărică nemaigăsindu-și cui
bul, a inceput să dea tircpale 
locului știut. încercind să-și re
clădească adăpostul. Ce credeți 
că i-a trecut prin minte ocroti
torului ? A improvizat un fel de 
țeava, asemănătoare cu cea a 
compresorului și, in gura ei. a 
pus cuibul. Văzîndu-l, păsăricg 
l-a luat imediat in primire și se 
simte din nou... ca la ea acasg.

ffi cumperi 
o mașina sau... 
o fumezi ?

Sătmăreanul $■ Ludovic pro» 
pune o nouă formă de economi
sire. Dar să-i dăm cuvințul : 
„Pină in urmă cu doi ani eram 
un fumător înrăit. Tot din cau
za fumatului m-am îmbolnăvit. 
Am simțit, cum ș-at zice, pe... 
sănătatea mea ce înseamnă ți
gara. l-am spus soției că am să 
mă las de fumat. Nu m-a cre
zut. Ca să mă țin de cuvint, am 
încheiat, următoarea înțelegere : 
banii pe care ii cheltuiam in 
mod obișnuit pț țigări — 250 de 
Iți pe lună — să-i depun la 
C.E.C. Am ajuns acum la 6 000 
Iți. Ca să nu mai vorbesc de 
dubla dobîndă : ung de pe 
urma banilor puși la păstrare și 
alta — infinit mai prețioasă — 
pentru sănătate. Vn calcul sim
plu arată că, intr-un sfert de 
veac, poți să „arzi." ca fumător 
o limuzină sau poți să ți-q cunt- 
peri. E o idee

E ! Și încă foarte sănătoasă !

Trăgeau... 
în frunze

tn parcul „Mihai Emineseu't 
din Botoșani s-au auzit mai 
multe focuri de armă. „Ce s-p fi 
intimplat ?" — se întrebau, mi
rați, trecătorii. Aveau să afle că 
pingțprii dig județ participaseră 
la o instruire. După instruire, 
doi dintre ei — Uie Rotam și 
Dumitru Pancu — au mers să 
mănince la bufet. Cum friptură 
de iepure nu li ș-a putut servi, 
cei doi s-au mulțumit cu... vin. 
Care vin le-a dat atit chef, inciț 
au incțput să ochească și șă 
„vineze" frunzele copacilor din 
parc. Așa că, deși apia instruiți, 
cei doi vinitori au fost repede... 
vineți și declarați repetenți. 
ochirea frunzelor fiind ultima 
partidă din cariera lor df vinar 
tori.
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Acad, Ștefan MILCU 
Potențialul evolutiv 

al cercetării medicale

— O referire numai la dezvoltarea științelor medicale — și nu a medicinii in totalitatea pi, care implică formele organizatorice și activitatea de ocrotire a sănătății — evident, nu se poate face decit cu p separație arbitrară, impusă de dimensiunile considerabile ale acestui vast domeniu. Foarte multă vreme cercetările științifice s-au desfășurat cu preponderență la catedrele universitare și numai în pippi institute specializate, în majoritatea cazurilor, mijloacele de cercetare erau modeste, ca și personalul angajat in activitatea experimentală. Direcțiile de investigare erau determinate in majoritatea cazurilor de personalitățile conducătoare ale acestor unități.
— Ce mutații calitative s-au pro

dus in acești ani în activitatea de 
cercetare medicali?— Q șțim cu toți), șitușțjg cercetării medicale s-a. schimbat profund prin complexul de factori sociali și organizatorici, generați de construcția șociplișt$. Au fpst înființate zece noi institute de cercetări, pe lingă cele cinci existente, au fost organizate noi unități, centre, secții șap colectiv? dp cercetări medicale la Cluj, Iași, Tg. Mureș. Timișoara. Craiova etc. Centralizarea conducerii acestor vaste rețele la nivelul Academiei i*ă copfept o mare capacitate de abordare a problemelor științifice, subventionarea lor corpșpunzățpare, introducerea planificării cercetării și formgrea de numeroși specialiști;într-o primă ețapă acordatprioritate fundamentării bazei teqre- tice a științelor medicale și orientarea cercetărilor spre investigarea șl elaborare^ de soluții pentru problemele generale, de bază, gle medicinii in țara noaștră (mortalitatea infantilă. patologia reproducerii și dezvoltării. bolile carențiale. endemice și epidemice). Au fost cuprinse, de asemenea. în obiective de cercetare bolile degenerative. profesionale, gușa epdemică, cancerul și bolile cardiovascular?. Și ce ppate fi mai elocvent decit faptul că virsta medie a populației a crescut de la 40 la 70 de ani și la aceasta șe poate spune că a contribuit cercetarea și asistenta medicală în condițiile îmbunătățirii continue a nivelului de viață din epoeg construcției socialismului.— Desigur, a intervenit și un nou 
mod de a gindi și acționa, așa cum s-a intimplat și in alte sectoare ști
ințifice...

— Integrarea științei cu invităm»11*

tul și producția, criteriul priorității în abordarea problemelor, îmbinarea armonioasă, după necesitate, a cercetării fundamentale cu cea aplicativă- valorificarea în termen scurt a rezultatelor și planificarea cercetării științifice de la nivelul instituțional pină la cel individual au devenit în acești ani de construcție socialistă principii de bază ale activității noastre științifice.în noile condiții create s-au format școli medicale de prestigiu internațional, cu o activitate creatoare și un potențial evolutiv in știință. Lucru deosebit de important in perspectiva deceniilor următoare, pină la șfirșitul secolului, cind se vor produce noi transformări impuse de adoptarea tehnologiei moderne a gindirii inovatoare, inspirată de biologia moleculară, genetică, imunolo- gie și cibernetica sistemelor de reglare. Sin tem convinși că datorită progreselor din zilele noastre acest proces va fi realizat cu succes, ridi- cind continuu nivelul cercetării medicale puse in slujba omului, a sănătății și bunăstarea lui.

atît^a piedici în ca-noranța erau tot lea progresului.Abia în anii să se producă bare în modul cetarea științifică agricolă, un singur institut profil vegetal și, de asemenea, mai unuJIn profil animal, astăzi

David DAVIDESCU, membru corespondent al Academiei :
Ogorul - laboratorul 

optim de verificare 
a muncii specialistului 

din agricultură

— In comparație cu alte domenii, cercetarea agricolă românească are o "bogată "" - • • •va șco[, nâlități cunoscute, pum au fost: acad. Gh. lonescu-Sisești, acad. Traian $ă- vulescu, prof. Teodor Seider. prof. I. C. Teodorescu și alții. Cercetătorii, puțini la pumăr, circ? 100, munceau cu pasiune ; tematica și-o orientau singuri, in funcție de pondițill? modeste de cercetare, de baza materială existentă pe atunci. Se Înțelege că nu puteau fi atacate decit anumite laturi ?le unei probleme, cercetarea dura mult, iar rezultatele nu puteau fi valorificate cu ușurință.
— Cum erau aplicate rezultatele, 

chiar așa puține cite existau ?— Rezultatele se publicau în analele și revistele științifice. i?r concluziile, deși unele aveău un earâețer practțc, nu erau obligatorii pentru nimeni. Dealțf?l, cine să aplice tehnologii care cereau utilaje, îngrășăminte, substanțe de combatere a dăunătorilor și bolilor ? Le aplicau numai moșierii și marii proprietari interesata Țărănimea, mgrea mașă, nu beneficia pentru că sărăcia, analfabetismul, ig-

iată tradiție. Existau eîle- șjî formate pe lingă perșo-

socialismului avea și marea schim- de gîndir? în cer- _ ' De la de cercetare în r___ . ( nprmai unuJIn profil animal, astăzi există 31 de institute și stațiuni de cercetări in toate sectoarele de activitate, în ele lucrează peste l 300 specialiști cu studii superioare și alt? 3 000 personal tehnic ajutător. Lg fel cș în celelalte domenii, cercetare? răspunde comenzii sociale, nevoilor pepnomici țării, activitatea fiind bine orientată pe programe de cercetare. Iar rezultatele sint introduse djrpct in producție. dp către ministerul de resort, prin tehnologii superioare de cultură a plantelor sau de creșter? a animalelor l '
— Dumneavoastră, ați făcut cerce

tări in domeniul, chimiei agricole — 
îngrășămintelor, combaterii bolilor 
și dăunătorilor cu diferite substanțe. 
Ce ne puteți spune despre aceste cer
cetări in trecut și âzt ?— Dacă planta nu are „hrană", dacă nu are la diappzițțe îngfpșămintele necesare, celelalte verigi ale unei tehnologii, oricîtjde bună ar fi ea, nu se valorific?, de aceea atit timp cit acest sector — industria de îngrășăminte — nu a fost suficient dezvoltată, nu ș-?u putut obține rezqltate bun? pe ansamblu in agricultură- Dacă ne referim numai ia îngrășăminte,' iq anițl 1938 s-au folosit abia 11 009 tone față de 1 200 <100 tone/șn cit se folosesc in prezepț. Iar f|e la 4 000 tractoare existente înainte de 1944, pzi avem un parc de 140 000. Sigur ca șt producțiile erau la nivelul acelei lipse de dotări ; la griu. de pildă, media pe țară a6ia ajungea la 1 000 kg/ha. In definitiv, laboratorul optim de verificare a muncii specialistului il vom afla acolo unde șe egalizează recoltele, pe ogoare.

— Ce crțdețț despre condiția spe
cialistului, a omului de știință ?— Ește de ipțeles că oricit ar fi de pasionat un cercetător și oricit dp spectaculoase ar fi rezultatele din laborator, el nu poate fi pe deplin satisfăcut de multe? lqi atit timp pit ea nu folosește nimănui, cit râmine închisă intre filele unei lucrări științifice, chiar dacă aceasta ar fi de cel mai Înalt nivel. Cimpul larg de acțiune deschis specialiștilor din cercetarea agricolă' oferă, odată cu npile condiții create, cu q bază mațprială și un’ sistem de orientare și coordonare a activității, satisfacția că pot contribui efectiv, direct, )a fidicarea agricițltupi lării, dindu-le ’ sentimentul împlinirii profesionale, al realizării ca om de știință și cetățean devotat al patriei.

yi'it' toConvorbiri consemnat^ de
Elew MANTU

TTLuprări iștprice de specie monumentală, c?re să îmbine studiul savant cu ilustrația de artă, n-ău lipsit in istoriografia noastră, unele precum „Tezaurul de ia de Alexandru Odobpscu,dintre ele, jpjptțrpașjț'4 au cunoscut și o notorietate internațională, dar cadența realizării unor asemenea lucrări e discontinuă și. intr-un fel, e firesc șă fiș așa : mț jn fipcare ți se inalță columne și arcuri de triumf.O a.șpmenea Columnă sau Are de triumf țț reprezintă monumentala tipăritură cu titlul „Strămoșii românilor -T vestigii milenare de cultură și artă" — de Ton MICLEA, 
Radu ILQRESf’U, ciclu de albume și comentarii in patru tomuri, rea-

insumînd nu numai munca de peste zece ani a celor doi autori — un admirabil artist al imaginii, Ion Miclea, și un erudit istoric. Radu Florescy — dar și rezultatele la zi ale cercetărilor noastre arheologice, istorice, de istoria ajriei și civilizației, într-o sipțgță Re cit de nobil ambițioasă, pe atit de major izbutită m planul realizării editoriale, în lucrare” se cuprind, astfel, atit rezultate ale săpaturilor arheologice de ultimă oră — cum ar fi mormin- tul princiar geto-dacic de la Cugir — cit și noi puncte de vedere avans?ț? așupra unor pi?se arheologice sau tezaure, provenind din diverse epoci, interpretări care reprezintă adesea noi contribuții ale

ramuri : arta pietrei ciopljte și șlefuite, ceramica, arta bronzului și a fierplui, arta metalelor nobile, numismatica, arhitectura rituală și laică, arta monumentală, maple ansambluri protourbane și urbane’, inclusiv un corpus de inscripții simbolice și alfabetice, reprezentative pentru acest spațiu. Se poate spune că această lucrare reprezintă 6 summa. adică o vrednică izbindă impjețjnd tpuda celpr dpi autdri cu truda multiplă a arheologilor și istoricilor noștri de pe tot cuprinsul țării, trudă incorporată in materia și expresia plasțică a unei cărți de rara frumusețe, ipentru care trebuie să lăudăm atit editura, cit și industria noastră poligrafică, tipografiile
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De pomină
Mare vilvă a prod-us In Ocna 

Sibiului isprava nemaiintilnită 
prin partea locului — și nu nu- 
mai acolo — a lui Dumitru 
Aghiorahișe. Acesta, tn timp ce 
se „cinstea" cu doi prieteni 
acasă la el, s-a „înfierbântată 
peste măsură. La tin mo
ment dat. văzind ci nu-1 poate 
dovedi, c.u vorba, pe unul dintre 
cei dpț invitați, Aghiorghișe f-a 
repezit la el și i-a mușcat... 
nasul. Atit de tare și decisiv, 
incit a fost trimis in judecată 
pentru „vătămare corporală 
gravă". $i astfel. Aghiorghiș? 
n-q să-și mgi vadă prietenul 
cirn, trei ani șț patru luai de 
acum incplo.

Vulpoiul cu... 
peruca

Vestită pentru ariginalele epi
tafuri. localitatea Șăpința din 
Maramureș are Și o foarte acti
vă și amuzantă gazetă 
dă, unde sînț satirizate 
moravuri și năravuri, 
ifltțmii săi ..eroi" se 
Gheorghț Simon, șofer

Șofer cu numele, p? d? 
nu mai lucra, ținin- 
de... găinării. Ca un 
el dădea iama, prin pră- 
din cotețele oamenilor, 

cind ș-a
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de stra- 
diferite 
Printre 

află și 
de me-
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serie, 
lucrat 
duse 
vulpoi, 
tăpiila
Pină intr-o noapte, 
furișat și in qgrada Măriei Rop. 
Ca să nu fie recunoscut, acesta 
și-a pus o... perucă pe cap 
I)ibuindu-l, femeia a chemat în 
ajutor doi vecini, care l-au prins 
nu cu mița-n sac, ei cu un cocoș 
și o găină. Ca să fie o pereche. 
Dar cum altă faptă ca a lui, cei 
din Săpința nu vor să mai aibă 
pereche, l-au ..altoit" la gazeta 
de stradă. Să se vadă !Rubrică reql.izatq de

Petre POPAți corespondenții „Scinteii^j
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lizat Ia Editura MERIDIANE, cu concursul tuturor muzeelor arheologice din țară, grandioasă sinteză in imagini a mărturiilor pe care ni le-au lăsat strămoșii, in timpul viețuirii lor ne- întrerwRt® pe ținui și același spațiu, din zorii istoriei omului ia Carpati și pu- nâre și pină' la constituirea poporului român.Realizată in preajma Congresului internațional de istone de Ia București — și lansată festiv îp zilele congresului — lucrgrpa e menită să dițcă ppste hotare imaginea acestui spații! și imaginea celor ce au constituit in timp acest spațiu al culturii și civilizației inpă din șrhajtate, încă din antichitate — strămoșii românilor, getp-dacii și dgeo-romanii, ai căror Succesori in linie directă sipt. români) de azi. Șițccespli ai unui întreg tezaur de artă, cultură, spiritualitate pe care românii l-au moștenit, l-au dezvoltat, jl dezvoltă și azi.Axa de idei a lucrării este dealtfel expresia definită, de la început, in chiar cuvintele autorilor : „Imaginile și cpnțentariile 
reunite in albumele ce alcătuiesc

—-

EVENIMENT EDITORIAL
- ■ ț-. ——3   ■ — \ ș-------------------

„STRĂMOȘII ROMANILORA.

.... ‘ ■

reunite in tilbumele cț alcătuiesc 
ciclul STRĂMOȘII ROMANILOR, Vestigii milenare dp culturi și arta 
iși propun sg se constituie intr-un 
„Muzeu imaginar" capabil să su
gereze devenir^g. creației culturale 
—■ materiale și spirituale — pț te
ritoriul de astăzi al României din 
cele mai vechi timpuri ți’ pină la 
primele manifestări' ale unui nou 
popor, poporul român. „Muzeul" 
acesta, ilustrează concfudent vechi
mea. continuitatea, stabiliratea ți 
specificul creației culturale jn spa
țiul nostru geografic și istoric".

O ilustrează și o demonstrează !, adăugăm noi, |c?st ciclu de album?
IALOMIȚA • în organizarea comitetului județean de cultură și educați? șqpmjjșjă. ș Inipe: prinderii cinematografice județene Ialomița, in colaborare cu Centrala „România-filrn" a ’avut loc in stațiunea balneară Amara prima ediție a „Săptâmiuii fil- mulpi românesc". Au șvpt lo,c simpozioane, expunerj. m?se rotunde cu participarea unor scriitorj. scenariști, actori, regizori și producători de filme. Manifestările au fost inaugurate de un grup de scriitori, in frunte cu George Macovescu, pre

științei iștori.ce din tara noastră la studiul ppor probleme de iștorie arhaică, antică sad timpuriu frtedie- vpl§; foșpte disputată în context internațional. Ța studiile introductive. cape sg prezintă ca adevărate sinteze, se adatigă cofhplempijțar, pentru fipcare volum, un vist aparat științific cupripzînd minuțioase descrieri aje exponatelor, hărți, scheme, relevee. cum și bibliografii șele.ctive, ’ urmărind achizițiile cercetării lg zj. O noutate : iri albume este frecvent folositș tehnica aerofotografiei. care a ’ condus pretutindeni la surprinzătoare rezumate iii explorarea dimpurilor arheoio-
fi) șelepțive, ’ urmărind4 rwj /'Ab'umie ,T „,H.aerofotografiei. ’ care a ’ condus t’uțindeni la surprinzătoare reztiii explorarea cimpurilor afheoL gice. Pentru întâia pară efes»'' Wl5»* torii vestigiilor țrecuțufili vor vpdca de șuș.’ Hiptr-up punct aerian, șanctușrele dacice <jip Carpați sau cetăf.jle daco-roman?, sprecjjpd rigoarea lof arhitectonic?, știlnia savantă a constructivi,' Brt? îpșerierii lor in peisaj. Aș? cum. tot ca o performanță, se cuvin ’pqt?te teh- hiea fotografică a 'deța)ljiihj. abilitatea de ă izola și detașa amănuntul revelator al unor presă care se lasă greu citite cu ochiul liber.In ansșmblu. lucrarea capotă dimensiunea unei enciclopedii a culturilor din spațiul carpato-dună- rpan pină în epoca timpuriu-rpe* dipval'â, cp materț? distribuit^ pu p? șpeeij. cj pe centre culturale, urmărind in succesiune citeva na?ri

care au participat la realizarea volumelor, intr-o curșă contra cronometru pe care — iată I — au ciști- gat-o. Avem in față, sub forma unei cărți unice, citeva milenii din istoria strămoșilor noștri, avem șansa imediat accesibilă de a pătrunde — cu ghid sau fără — in acest „muzeu imaginar" al trecutului, un trecut care se istorisește pe sine, capătă glas viu pentru noi.Ce ne spune acest trecut ?Fără a incerca să repovestim materia acestui trecut — ceea ce cartea face prin mii de planșe, dispuse uneori in suite epopeice — ne vom opri doar la citeva semnificații, cu prisosință demonstrate prin materia însăși a volumelor, prin curgerea cronologică a culturilor și civilizațiilor vechi din acest spațiu. Ne vom opri in primul rind la :— aspectul universal valabil șl experienței istorice a omului car- pato-ponto-dunărean, care, pr|p creștjile și faptele șale, verifies legile generale de dezvoltare a societății umane, partiiipind la istoria universală prin creații și fapte de referință ;— aspectul originalcreații și fapte, ceea ce face ca universalul șă capete u.. .’,11’.."apart? î» aceșț spațiu, sj .do.bm- dească marca unei individualizări bine definite, care poate fi recunoscută de la epocă la epocă ;

care
car-

ți 
VI

al acestorun relibf

ședintele Uniunii scriitorilor. A fost prezentat în premiera absolută filmul „Lumina palidă a durerii", realizat după un Scenariu de George Macovescu’. in regia lui Iulian Mihu. PTjma ediție a „Sâptămiriii filmului româneșc". organizată la Amara, s-a bucuraț de succes in rlndul oafjjenilqr muncii aflat» Ia odihnă. precum si al iubitorilor de film’din municipiul Slobozia, aflati în număr mafe, seară de sear*, la spectacolele și dezbaterile organizate cu acest prilej. (Milîai Vișoiu).

BIȘTRIȚA-NASAUD • La Câsa municipala de cultură dlri Bisțrita a avut’ loc spectacolul literar-muzical-coregrjjific ’iniifu- lat „Imnurile patriei"’ • îp co- piună Lunca Ilvei, pe o scenă amenajată în aer liber, într-un peișaj deosebit de pitoresc, și-au dat întilnire, in cadrul unei manifestări folclorice tradiționale — „Festivalul cintecului- jocului și portului popular iivean" — artiști amatori dip așezările situat? in zona etnografică a Văii Itvelor • Galeria de artă a mu

Scrise în ultime parte a vieții, piesele iștprice ale lui V. Alecsandri — de la a cărui maarte s-au împlinit nu demult 90 de ani — încununează o activitate dramatică de peste patru decenii, ilustrată de numeroase vodeviluri, monoloa- ge satirice,, scenete și comedii cu care, după expresia lui Iorga, el a creat de fapt teatrul național. Piesele istorice exprimă însă un alt moment in evoluția scriitorului și a însăși literaturii noastre decit comediile din tinerețe : dacă a- cestea mediau o reflectare crjtică a societății contemporane, o imagine veridică a ei, dar parțială, dezvăluind cu umpr si acuitate ajpectg pppcțamfmbile gle unor moravuri sau tipuri cotidiene, piesele istorice închid ip eje up sjmbo], ridică întîmplările scei.ariu- lui epic — bazate întot- dpauna pe up simbure de realitate care poate fi riguros verificată — la nivelul upei parabole care dă sens istoriei, concluzia piesei1 identificindu-se întotdeauna cu o învățătură etică, al cărei adevăr luminează și explică destinele tpturor personajelor.
Despot-vgdă, scrisă în 1879. după războiul de independență. pste nu numai o apologie a dragostei de tară, glorificarea unui moment eroic din istoria patriei. cind. în fatg pericolului mștrăinării. toate resursele umane și morale, tpt poporul se ridică intr-p

unitate de neînfrînt („Tot cp mișcg-n țșrp asta.„‘* va spune și Eminescu). dar și o piesă cu profunde implicații contemporane. Desigur, în prphțngirea valului romantic, pe care-1 ilustrează și Hasdeu și, mai tîrziu, Delavrapcea, dramaturgul construiește caractere excepționale, ieșite din comun, Despot fiind nu numai un venetic rps de ambiții, ci și un personaj tragic, sfișiat intre calitățile sale deosebite și meschinăria idealurilor pe cqre le slujește ; conflictul in siue insă, schema epică a piesei nu urmărește doar demonstrația ideii ■ că poporului nu-i " poate fi impus un domn străin, pe carp nu-1 dorește, ci realizează și o analogie, care n-a putut scăpg contemporanilor (și. pum arată documentele, n-a scăpat nici principalului peț-sqnaj vjzqtV cp binecunoscutele evenimente ale abdicării forțate ă primului domnitor ales liber de țară : a lui Cuza. Coalizarea boierilor nemulțumit) împotriva domnului, complotul și aducerea unui domnitor străin, minat numai de dorința de putere și de imbogătire, nu puteau fi luate drept elemepte ip- țimplătoare ale unej fabule nevinovate și condamnarea fără apel pu atiț a tprieruluj sțrăip, cit datorilor de țară ce-și vinde țara ișineamul său !") s(ă, fără îndoială. alături de valoarea
avep- a tră- (.,Ace| perde

arțistică indiscutabilă a piesei- la originea succesului ei deplin, atit la premieră, cit și în nenumăratele ei reluări in decursul timpului-Celelalte două pipse „istorice". Fintina Blatiduziei (1884) și Ovidiu (1889), aleg subiecte diri istoria antică a Romei, dar semnificația lor este de asemenea șțripș legată de contemporaneitate. Fințîng Blanduziei esțe o alegorie a propriilor fră- mintări, dramatizarea unui proces de conștiință încercat, fără mdqmlă. de . fiecare mare creator, hărțuit între sentimentele sale firești. aceleași cu ale oricărui muritor — iubiri, antipatii. capricii sau oboseală — și convingerea că artțș- tul este un om public cu UP roț important în societate. deținătorul unui sa- cerdoțiu căruia trebuie să-i sacrifice orice ambiție sau (jorință personală : dezbaterea â fost nu numai teoretică. în razul lui Alecsandri. poetul avjpd deschise in fată, in diferite mptrien- țp. cele maj ștrăltțcțțpăre căi ale unei cariere politice. inclusiv aceea care dți- cea la scaunul domniei ; de aceea opțiunea sa are cu atit mai multă greutate și jndemnul său pivjp are puterea de neinlocuit a g- xemplului. Ovidiu, piesă care, cum s-a spus, rămi- ne intr-o oarecare măsură îndatorată precedentei, are tot pn mesaj alegoric, poetul exilat, pentru că a dis-

plăcut suveranului, fiind un alter ego al scriitorului, dar exilul său pe maluț Mării Negre este înțeles ca un sacrificiu necesar realizării unui arț peste, timp și peste spații. Ieșind simbolic cele două popoare pe care, de drept, le moștenim : „Exilul lui Oviditț va fi celebru-n lume. / le-' gind numele Romei de a lui Tomis nume".Reeditarea repentă a a- cestor piese (in colecția 
„Arcade" a Ed. MINERVA'. cu o frumoasă postfață de Elvira Sorohan), ca și prezenta lor in repertoriul permanent al teatrelor noastre, arată că și astăzi, la nouăzeci de ani de lg moartea marelui postru scriitor, versurjle luj maiestuoase au incă puterea de a fermeca pe cititor. Dincolo de ceea ce este firesc perisabil, de ceea ce trece odată cu schimbarea gustului, cum ar fi gesticulația retorică a personajelor, piesele istorice ale lui Alecsandri păstrează’ pegțipsă frumusețea situațiilor dramatice, melodia impepabnă a versului, impresia neștirbită de sinceritate a sentimentului patriotic. Ele păstrează mai ales intț'eaga poezie a trecutului, unde depărtarea î<i timp nu gstpmpegză trăsăturile eroilor, ci le secate țn pyțdgpțj caljtățjțe morale pepifu a le ofpri, ca statornic expmpfu, urmașilor.
Mircea ANGHELESCU

Tragere specială 
Pronoexpresîn cadrul a cinci extrageri în trei faze, cu un țoțal de 34 numere, tragerea specială Pronoexpres de duminică 31 august 1980 oferă' participanților șanse sporite de a obține autoturisme „Dacia 1 300" sau .,Skoda 120 L“, ciștiguri in bani de 50 000. 2.51)00, 10 000 ipi etc. și excursii in R. S. Cehoslovacă sau R. P. Bulgaria. De reținut că autoturismele se atribuie variantelor cu cinci numere din primele șase la upa din extragerile fazei a doua ! Se participă pe bilete de 6 saii 25 lei varianta, acestea din urmă avind drept de cișiig la toate extragerile. Se poaț? jpca si jn cotă de 25 la sută. Agențiile Lotp-Pronosport stau la dispoziția participanților pină simbâtâ 30 augqst.

— aspectul unitar al civilizațiilor din spațiul carpato-ponto-dunărean, unitatea fiind revelatoare pentru epoci istorice de răscruce — epoca geto-dacică, epoca daco-romană. tocmai epocile care hotărăsc viitoarpa configurație culturală și spirituală a poporului român.In sfirșiț :— aspectul desc|)|s ?I civilizațiilor carpato-ponto-dpnărene, exprimat în receptivitatea față de varii in- riuriri culturale, provenite uneori de la antipozi, dar și in capacitatea sințezelpr, ip priceperea de a selectă, filtra și turna noi fofm?, originale, care la rindu-le vor conduce Ia noi asimilări, la noi deschideri, la noi sinteze. Aceasta face ca for-acest cu-mare51 ppn- Cpnțra- conciliin- intr-o de-

mele, in -- spățiti, ’ sănoască și o dinamică o mșre stania, riile du-se coordonată finitorie pentru fizionomia culturală a poporului român., v .. Dar trecind
11*1 *1 •• peste acesteU l>U considerații reci,rȘ1 abstracte. care_________ ar putea fi înmulțite, care ar Dutea invita la ample și fructuoase dezbateri, trecind deci peste aspectul de cunoaștere, ce carte de eăpătii a fiecăruia dirițre noi esje această epopee în imagini a strămoșilor semnata de Ion Miclea — Radu Florescu ! Cartea trebuie absorbită printr-un studiu lent și atent, printr-o lectură paralelă text-imagine, printr-o lec- tură-meditație care se cuvine re- luatjji mereu și țperep, pinș la p deplină înțelegere. Fiind o carte de .................. v " românilor nu carte de biblio- de muzeu. Dar zilnică, o carte costă peste
eăpătii. Strămoșii poate să fie doar o iecă, de instituție, cum să fie o carte căpățij. cindde ,1 001) lei ! Ce-i de făcut, ce trebuie întreprins ca sa fșcem accesibilă publicului larg aceasță tipăritură '! Edjțpra MEBÎPJANE gr putea să mediteze la un tiraj, un tiraj de masă, care șă coboare prețul pină la un nivel mai accesibil- Și, acestea fijpd spuse. înpp <j sugestie: un țjou tiraj ar putea conduce și 1? niște foarte necesare imbunătuliri calitative. Unele ipiagini — și nu puține 1 — splendide in diapozitivele (pe care le-am consultat) se prezintă greu vizibile in pagina e- ditorială.Peste acestea — și cu toate acestea : autori și editură binemerită toată lauda. ȚrȘim un impresionant moment al cărții.

Paul ANGHEI,

nicipiului Bistriț? găzduiește lucrările de pictură ale artiștilor ,amatori din județ. (Gheorghe Crișan).ALBA • La Roșia Montan?, vechj‘centru minjer al Apusenilor, a fost organiz?(ă o tabără județeană de creațțe. la care au. pârticijpat ârtiștj plastici din Blaj. At’ud. Sebeș și din localitatea gazdă. Majoritatea lucrărilor executate, oglindind viața

Un poet al culorilorUna din naivitățile care flatează se pape a fi și convingerea ță pictorii naivi sipt cu adevărat naivi. Dacă s-af bânpi o singură ' ’ “ J carp felul felul nu naiv,
. clipă că un naiv zugrăvește, in lui aparte si in tuturor copiilor, e sutg Ia Sț}tă ijitgresuj pentru ceea ce face ar șcadea miraculos de brusc. Cum se poate concepe — zice îndoiala din noi — un naiv pare nu e totalmente naiv ? Stingăcia nu pape g fj totdeauna aoapaipl naivității, conchide adevărul cuibărit in prudpntă. duoă cum nici bucuria migăloasei si' prea înfloratei descrieri, e drept, cam juvenilă pentru gustul artistic modern, avid de perplexități „sintetico-filozo- ficesti". Atunci ce e. cu siguranță, naiv la un naiv, la un pictor din „școala inocenței" ? Tentația ioculpi poate, in care intrănumai pe jumătate convins, in glumă, si în care se afundă apoi din ce in ce mai fascinat dp Posibilitatea descoperirii de sine, odată, cu descoperirea culorilor. La inceput risipești conținutul cî- torva tuburi, iar mai tîrziu strunirea acestuia. ne ciț îțj șță la indenting. dezvăluie un nou chip de a vorbi și țt se vorbi. O imprudentă deci cu e- fecte fericite, curajul de a trezi din senin si fără de calcul, copilăria de ce sub viratele maturității si strălucirea lumii de pe șpb umbra privjrilor tocite. „în fiecare ora sopinolpază și se ignoră un naiv — nota scriitorul Petru Vinti- lă în prefața unui ca-

ta log de expoziție. Dați-i culori și veți vedea imediat cit de cuceritor este in ei sentimentul de joc și cit de convins serios este ciudatul său joc".Arta lipsită de nșj- vităti si arta cu naivități se folosesc, intr-un fel. de același binoclu. Una privește prip sticlele cp depărtează. cer-cetind rapid ..esențialul" orizontului. cealaltă prin sticlele ce aoroDie mult si descriu în amănunt

viatg. Nefacmd slrpctie d.e la p nictunr lui Petru țilă (prezpnt in expoziții personale cu p frecvență ce destăi- npie mai mult decit o pasiune — o vpca- țje) se cepe parcursă cu răbdare, citită a- tent. fiindcă in cuprinsul unei sjneure ppiviri concentrează infinitele detalij ale r.calițății văzute de aproape, de fpșrte a- prpape chiar. Orice fragment al Unei Ju- crări’ noate deveni astfel, la landul său. o nouă lucrare. Plăcerea de a Dovesti se împletește la el. pa pip- tor. PU plăcerea de a imagina. Vrea să spună că simulind visul ajunge chiar să si viseze. pun in d personajele sale, cind reale, cind închipuite, să cp- linde lumpa. si șă o transforme, fără s-o știe, chipurile, și fără s-p dorească neapărat. Conținutul grav al multor pinze. alegorii

ale upui moralist subtil. se acoperă de voalul culopii fragede si al umorului sărțătos. Petru Viptilă ne pune să visăm că am putea fi’ iȚiai calzi, mai buni, maj generoși, imoâr- tăsiti dip intelepciu- nea surisului. si că orlață ce ne e la în- demirig să visăm, să visăm ' că ’ poate fi si adevărat. Ca să ne convingă, pe noi cei prea nărăviti în luciditate. el se autoper- siflează continuu, ofe- rindu-ne in egală măsura șansa jocului, mărturisind că nu face altceva decit să’ cali- grafieze un „basm preșcolar" si să divulge cu seninătate cuceritoare „jucăriile" o- mului mare.Pictura lui spune că ar fi văzut prin muzee si cârti pictura lui Eruegnei, Bosch, Vermeer sau Magritte, dar că de făcut n-o poate face decît ca un țăran, ca un meșter popular. Tot ceea ce ne învață cultura, sugerează plasticianul, servește in fond numai unei întoarceri tactice asupra imediatului și a vieții. Mină culorile de la spate, cum ar mina o turmă, declarind că nu e. ia urma urmelor, decit uri Sancho Pan- tirit in aven- candprij de Ppn Quijo- pe tmdev-a. clipește din încuviințare fratele său

La fotograf, pe vremea bunicilor
de astăzi a minerilor din Țara Moților, au fost dăruite primăriei din localitate, pentru inzes- trarea upui muzeu șl mineritului. in curs de organizare. ($te- fan Dinică).

PQLJ • La Crajov? au fost inaugurate două edificii de culture și art? : unul pentru „Casa cărții" și altul pentru Galeriile de aptă ?J? filialei Uniunii artiștilor plastjci • Casa de cultură a sindicalelor din Craiova găzduiește expoziția de pictură a unor membri ai cepaclului

plastic „Unirea" din localitate. Expozanții șint prezenți cu lucrări ce relevă profundele transformări ppțrecuțe in anjf din urmă in viata l’ocalițăților noastre, a oamenilor muncii.
ȚUȚCEA • Comitețul municipal Tulcea șj U.T.C. a organizat, la Casa tineretului din localitate, un simpozion pe tema „Congresul al XII-le? al partidului cu privire !? dezvoltare? democrației socialiste. întărirea âutoconducerii muncitorești și aptogeștiunij eoonopiice"-: Au

za. tprile pregpunul te. si cSț deasunra. ochi a complice adoptiv, părintele tu- turqr najvilpr. Ițous- seau-Vameșul. cel care șoptește fiecărui nou începător nromisiunea apoteozgj culorii- Uimitor in toată istoria asta ? că Petru Vin- tilă oictind. cum noate picta un om care învață sinsur. a să se priceapă lame tesusul nipiurii. Org; nizează expresiv ... aina". subliniază cu remarcabilă pregnantă in desen caracterul qpriț «l lucrurilor, armonizează inspirit, in raporturi de cald si rece, t.qpurile animare și complementare, se Iasă’.Turai" ’tirieori de rafinate semitonuri inventate, de rozuri, de Violeîuri Si o varietate d? brunpri ce-i aparțin in întregime; 
rițrpauzu c.u sonor? cadențe decorative suprafață ‘lucrării. Cel ce n-a dorii să se ia probabil țn serios la început e împins să o fgcă appm. Pe nesimțite aproape, Petru Viptilă a dobindit multe’ cșljiițti de pic- tor. l?r in Pictură, ca șj in scris — in orice reeistru s-ar exprima -- ii v? fi dat să ră- mină un creator cu adinei vibrații in fata existentei si a frumu* sețli condiției umane.
CprneJ Radu
constantinescu

ajuns les- . ?rea- ..pa-

participat țineri djn unitățile economice ale mdniciplului Tulcea. (Neculaj Amihulesei).
ARAd • Sub genericul „Omul și munca . Galeriile de artă din Arad’găzduiesc o expoziție colectivă de pictură, grafic^ șj scriptură a unor artiști plastici arădeni • S-ș redeșcbjs Muzeul dip Lipova. cp o șecție de artă și o alta de istorie vechh G La Mon??sa s-a desfășurat epa de-a Xll-a ediție a cintecului. dansului și portului popular din Țara Zarandului. (Mircea DorgOșan).
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CAMERUN, AHMADOU AHIOJOcialitate, prezentate înaltului oaspete sugestivă pentru industria noastră mașini. Au reținut tipuri de tractoare 65 CP, care pot fiproducției de mașini agricole. S-a arătat. în acest sens, că in prezent produsele noi și modernizate dețin un procent de 85 la sută din totalul producției, mașinile agricole realizate de colectivul bucureștean acoperind o vastă gamă de lucrări agricole. Este vorba de 8 tipuri de combine de recoltat care sînt utilizate în efectuarea unui număr de 35 de culturi cu recoltare integrală, ceea ce asigură o mare productivitate în aceste lucrări agricole.Gazdele au prezentat, în această direcție, ultimele realizări în domeniul eombineloi' de recoltat, între care combina „Gloria 12 M“, combina „C 14" și combina „C CAR. 4", care au o productivitate cu 10—20 la sută mai mare decît tipurile inițiale. Calitatea acestor produse este demonstrată și de solicitarea lor la export, peste 20 de țări din diferite continente ale globului achiziționind în prezent combinele realizate la întreprinderea bucureșteană.De o bună impresie s-au bucurat și ultimele realizări ale colectivului de Ia ..Semănătoarea", între care se detașează combina multifuncțională pentru recoltarea integrală a porumbului în știuleți depănușați și pentru presarea tulpinilor, succes deosebit al specialiștilor uzinei. Combina a fost concepută la indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu date cu prilejul vizitei din aprilie, cind au fost trasate sarcini importante industriei construcțiilor de mașini în direcția realizării de utilaje agricole de mare complexitate care să poată asigura o mecanizare cit mai completă a diferitelor lucrări din acest sector de bază al economiei românești. în aceeași arie de preocupări, au fost evidențiate eforturile in direcția construirii unor mașini de recoltat struguri, furaje și porumb in terenuri înclinate, subli- niindu-se calitățile deosebite ale acestor utilaje, atit in ceea ce privește productivitatea, cit și calitatea lucrărilor. Astfel, de pildă, combina multifuncțională pentru cules porumb prezintă o serie de îmbunătățiri tehnico-funcționale, ea avînd o productivitate mai mare cu 10 la sută în condițiile reducerii forței de muncă cu 11 la sută, precum și scăderii consumurilor de metal și combustibili cu 9,5 și, respectiv, 10 la sută.De o bună apreciere s-au bucurat Și tractoarele și alte utilaje agricole, realizate în cadrul centralei de spe-

într-o expoziție nivelul atins de constructoare de atentia diferitele de 35, 45, 55 și utilizate intr-un larg domeniu, de la lucrările agricole, la transport sau pe șantierele de construcții.Au fost vizitate apoi secțiile scu- lărie. prelucrări mecanice, presaj, tratamente termice și montaj, unde au fost evidențiate realizările în direcția autoutilării cu mașini-unelte de mare randament. Este cazul strungurilor automate cu mai multe capete de prelucrare, de presele de 120—400 tone, de instalația de sudură automată a lonjeroanelor, de sistemul de maleabilizare a fontei.Oaspetele a avut cuvinte de înaltă apreciere la adresa tuturor acestor realizări, a hărniciei și priceperii colectivului bucureștean.în cadrul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat, ca de fiecare dată cînd se află în mijlocul colectivelor de muncă. împreună cu ministrul Ioan Avram, cu alți factori de • răspundere din întreprindere, posibilitățile existente pentru creșterea calității producției în cincinalul viitor, pentru sporirea tot mai accentuată a eficienței întregii activități. Secretarul generai al partidului, apreciind eforturile în direcția diversificării producției, a arătat că se impune să se acționeze pentru ca ultimele tipuri de combine realizate de colectiv să fie concepute și pentru recoltarea păioaselor, precum Și pentru executarea tuturor lucrărilor de recoltare.

S-a indicat in acest sens ca noua combină multifuncțională să fie prevăzută c.u sisteme de adunat cocenii și paiele, pentru a se elimina utilizarea altor mijloace pentru executarea acestor operații. De asemenea, în scopul economisirii energiei și combustibililor, precum și pentru folosirea rațională a îngrășămintelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se studieze posibilitatea construirii unor dispozitive la mașinile de semănat care să administreze îngră- șămintele în brazdele unde sînt plantate semințele.Secretarul general al partidului a arătat că se impune accelerarea programului de diversificare a mașinilor agricole, astfel incit agricultura noastră să poată beneficia încă din următoarea campanie agricolă de utilaje cit mai corflplexe care să asigure o mecanizare generală a lucrărilor,în încheierea vizitei, președintele Republicii Unite Camerun a semnat în cartea de onoare.De la „Semănătoarea", șeful statului camerunez s-a îndreptat spre cartierul Drumul Taberei, ridicat în partea pierea triale. 60 000 cuiesc soane.
de vest a Capitalei, în apro- unei importante zone indus- unde au fost construite peste de apartamente în care lo- mai mult de 160 000 de per- Cu acest prilej, pareurgind arterele principale ale cartierului, președintele Ahmadou Ahidjo a avut ocazia să admire stilul arhitectonic modern al sutelor de blocuri, calitatea și confortul construcțiilor, numeroasele dotări comerciale și social- culturale.

Primirea șefilor misiunilor diplomatice 
și a reprezentanților unor organizații 

internaționale acreditați in țara noastrăîn după-amiaza zilei de vineri, președintele Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo, a primit, la Palatul din Piața Victoriei, pe șefii misiunilor diplomatice și pe reprezentanți ai unor organizații internaționale acreditați în țara noastră.La primire au fost de față Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, general-locotenent Constantin

Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, Porfir Negrea, ambasadorul României în Camerun.Au participat persoanele oficiale din Camerun care îl însoțesc pe președintele Ahmadou Ahidjo in vizita oficială ce o face în țara noastră.Președintele Republicii Unite Camerun s-a întreținut într-o atmosferă cordială cu diplomații prezenți.
• SPORT • SPORT t v

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vi mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitare pe care Excelența Voastră a. avut bunăvoința să mi-1 adreseze cu ocazia aniversării zilei naționale a țârii mele și a preluării funcției de președinte al Republicii Peru.Nutresc convingerea că guvernele noastre, in cadrul cooperării din ce in ce mai strinse, vor acționa pentru întărirea relațiilor de prietenie care leagă cele două țări ale noastre.Cu cea mai inaltă considerație,
FERNANDO BELAUNDE TERRY

Președintele Republicii Peru

TELEGRAMĂPrimul ministru a! Republicii Portugheze, Francisco transmis primului vernului Republicii nia, tovarășul Ilie Sa Carneiro, a ministru al Gu- Socialiste Romă- Verdeț, o tele-
gramă prin care mulțumește pentru felicitările adresate cu prilejul Zilei naționale a Portugaliei, și, la rindul său. urează fericire și prosperitate poporului român.

Primire la Consiliul de MiniștriVineri după-amiază, tovarășul Ion Dincă, prim viceprim-ministru al guvernului, a primit pe Jawad Anani, ministrul aprovizionării din Iordania, care face o vizită in țara noastră in fruntea unei delegații economice.Cu acest prilej a fost apreciată cu satisfacție evoluția favorabilă a relațiilor economice româno-iordaniene, care, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, cunosc o continuă dezvoltare. Au fost analizate, totodată. posibilitățile de extindere și întărire a colaborării reciproc «van-
Cronica

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării zilei eliberării României, am onoarea să exprim Excelenței Voastre felicitările mele cele mai călduroase.In același . timp, adresez cele mai bune urări in numele poporului și guvernului mexican pentru progresul tot mai mare al nobilului popor român ' pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.si

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele

Statelor Unite Mexicane

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu ocazia celebrării lui 23 August 1980. ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, vă adresez cele mai bune urări pentru triumful cu fiecare zi mai mult al socialismului in România sub conducerea înțeleaptă a marelui său lider, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

tajoase intre cele două țări, noi căi și mijloace concrete de adîncire a cooperării, de sporire și diversificare a schimburilor de mărfuri-La întrevedere au luat parte Lina Ciobanu, ministrul industriei ușoare, și Adrian Rogojeanu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare.A fost prezent Hani Tabbara, ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei la București.

MAJHEMOUT DIOP
Președintele

Partidului African al Independenței 
din Senegal

(Agerpres)
zilei

Actualitatea la fotbalCampionatul diviziei A ta fotbal continuă astăzi cu etapa a 5-a. din care se vor disputa opt partide.Cele două meciuri din Capitală se vor desfășura in cuplaj pe stadionul „23 August", cu începere de la ora 16.00, după următorul program: Dinamo — Progresul-Vulcan și Steaua — Sportul studențesc.în țară vor avea loc următoarele meciuri: F.C. Baia Mare — Chimia Rm. Vllcea: Universitatea Cluj-Napo- ca — Universitatea Craiova: F.C.M. Galați — S.C. Bacău ; Politehnica Iași — F.C. Olt: A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș Pitești: Corvinul Hunedoara — Jiul Petroșani. Partida Politehnica Timișoara — F.C.M. Brașov se va disputa duminică. Cu excepția jocului Dinamo — Progresul-Vulcan, toate celelalte meciuri vor începe la ora 18.00.Echipa de fotbal Politehnica Timișoara și-a încheiat turneul in Spania jucind Ia Barcelona in compania cunoscutei formații locale Es- panol. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 3—2 (1—1).

PROGRAMUL 1
In jurul orei 9,00 — Transmisiu

ne directa : solemnitatea semnării 
documentelor oficiale româno-ca- 
meruneze

In jurul orei 19,15 — Transmisiu
ne directă : ceremonia plecării 
președintelui Republicii Unite Ca
merun

10,45 Telecinemateoa
12.20 Concert educativ
13,eo Mozaic cutural-artistic-sportiv 
16,00 Fotbal : Dinamo — Progresul Vul

can in campionatul national — di
vizia A. Transmisiune directă de 
la București

18,30 August 1960 — Cronica evenimen
telor politice

18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal • In tntimpinarea Con

gresului al H-a al consiliilor popu
lare

19,35 Călătorie prin țara mea. Motive 
noi In poarta Deltei

19,45 Teleencldopedia
20.30 „Un albastru infinit"... muzică 

ușoară cu Angela Similea
30,5a Film artistie : „Tabloul". Premieră 

pe ț-arâ. Producție a studiourilor 
americane. Cu : Kate Mulgrew. 
Henry Jones. Lili Haydn. Donald 
Pleasence. Regia : Don Medford

31,43 Cintece de petrecere și romanțe
22.30 Telejurnal • Sport
23.00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal a In întimpinarea Con

gresului al n-lea al consiliilor 
populare

19.25 Seară de muzică de jaz
20,10 Din cartea naturii : Păstrăvi și ape 

de munte. Un film de Alexandru 
Satmari. Producție a studioului de 
film TV -..........

20.30 Anunțuri și muzică
30.40 Maeștrii artei interpretative con

temporane. Yehudi Menuhin inter
pretează Concertul pentru vioară 
și orchestră de Beethoven

31.40 Documentar științific : Lumina se
colului XXI. Producție a studiou
rilor engleze

22.30 Telejurnal • Sport
23,00 închiderea programului

Vineri după-amiază, Stefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Aurel Duma, ministru secretar de. ștat la Ministerul Afacerilor Externe, secretar al Consiliului Național ai Fron- . tului Democrației și Unității Socialiste, s-au intilnit cu Willy De Clercq, președintele Partidului Libertății și Progresului din Belgia, care efectuează o vizită in țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste.în cadrul Întrevederii a fost exprimată dorința comună de a dezvolta raporturile de prietenie și cooperare C"1'*—S-l-.. m--- 4.1. -4Belgia, schimb bleme ționale tură cu viitoarea reuniune de Madrid a statelor semnatare Actului final de la Helsinki.
★Cu prilejul apropiatei aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, vineri seara a avut loc la cinematograful „Studio", din Capitală, gala filmului vietnamez, organizată de către Consiliul Culturii și Educației Socialiste.Marin Pirîianu, directorul Arhivei naționale de filme, a vorbit despre lupta dusă de poporul vietnamez pentru libertate națională ?i socială, pentru obținerea independenței și suveranității.A fost prezentat apoi filmul „Organizația fantomă".Au participat ' Cristea Chelaru, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni d,e. artă și .cultură.

existente între România și Totodată, a fost efectuat un de vederi eu privire la pro- actuale ale situației internași, in mod special, în legă- la ale

Au fost de față Tran Thuan, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam in țara noastră, și membri ai ambasadei.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.*în cadrul Festivalului de folclor al țărilor balcanice, prestigioasă manifestare cultural-artistieă găzduită de țara noastră, in stațiunile turistice de pe litoralul românesc al Mării Negre au fast prezentate, vineri seara, noi spectacole care, prin mesajul lor artistic și prin conținutul umanist, constituie o contribuție remarcabilă la mai buna cunoaștere reciprocă, la prețuirea artei tradiționale a tezaurelor folclorice ale popoarelor din această zonă a lumii,Pe scena Casei de cultură din orașul Mangalia, in fața a circa 400 de spectatori — localnici, turiști români și de pesțe hotare —, au evoluat soliștii și dansatorii Ansamblului folcloric reprezentativ din Turcia și componenții ansamblului românesc „Transilvania", din Cluj-Napoca.în aceeași seară, la Teatrul de vară din Mamaia a fost programat spectacolul susținut de artiștii din Grecia, Iugoslavia și România (ansamblul „Brădulețul", din Rădăuți, județul Suceava), iar Ia Eforie Sud — cei din Bulgaria și România (ansamblul „Dunărea", din Corabia, județul Olt".Spectacolele, remarcabile prin frumusețea expresiei artistice și autenticitate au fost aplaudate cu căldură de numeroși spectatori. (Agerpres)

Creatorii de filme didactice de la Studiourile Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Cara- giale" și „Alexandru Sabia", din București au realizat — la solicitarea Oficiului central pentru mijloace de invățămint din Ministerul Educației Și învățămîntului — mai multe pelicule de scurt-metraj, necesare legării procesului instructiv-educativ ' de munca productivă și cercetarea Științifică, precum și exemplificării unor cursuri predate in școli. Pentru Studiul fizicii moderne rai, de exemplu, eiclul dactice „Magnetismul „Controlul nedistructiv

FILME DIDACTICE f de formă". De așgmenea, unitățile școlare au primit filmele didactice „Alchene și alchine" și „CoJoizi de asociație", utile în predarea chimiei, în ansamblul acelorași preocupări, Studioul „Animafilm" a elaborat numeroase diafilme și diapozitive care completează seturile acestor materiale didactice cu subiecte de istorie, geografie, evoluția științei, tehnicii, culturii etc. Totodată, tinerii absolvenți ai Institutului bucureștean de artă teatrală și cinematografică au puș la dispoziția elevilor, pentru apropiatul an școlar, primele înregistrări pe benzi magnetice cuprinzind antologii de proză și versuri pentru studiul literaturii române în învățămintul gimnazial și liceal.
a fast elabo- de filme di- terestru" și al materiale-

vremea
Timpul probabil pentru ailele de Si 

august, 1 și 3 septembrie. In tară : 
Vreme caldă. îndeosebi In sudul tării. 
Cerul va fi variabil, pe alocuri, in re
giunile nordice, va ploua, vîntul va

sufla slab pînă la moderat. Tempei-a- 
tUTile minime vOr fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar cele maxime între 20 
și 30 de grade, local mai ridicate. Di
mineața, pe alocuri, ceată. In Bucu
rești : Vreme caldă și in general fru
moasă, cu cerul variabil. Vint slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 13 ș; 16 grade, 
iar eele maxime între 38 și 3fl de grade. 
(Meteorolog de serviciu '■ Ileana Ml- 
hăilă).

lor", iar pentru cel al matematicii, peliculele intitulate „Elemente de geometrie elementară Abateri

Un interesant 
concurs de zbor 

cu motorAerodromul din Strejnic (Ploiești) va găzdui — începînd de duminică, 31 august, pînă duminică 7 septembrie — un concurs național de zbor cu motor. Ediția din acest an a tradiționalei manifestări se înscrie pe coordonatele sărbătoririi a 60 de ani de aviație civilă românească, fiind dedicată, totodată, celei de-a 75-a aniversări a Federației aeronautice internaționale. De aceea, pe lingă sportivii români, participă și concu- renți din Bulgaria. Cehoslovacia, Polonia și Uniurfea Sovietică.Deschiderea festivă (in programul căreia figurează strative) va avea orele 9,30 și 11,30.în următoareleHint programate concursuri de zbor de diferite grade : programul I — cu exerciții impuse, cunoscute (marți) ; programul II — cu figuri acrobatice impuse, necunoscute (miercuri) ; programul III — cu figuri acrobatice liber alese (joi). în cursul dimineții de vineri, 5 septembrie, sînt programate zboruri acrobatice libere pentru desemnarea câștigătorului Cupei „Gh. Bănciulescu" (bărbați și femei).Duminică 7 septembrie (orele 9,30—12,30) vor avea loc festivitatea de premiere a campionilor (la individual și pe echipe), închiderea festivă și o spectaculoasă demonstrație aviatică.

și zboruri demonice duminică întrezile ale săptămînii

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• La Bursa (Turcia) au luat sfirșit întrecerile campionatului european de lupte greco-romane pentru juniori. Dintre cei trei sportivi români prezenți in concurs cea mai bună comportare a avut-o Ion Hanu, care a cucerit medalia de bronz Ia categoria peste 100 kg. La această categorie victoria a revenit lui Aleksandr Ușakov (U.R.S.S.).Iată ceilalți ciștigători in ordinea categoriilor: I. Umaev (U.R.S.S.), I. Kukiskin (U.R.S.S.), A. Sipos (Ungaria). G. Skariabin (U.R.S.S.), M. Apikan (U.R.S.S.), A. Kudravșev (U.R.S.S.), M. Dadakov (Bulgaria), C. Gullien (Suedia), T. Gaspar (Ungaria).• în Sala sporturilor de la Constanța au continuat vineri meciurile competiției internaționale feminine de baschet pentru „Cupa Mării Negre". Rezultate tehnice : Polonia —■ R.D. Germană 77—43 (46—25) ; Finlanda — R.P. Chineză 72—55 (32—36) : Cehoslovacia — Bulgaria 66—62 (28—28).

Se împlinesc patru decenii de cind, în condițiile deosebit de complexe de după declanșarea celui de-al doilea război mondial, României i-a fo3t impus de către puterile „Axei" fasciste odiosul dictat de la Viena, smul- gîndu-se din trupul țării partea de nord a Transilvaniei, cu o suprafață de 42 243 kmp și peste 2 600 000 de locuitori. Referindu-se la împrejurările istorice in care s-a petrecut acest act odios, ca expresie a ascensiunii forțelor fasciste, pe ansamblul continentului și în condițiile schimbărilor petrecute în raportul de forțe, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : In acest 
moment greu pentru destinele țării 
sale, poporul român s-a găsit singur, 
fără nici un sprijin din afară, părăsit 
de toate puterile Europei. România 
a fost nevoită să accepte condițiile 
nedrepte ale dictatului de la Viena. 
Prin aceasta ea a fost lăsată la che
remul Germaniei, a fost aruncată de 
fapt in brațele forțelor hitleriste". Se știe, dealtfel, că la scurt timp după aceea în țară a fost instaurată dictatura militaro-fascistă, au pătruns trupele germane, care aveau în realitate misiunea unor trupe de ocupație, România fiind apoi împinsă, contrar sentimentelor și vom vei poporului. în războiul antisovietic.Dictatul de la Viena a reprezentat o sfidare brutală a unei legitimități istorice multimilenare, o încercare de a nega realitatea fundamentală a existenței statului național unitar român. Denumit pe drept „dictat'1, actul mlrșav de sfirtecare a teritoriului național al României, stat independent și suveran, va rămîne în istoria relațiilor internaționale ca una din cele mai cinice manifestări ale politicii imperialiste de forță și dominație, de încălcare a integrității teritoriale a unei țări, de subminare a unității sale naționale.în același timp. își găsea expresie în acest act samavolnic perfidia politicii imperialiste — de învrăjbire a popoarelor în scopul subjugării și aservirii lor. în acest caz. manevrele fasciste legate de Transilvania urmăreau slăbirea capacității popoarelor român și ungar de a se opune penetrației hitleriste spre Răsărit, întărirea sferei de influență a Germaniei fasciste în această parte a Europei, pregătirea condițiilor în vederea declanșării războiului antisovietic.Dictatul imperialist de Ia Viena ti stîrnit cu atît mai mult minia și înverșunarea poporului român, cu cit a lovit într-unul din cele mai scumpe idealuri ale sale — idealul libertății și unității naționale, înfăptuit printr-o luptă de secole pentru asigurarea continuității șl păstrarea ființei sale pe pămintul străbun. Ac- ționind ca exponent al intereselor și aspirațiilor vitale ale întregii națiuni, Partidul Comunist Român, care avertizase încă în 1939 asupra planurilor Germaniei hitleriste și chema 
„la luptă pentru a împiedica orice 
capitulare'1, s-a afirmat, încă o dată, in aceste împrejurări grele prin care trecea poporul român, ca apărător dîrz al independenței și suveranității naționale, al integrității teritoriale a țării. în documentul în-

titulat „Punctul nostru de vedere', C.C. al P.C.R. a demascat eu vehemență dictatul de la Viena. trimițlnd totodată , „cuvint de îmbărbătare 
muncitorilor și țăranilor români" din 
Ardeal, indemnind „la lupta unită 
cu muncitorii și țăranii maghiari" 
împotriva înrobirii imperialiste. Ex- primîndu-și patriotismul fierbinte, comuniștii. în pofida condițiilor grele ale ilegalității, s-au situat în fruntea acțiunilor de protest de pe cuprinsul țării — cum au fost, de pildă, amplele manifestații din chiar seara zilei de 30 august la Cluj, Braș'ov, Timișoara. Alba Iulia, Sebeș, Sighișoara. Arad, București, unde par- ticipanții purtau pancarte pe care

spulberat în cursul luptei eroice, pline de sacrificii, duse de ostașii români, alături de ostașii sovietici, pentru eliberarea nordului Transilvaniei de sub ocupația hitleristo- horthistă, luptă ce și-a găsit continuarea dincolo de hotarele țării, pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pină la zdrobirea definitivă a fascismului. Astfel, Conferința de pace de la Paris, consemnind in Tratatul semnat la 10 februarie 1947 că „hotăririle sentinței de Ia Viena din 30 august 1940 sint declarate nule și neavenite" și că „frontiera dintre România și Ungaria este restabilită astfel cum exista la 1 ianuarie 1938", nu a făcut decit să consfințească un

Tocmai de aceea, una din cerințele primordiale, ce s-au impus in conștiința umanității după lunga noapte a fascismului este instaurarea in lume a unui nou tip de relații interstatale, întemeiate pe normele justiției și legalității internaționale. Evoluția vieții internaționale a cristalizat in acest sens necesitatea respectării stricte de către toate statele a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi. neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, nerecurge- rii la forță și la amenințarea cu forța, respectării dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe destinele sale.Acestea sint principiile de ne-

trare a preocupării internaționale pentru a nu se mai repeta dictate samavolnice prin cave să se nege drepturile legitime ale unor popoare in propria țară, pe pămintul natal. Este semnificativ că Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, care poartă semnăturile a 35 de șefi de state și guverne de pe continentul european, din S.U.A. și Canada, înscrie la loc de frunte — în „decalogul" de principii menite să guverneze relațiile Interstatale — necesitatea respectării integrității teritoriale a fiecăruia din statele participante, considerînd Inviolabile frontierele istoricește constituite.
40 DE ANI DE LA DICTATUL DE LA VIENA

învățămintele istoriei îndemn la acțiune 
pentru abolirea politicii de forță și dominație, 

pentru respectarea dreptului sacru al popoarelor 
la independență și suveranitate

scria : „Mai bine să murim apărin- 
dil-ne fruntariile, onoarea și demni
tatea națională", „Vrem dreptate 
„Jos dictatul de la Viena !“, „Nu dăm 
Ardealul !“. Deosebit de semnificativ este faptul că sentința arbitrară de la Viena a provocat o reacție de dezaprobare și în rîndul cercurilor progresiste ale populației de naționalitate maghiară din România. Dealtfel, poziția acestora își găsise și înainte expresii dintre cele mai clare, așa cum arată memoriul adresat de Uniunea oamenilor muncii maghiari din România (Madosz) guvernului, incă în noiembrie 1938: „Noi, ungurii ar
deleni, sintem legați de acest pămint 
Si de locuitorii săi de altă limbă fi, 
in primul rind, de poporul roman".în ciuda terorii crunte dezlănțuite de dictatura fascistă, masele largi populare, sub conducerea comuniștilor, au continuat să-și manifeste, în diferite forme, voința de luptă ; de-a lungul intregii perioade care a urmat. in conștiința poporului a fost mereu trează ideea luptei pentru restabilirea dreptății, pentru refacerea integrității teritoriului național, anularea dictatului de Ia Viena situ- îndu-se ca unul din principalele o- biective ale luptei antifasciste.Odiosul dictat de la Viena a fost

fapt implinit prin jertfa de singe a poporului român, eonfirmind legitimitatea istorică a frontierelor României libere și independente.în lumina experienței tragice a istoriei, viața însăși pune in evidență, ca unul din învățămintele fundamentale, de neștirbită actualitate, necesitatea abolirii politicii de forță și dictat — politică dusă la paroxism de Germania hitleristă. Tipic imperialistă, politica de forță și amestec in treburile interne, sub toate formele sale de manifestare — de la acte de intimidare, amenințări și presiuni, pînă la intervenții militare directe — constituie sursa unor suferințe din cele mai grele pentru popoare, a unor primejdii imense pentru cauza păcii, progresului și dezvoltării sociale. Cu atit mai mult în zilele noastre, în condițiile acumulării în arsenalele statelor a unor uriașe mijloace de distrugere. folosirea forței atrage după sine riscul unor conflicte de mari proporții, cu consecințe imprevizibile pentru însăși soarta civilizației umane. Iată de ce combaterea și eradicarea politicii de forță s-au impus și se Impun ca o necesitate stringentă, obiectivă a dezvoltării contemporane.

zdruncinat așezate la temelia întregii politici externe a României socialiste, care a militat și militează cu tenacitate și perseverență pentru generalizarea lor pe arena mondială, întreaga desfășurare a vieții internaționale arată că numai respectarea strictă a acestor principii asigură dezvoltarea unor raporturi de încredere și colaborare ; și. dimpotrivă, ori de cite ori aceste principii au fost încălcate. ori de cite ori unui popor i-a fost negat dreptul sacru de a fi stăpin in propria casă, s-au creat conflicte și focare de încordare, riscuri pentru pacea omenirii.Evoeînd evenimentele de acum patru decenii, apare și mai puternic in evidentă însemnătatea deosebită a respectării independenței și suveranității naționale., a inviolabilității frontierelor. Experiența, faptele istorice arată ce grave primejdii la adresa păcii și securității internaționale generează acapararea de teritorii străine, politica anexiunilor, încălcarea brutală a integrității teritoriale a statelor. Faptul că astăzi principiul inviolabilității frontierelor a dobin- dit o largă recunoaștere, fiind consacrat în numeroase documente și tratate, constituie o elocventă ilus-

Este pe deplin firească de aceea preocuparea popoarelor, europene pentru adincirea procesului de edificare a unei securități autentice și trainice pe continent, care să le ofere garanția că se află la adăpost de orice agresiune, de orice amestec din afară, pentru a-și putea concentra forțele in vederea progresului lor general. în acest sens, are o mare importanță pregătirea temeinică a apropiatei reuniuni general-europene de la Madrid, chemată să dea un real impuls eforturilor pentru realizarea prevederilor Actului final de la Helsinki, și in primul rind să determine examinarea unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare, o condiție esențială a securității Europa și in lume.Tragica experiență a dictatului la Viena, marea dramă trăitătoate popoarele supuse dominației hitleriste in timpul cumplitei conflagrații mondiale pun in evidentă, ca unul din cele mai pregnante învățăminte istorice, necesitatea acțiunii unite a popoarelor pentru respingerea politicii de agresiune și dominație, de impărțire a lumii in sfere de influență, pentru a riu mai permite să fie considerate ca simpli pioni pe tabla de șah a cercurilor

ca inde de

imperialiste, ea problemele lor vitale să fie „rezolvate" de alții, prin forță și dictat. Apare astăzi și mai pregnant însemnătatea deosebită a unirii eforturilor tuturor popoarelor, ale tuturor forțelor înaintate de pretutindeni pentru a pune capăt cu de- săvirșire vechii politici imperialiste de forța și dictat, pentru promovarea țermă a unei politiei de apărare a independenței și libertății popoarelor, de deplină egalitate, respect reeipțoe, înțelegere și colaborare intre națiuni.Dictatul de la Viena. asemenea anexării Austriei sau acordului de la Munchem. a reprezentat un produs specific al .practicilor fascismului. In . lumina acestei realități, a întregului cortegiu de suferințe provocate omenirii de cel de-al doilea război mondial. se impune acțiunea hotărită a forțelor progresiste împotriva oricăror tendințe de recrudescență a fascismului, a mișcărilor reacționare, naționaî-șovine. iredentiste, eare încearcă să semene vrajbă și neîncredere. șă submineze colaborarea și ințelegețea între popoare.La 40 de ani de la marea incer- . care pe care a constituit-o odiosul dictat imperialist, poporul român poate afirma cu deplin temei că istoria știe să restabilească și să respecte adevărul — eu atit mai mult cind poporul însuși este făuritorul istoriei. Trăind liber, suveran, stăpin pe propria soartă, bucuțindu-se de roadele politicii înțelepte a partidului, consacrată înfloririi continue a României socialiste, poporul român . știa că in toate marile cuceriri obținute de la eliberare, incepjnd cu bătălia reconstrucției și continuind cu vasta operă de edificare socialistă, se află incorporate eforturile creatoare ale tuturor fiilor țării, români, maghiari, germani, mereu alături, umăr la umăr, pentru ridicarea și propășirea patriei comune. Rezolvarea, in acest cadru, a problemei naționale. înfăptuirea unei autentice egalități in drepturi a tuturor cetățenilor patrjei, fără deosebire de naționalitate, aplicarea consecventă a politicii de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, ca temelie economică a egalității oferă naționalităților conlocuitoare depline posibilități de afirmare a personalității, beneficiind în, mod egal de roadele construcției socialismului.Socialismul a asigurat consolidarea și creșterea fără precedent a forței statului nostru național unitar, realizarea adevăratei unități social-po- litice și adevăratei libertăți a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor, pe baza identității de interese și aspirații, a asigurării dreptului său sacru de a fi deplin stăpin pe propriile destine. în aceasta se află izvorul viu ai coeziunii și unității de nezdruncinat a iptregulujpopor in jurul partidului, al forței, trăinicie! orindulrli noastre socialiste, in aceasta se află chezășia victoriilor sale pe calea făuririi viitoruluj său socialist și comunist, a unei vieți libere și fericite.
Dumitru ȚINU
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„Prin activitatea laborioasă pe plan intern 
și internațional, președintele Nicolae Ceaușescu 

a dobindit un mare prestigiu in lume"
Cu prilejul sărbătorii naționale a României — 23 August — presa, 

posturile de radio și televiziune din numeroase țări ale lumii evocă șt 
elogiază succesele înregistrate de poporul român in opera de făurire a 
Vieții sale noi, socialiste. Sînt scoase în evidență, de asemenea, personali
tatea puternică a președintelui Nicolae Ceaușescu, rolul său fundamental in elaborarea și înfăptuirea politicii interne fi externe a țării noastre.

Schimb de mesaje între șeful statului român 
și președintele Pakistanului

Cotidianul grec „MAKEDONIA", evidențiind semnificația deosebită a celei de-a XV-a aniversări a alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea Partidului Comunist Român,' cit și contribuția sa decisivă la accelerarea construcției societății socialiste, arată : „Conducerea României urmărește să asigure participarea activă a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a maselor largi populare la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, Tn aceasta constă originalitatea socialismului românesc”.„în domeniul relațiilor internaționale — continuă ziarul — originalitatea românească ar putea fi caracterizată astfel : participarea activă a unei țări mici la viața politico-diplo- matică internațională și promovarea de inițiative pentru înfăptuirea celor mai vitale obiective ale întregii umanități. Pacea, soluționarea pașnică a diferendelor, respectarea principiilor egalității și colaborării fără amestec în afacerile interne, egalitatea democratica a statelor in raporturile internaționale și dispariția tendințelor de hegemonism și dictat, refuzul oricărei restringeri a drepturilor suverane ale fiecărei țări — sint temele permanente pentru care luptă diplomația românească și, personal, președintele Nicolae Ceaușescu. Activitatea diplomatică neobosită a președintelui Nicolae Ceaușescu se caracterizează printr-un larg cimp de inițiativă, se extinde pe toate meridianele lumii și este întotdeauna purtătoare a unei politici principiale și, tocmai de aceea, respectată de toți”.Ziarul marocan „AL BAYANE” reliefează, intr-un amplu articol, că „una din trăsăturile esențiale ale politicii economice românești o. constituie repartizarea rațională, optimă,. a veninului național pentru dezvoltare și consum. Este o orientare concretizată în special în anii care au urmat celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., din 1965. cînd la conducerea partidului a fost ales președintele Nicolae Ceaușescu. Această orientare a făcut posibilă aplicarea în practică, cincinal după cincinal, a unor ample pro- grame de investiții, care au contribuit la dezvoltarea economiei românești, atit din punct de vedere cantitativ, cît și în ce privește calitatea. Aplicarea acestor programe de anvergură a avut și mari efecte sociale”.Cotidianul sudanez „AL SAHAFA" subliniază, intr-un amplu articol, că cele mai însemnate realizări din istoria poporului nostru sînt direct legate de activitatea neobosită și strălucită desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la conducerea partidului și a statului. Cotidianul „AL AYAM" a elogiat, la rindul său — într-un articol consacrat revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă din țara noastră — personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, evidențiind, totodată, bunele relații pe multiple planuri existente între România și Sudan.Cotidianul de limbă engleză „THE BANGLADESH TIMES", care apare la Dacca, a publicat editorialul intitulat „România astăzi — dezvoltarea sa economică”. Articolul evidențiază relațiile externe ale țării noastre, contribuția președintelui Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea și amplificarea acestora. O atenție deosebită este acordată în articol raporturilor comerciale și de cooperare tehnico-științifică dintre România și țările in curs de dezvoltare. Articolul enunță, de asemenea, principiile pe care țara noastră le pune la baza politicii sale externe, evidențiind atenția acordată de România problematicii instaurării unei noi ordini economice internaționale. Sint reliefate, totodată, bunele relații existente intre România și Bangladesh.Cotidianul „SUN” din Sri Lanka a publicat un supliment special dedicat țării noastre, însoțit de fotografia președintelui Nicolae Ceaușescu.Cotidianul sri-lankez de limbă

sinhaleză .JANATA” a dedicat un amplu articol propunerilor românești în legătură cu apropiata reuniune de la Madrid a țărilor participante la C.Ș.C.E. Se menționează că „președintele României consideră foarte important ca, pînă în 1984, să fie convocată o nouă conferință pentru securitate și cooperare în Europa, la nivelul șefilor de stat și guvern”. ,în ziarul kenyan „DAILY NATION" au apărpt, pe două pagini, mai multe articole dedicate țării noastre. Sub titlul „Un strălucit exemplu de patriotism”, cotidianul prezintă activitatea laborioasă pe plan intern și internațional a partidului și statului român, condusă magistral de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a

Manifestări peste hotare 
și ample articole 

consacrate țării noastre

dobîndit prin aceasta un mare prestigiu internațional. Articolul inserează. de asemenea, analiza făcută de cel de-al XII-lea Congres al P.C.R'. asupra situației internaționale actuale, prezentind, totodată, principiile politicii externe românești, concepția președintelui Nicolae Ceaușescu asupra căilor de soluționare a problemelor majore care confruntă în prezent omenirea.Sub titlul „România, a 36-a aniversare de la eliberare”, cotidianul 
„EL COMERCIO” din Peru a publicat un amplu articol care evidențiază „politica activă a României -de colaborare economică, științifică, și culturală cu toate țările lumii, indiferent de sistemul lor politic și social, activitatea țării noastre pentru dezar- mare și soluționarea conflictelor pe cale pașnică”.Cotidianul argentinian „CLABIN" a consacrat României un amplu material, relevînd realizările poporului nostru în ultimele trei decenii și jumătate, precum și extinderea relațiilor de colaborare cu numeroase țări ale lumii, între care și statele latino- americane.Revista britanică de circulație internațională „WORLD TIMES” publică in ultimul său număr un amplu reportaj, în care se face o prezentare, bogat ilustrată cu fotografii, a marilor progrese social-econOmice și a dinamicei politici externe a României sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu. In articol, se arată, intre altele, câ „președintele României, Nicolae Ceaușescu, susține necesitatea respectării independenței tuturor statelor, pentru că numai astfel poate exista o pace autentică, și cer.e ca toate națiunile să fie lăsate să-și rezolve singure problemele”. „Există puternice dovezi care arată — re-
NAȚIUNILE UNITE

ÎNTREVEDERI ale șefului DELEGAȚIEI româneȘeful delegației țării noastre lâ sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. în problemele instaurării noii ordîni economice internaționale, Cornel Burtică, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut o întrevedere cu șeful delegației sovietice la sesiune, Viktor F. Malțev, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al Uniunii Sovietice.Șeful delegației țării noastre s-a întilnit, de asemenea, cu Datuk Seri Mahathir Bin Mohamed, viceprim- ministru și ministru al comerțului și industriei din Malayezia. și cu Gaston Thorn, vicepremier și ministru al afacerilor externe al Luxemburgului. președinte în exercițiu al Consiliului Ministerial al Comuni- 

leva revista citată — că omenirea, periculos suspendată pe marginea prăpastiei unui conflict nuclear, împărtășește viziunea umanistă a președintelui României".Postul de radio „WGMS“ din statul american Maryland a transmis o emisiune intitulată „Salut României”, cu- prinzînd piese reprezentative ale muzicii populare și clasice românești, insoțite de recitări din versurile lui Mihai Eminescu. Un alt post de radio — „WETA" — din Arlington, statul Virgina, a transmis un program în cadrul căruia a fost evocată bogăția și originalitatea tezaurului folclorului românesc, exemplificate prin interpretări de înaltă ținută artistică.*în colaborare cu Consiliul național de prietenie, solidaritate și pace și cu Asociația de prietenie Sudan — România, la Ambasada română din 
KHARTUM a fost organizată o adunare festivă și a fost vernisată o expoziție de cărți, fotografii și artizanat. Au luat cuvîntul, cu acest prilej, Hagga Kashif Badri, ministru însărcinat cu problemele bunăstării și dezvoltării, secretarul Consiliului național de prietenie, solidaritate și pace, și El Fatih Țigani, adjunct al ministrului culturii și informațiilor, secretar general al Asociației de prietenie Sudan—România.La Universitatea Liberiei din MON
ROVIA a fost- organizată o seară culturală românească, în cadrul căreia au fost ilustrate transformările social-politice și economice, succesele înregistrate de poporul român, pe multiple planuri, precum și politica activă, principială, promovată de România pe plan extern.La CALCUTTA a fost organizată o adunare festivă în cadrul căreia ministrul finanțelor din statul Bengalul de Vest, Ashok Mitra, a evocat „marile succese ale poporului român în lupta împotriva fascismului și imperialismului. pentru eliberare socială și națională”. „Potrivit gîndirii președintelui Ceaușescu — a arătat vorbitorul — victoria socialismului înseamnă victoria omenirii împotriva asupririi și suferințelor. în această — privință. România a arătat lumiî contemporane un nou drum către eliberarea de sub opresiune”.în Orașul cubanez CIENFUEGOS a fost deschisă expoziția „România azi”. La vernisaj au luat cuvîntul Nordeliă Marera, secretar al Comitetului municipal din Cienfuegos al P.C. din Cuba, și N. Moraru, ambasadorul României la Havana.La Casa de Cultură ecuadoriană din QUITO a fost organizată o sesiune solemnă, la care au participat conducători ai unor partide politice, reprezentanți ai instituțiilor centrale, membri ai Societății culturale Ecuador—România, un numeros public.La TEL AVIV a avUt 1OC vernisajul expoziției consacrate aniversării a 2 050 de ani de la constituirea primului stat dac centralizat și independent. Municipalitatea orașului israe- lian GIVATAIM a organizat o adunare festivă la care au luat cuvîntul primarul orașului și ambasadorul român, Constantin Vasiliu.

(Ăgerpres)

tații Economice (vest-) Europene^ cu Jorge Castaneda, ministrul'. relațiilor externe al Mexicului, precum și cu șefii delegațiilor Irakului și Japoniei. în cursul convorbirilor au fost abordate probleme ale extinderii și intensificării relațiilor bilaterale. ale colaborării în vederea încheierii cu succes a sesiunii speciale pe calea instaurării noii ordîni economice internaționale.
★Tovarășul Cornel Burtică a avut, totodată, întîlnirî cu președinți ai unor companii americane care întrețin relații cu firme românești, fiind examinate cu acest prilej probleme legate de dezvoltarea în continuare a schimburilor și cooperării economice reciproce.

ISLAMABAD 29 (Ăgerpres). — La Islamabad a avut Ioc un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și Mohammad Zia-Ul Haq, președintele . Republicii Islamice Pakistan, cu prilejul primirii de către șeful statului pakistanez a ministrului secretar de stat Vasile Pungan, trimis special al șefului sta-' tului român.Din partea președintelui României au fost transmise sincere urări de sănătate și fericire personală președintelui Zia-Ul Haq, de prosperitate, pace și progres poporului pakistanez.Președintele Republicii Islamice Pakistan a exprimat cele mai cordiale mulțumiri pentru acest mesaj prietenesc și a rugat să se transmiță tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un călduros salut împreună cu sentimentele sale de profundă stima și prietenie și cele mai bune urări de sănătate, succes și fericire personală, de pace și progres poporului român.Cu prilejul întîlnirii au fost discutate căile de dezvoltare în continuare a relațiilor bilaterale în toate domeniile, precum și unele probleme internaționale de interes comun, inclusiv situația din sud-vestul Asiei. In
CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-SIRIENEDAMASC 29 (Ăgerpres). — în continuarea vizitei efectuate în Republica Arabă Siriană, tovarășul Gheorgha Oprea, membru ăl Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a vizitat Fabrica de ciment de la Sheikh Said, Rafinăria Banias și Complexul de tripîusuperfosfați de la Homs. o- biective economice construite de către tara noastră în cooperare cu Siria.Totodată, prim viceprim-ministrul guvernului român a purtat convorbiri cu Abdel Kader Al Kaddoura, viceprim-ministru sirian pentru problemele economice, Hussein El-Qadi, ministrul industriei, Abdel-Jabbar Al- Dahaq, ministrul petrolului și resurselor naturale, Salim Yassin, ministru de stat pentru problemele planificării. Cu acest prilej, au fost analizate modul cum sint transpuse

Cooperarea tehnico-științifică între 
România și OlandaHAGA 29 (Ăgerpres). — Cu ocazia vizitei pe care o efectuează în Olanda, tovarășul Ion Ursu, prim- vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a avut convorbiri cu A. A. Th. M. van Trier, ministru însărcinat cu politica științifică,. W. A. de Yong, președintele Organizației naționale pentru cercetare aplicativă, și cu S. Dresden, președintele Academiei olandeze de științe. Discuțiile purtate au eviden

VIENA

Seminar cu tema „Drepturile inalienabile
ale poporuluiVIENA 29 (Ăgerpres). — La Viena/ s-a încheiat ■ seminarul cu tema „Drepturile inalienabile ale poporului ’* palestinian”, la care au luat parte delegați din peste 30 de țări, între care și România, precum și reprezentanți ai mijloacelor de 'informare tn masă, profesori și: specialiști în dreptul internațional.. Lucrările seminarului au, fost conduse de președintele Comitetului O.N.U., .pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian — organism din care face parte și țara -noastră.Dezbaterile reuniunii au scos In evidență gravitatea menținerii stării de tensiune în Orientul Mijlociu, necesitatea unor eforturi sporite pentru reglementarea situației poporului palestinian, în conformitate cu drepturile sale legitime, inclusiv cu dreptul la autodeterminare și crearea unui stat propriu, independent, pentru o pace globală, justă și durabilă în regiune. 

acest . sens, a fost exprimată hotă- rîrea de a se continuă dialogul în vederea intensificării eforturilor pentru găsirea căilor și mijloacelor de reglementare politică, pașnică a tuturor problemelor' conflictuale internaționale pentru consolidarea păcii și întărirea colaborării între popoare. A fost evidențiat interesul celor două părți pentru dezvoltarea prieteniei dintre poporul român și poporul pakistanez, pentru extinderea și diversificarea colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan, pe baza principiilor înscrise îri Declarația solemnă comună din 1973, ale respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, ale dreptului fiecărui popor de a-și hotărî calea dezvoltării fără nici un amestec din afară,
★Tovarășul Vasile Pungan a avut convorbiri cu Agha Shahi, ministrul afacerilor externe, șl cu alte oficialități pakistaneze. In cadrul acestor întrevederi s-a efectuat un schimb de păreri în legătură cu posibilitățile de dezvoltare a colaborării și cooperării economice româno-pakistaneze, precum și cu privire la unele probleme internaționale actuale.

în practică indicațiile președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, privind dezvoltarea relațiilor de cooperare economică și tehnico-științifică româno-siriene, precum și stadiul aplicării prevederilor protocolului celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte româno-siriene, din aprilie 1980.Gheorghe Oprea și Abdel Kader Al Kaddoura au semnat un protocol cuprinzînd măsuri concrete pentru finalizarea în cele mai bune condiții a acțiunilor de cooperare realizate de cele două țări, precum și căi de amplificare a colaborării economice bilaterale reciproc avantajoase în conformitate cu prevederile programelor de dezvoltare ale României și Siriei.

țiat relațiile fructuoase de cooperare tehnico-științifică existente între România și Olanda. S-a subliniat importanța dezvoltării îh continuare a 'colaborării în domeniul științei și tehnologiei, în spiritul hotăririlor privind extinderea și diversificarea relațiilor bilaterale, adoptate în cadrul intilnirilor lâ nivel înalt.. Au fost'vizitate instituții de cercetare științifică și învățămînt superior.

palestinian"Poziția Consecventă și constructivă a țării noastre privind reglementarea ' pâ$iîică a, situației din Orientul Mijlociu, eforturile susținute ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, pentru 
o soluție , globală, o pace dreaptă și trainică în această parte â lumii, pentru ca poporul palestinian să se poată bucura nestingherit de drepturile Sale' legitime, inclusiv de dreptul la autodeterminare și crearea unui.'statpropriu, independent, au fost înfățișate în cadrul reuniunii de Ia Viena de către reprezentantul român, Marcel Dinu. S-a relevat concepția țării noastre privind necesitatea creării unui cadru nou de negociere, printr-un proces larg de consultări, cu participarea țărilor arabe, 
a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a țărilor socialiste, nealiniate și occidentale.

Președintele Prezidiului C.C. al U.C.I. 
l-a primit pe președintele Consiliului Central 

al U. fi. S. R.BELGRAD 29 (Ăgerpres). — Tovarășul Stevan Doronski,’ președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, l-a primit- vineri pe tovarășul Emil Bobu, membru a! Comitetului Politic Executiv. al. C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U- niunii Generale a Sindicatelor din România, care face o vizită în Iugoslavia, în fruntea unei delegași a ’U.G.SiR.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a transmis tovarășului Stevan Doronski, celorlalți tovarăși din conducerea U.C.I. un călduros mesaj de salut, iar popoarelor Iugoslaviei vecine și prietene urări de nbi și tot mai mari succese în construcția socialistă a țării.La rindul' său, tovarășul Stevan Doronski, în numele Prezidiului C.C. al U.C.I. și a Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, a transmis tovarășului Nicolae
Viceprim-ministrul guvernului român primit 

de președintele Republicii AustriaVIENA 29 (Ăgerpres). — Președintele federal al Republicii Austria, Rudolf Kirchschlaeger, l-a primit vineri pe Angelo Miculescu, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, ministrul agriculturii și industriei, alimentare, aflat în vizită oficială în Austria în fruntea unei delegații agricole române.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise președintelui federal al Austriei Și doamnei Herma Kirchschlaeger cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului austriac.Președintele Rudolf Kirchschlaeger a exprimat cele mai cordiale mulțumiri pentru mesajul prietenesc și a
Convocarea conferinței internaționale de solidaritate 

cu lupta poporului namibianLONDRA 29 (Ăgerpres). — Intr-o 
declarație dată publicității la Londra, 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a anunțat că, 
în contextul agravării situației din 
Namibia, în zilele de 11—13 septem
brie va avea loc la Paris o confe
rință internațiomilâ de solidaritate cu 
lupta poporului*namibian. Reuniunea 
va urmări inițierea pe plan interna
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PAVILIONUL ȚARII NOASTRE 
din cadrul Tirgului internațional 
de la Damasc a fost vizitat la 29 
august de .ministrul economiei și 
comerțului exterior ăl Siriei, dr. 
Mohamed Al-Atrash, însoțit de alte 
persoane oficiale. Oaspetele a 
apreciat calitatea și modul de pre
zentare a exponatelor, scoțlnd, tot
odată) în evidență dezvoltarea rela
țiilor comerciale româno-siriene și 
posibilitățile de lărgire a acestora 
In viitor.

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir Sen, președintele R. P. D. Coreene, a primit vineri delegația Mișcării Palestiniene de Eliberare Națională „Al Fatah”, cohdusă de Khalil Al 
ECHIPAJUL COMPLEXULUI ORBITAL „Saliut-6"—..Soiuz-37“ și-a 

consacrat activitatea in ultima săptămînă studierii resurselor naturale fi 
mediului ambiant de pe Terra. In același timp, cosmonauții Leonid Popov 
fi Valeri Riutntn au continuat experiențele tehnologice, obținind noi 
cristale de substanțe semiconductoare. Agenția TA.S.S. precizează că cei 
doi cos-monauți se simt bine, iar programul de cercetări științifice este

| îndeplinit cu succes.

I

Ceaușescu un salut călduros și cele ■mai bune urări de sănătate, putere de muncă și noi succese în activitatea rodnică ce o desfășoară în fruntea partidului și a țării, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Cu prilejul întrevederii, a fost exprimată satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor ce se dezvoltă între România și Iugoslavia în spiritul documentelor adoptate cu prilejul intilnirilor ce au avut loc intre președinții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito. Au fost exprimate, de a- semenea. dorința și hotărirea comună de intensificare continuă a legăturilor dintre cele două țări, in concordanță cu ■ înțelegerile stabilite la cel mai înalt nivel.Lâ primire, care s-a desfășurat tn» tr-o atmosferă caldă, prietenească, au participat Miran Potrci-, președintele Consiliului Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, și Nicolae Mihai, ambasadorul României la Belgrad.

rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un călduros salut. însoțit de cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace șî progres poporului român.In padrul convorbirii s-a evidențiat'cu satisfacție intensificarea legăturilor dintre ministerele agriculturii și celelalte organe și unități de producție și cercetare agricole din cele două țări, in contextul dezvoltării ascendente a relațiilor de colaborare prietenească dintre România și Austria, în baza indicațiilor trasate în cadrul Intilnirilor la nivel înalt româno-austriece.La primire au fost de față ministrul federal austriac pentru agricultură și silvicultură, Gunther Hai- den, și ambasadorul României la Viena, Octavian Groza.

țional a unei campanii de acțiuni vi- 
ziild izolarea deplină a administra
ției. ilegale create în Namibia de au
toritățile sud-africane, instituirea 

■unor sancțiuni obligatorii cuprinză
toare împotriva R.S.A. ți intensifi
carea sprijinului material și politic 
acordat luptei poporului namibian 
sub conducerea S.W.A.P.O.

Wazîr, care se află în vizită Ia Phenian. A avut loc cu acest prilej 
o convorbire prietenească, relevă agenția A.C.T.C. l

DIFICULTĂȚI ECONOMICE ÎN 
COREEA DE SUD. Situația economică a Coreei de Sud continuă să fie grevată de o serie de dificultăți, ceea ce a făcut ca producția manufacturieră să se reducă in iulie cu 2,9 la sută față de luna precedentă. De asemenea, în aceeași lună, balanța comerțului exterior a înregistrat un deficit de 536 milioane dolari, iar deficitul general al balanței de plăți pe primele șase luni ale. anului a atins nivelul de 3,1 miliarde dolari.
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Un obiectiv prioritar pe agenda sesiunii speciale a O.N.U.

Declanșarea negocierilor globale 
în problemele dezvoltării

Opinii realiste în sprijinul înfăptuirii 
securității pe continent

Deschiderea unei runde de negocieri globale între Nordul bogat și Sudul sărac se Înscrie ca ufia din principalele teme, ale dezbaterilor din cadrul sesiunii speciale â Adunării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini economice internaționale. Aceasta apare ca evident dacă avem in vedere că sesiunea și-a propus să adopte strategia internațională pentru cel de-al treilea deceniu al dezvoltării (1981—1990). menită să ofere cadrul unor acțiuni pe termen lung în direcția realizării marelui deziderat al înfăptuirii noii ordini economice. Or. așa cum au subliniat numeroși vorbitori, instrumentul esențial pentru atingerea obiectivului strategiei internaționale trebuie să-l constituie tocmai negocierile globale, deoarece principalele aspecte ale dezvoltării (energia, materiile prime, relațiile comerciale sau cele valutar-finan- ciare) sint strîns legate între ele și, prin urmare, abordarea lor separată nu ar da rezultatele scontate.In același timp, aceste negocieri trebuie orientate spre acțiuni practice, concrete pentru că dialogul Nord-Sud. care se desfășoară de peste un deceniu, pe diferite aspecte parțiale, in instituții specializate ale O.N.U.. deși a permis o mai bună Înțelegere a problemelor reciproce și a generat un efort de reflecție la nivelul întregii comunități internaționale, s-a dovedit îngrijorător de steril, nedepășind faza intențiilor declarative.Intre multiplele cauze ale eșecului, pe primul plan se situează, după 
cum opina ministrul de externe al 
Algeriei, BEN YAHIA, „atitudinea 

țărilor dezvoltate, care, atașate ve
chii ordini economice nedrepte ce 
perpetuează pozițiile lor dominante, 
caută mai degrabă țapi ispășitori pe 
care aruncă responsabilitatea crizei, 
decit mijloacele de acțiune pentru 
eradicarea, racilelor structurale".O astfel de situație a devenit intolerabilă. în actualele circumstanțe economice dificile pe care le cunoaște omenirea, dialogul global Nord-Sud căpătind o importanță
De la trimisul nostru

deosebită. Tocmai această realitate l-a determinat pe GASTON THORN, 
ministrul de externe al Luxembur
gului și președintele in exercițiu al 
Consiliului Comunității Economice 
Europene, să afirme că „nu putem 
lăsa pur șt simplu să se lărgească 
de la an la an prăpastia dintre 
țările bogate si cele sărace, fără a 
ne asuma riscul grav al deterio
rării situației politice în lume".Și alți vorbitori au adus argumente convingătoare în favbșrea realizării, la actuala sesiune specială. a unui acord asupra agendei negocierilor globale în problemele dezvoltării. ..Instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale — a- 
răta reprezentantul Tunisiei, MO
HAMED MESTIRI — este cu atit 
mai necesară cu cit vechea ordine 
nu mai e intru totul favorabilă nici 
măcar țărilor care o apără". La rindul său, ministrul de externe al 
Noii Zeelande, BRAIN TALBOYS, 

releva : „Ultimii șase ani, în cursul 
cărora au avut loc trei sesiuni spe
ciale, au constituit o perioadă de 
stagnare economică, șomaj și infla
ție, cu ample și dureroase consecințe 
pe plan social. De aici, conchidea el, am desprins concluzia că pro
gresul economic în țările dezvoltate 
este stnns legat de cel al țărilor în 
curs de dezvoltare".Calea spre un nou acord asupra ordinii de zi a negocîejilor globale nu este nici ea netedă. Din unele luări de poziție din plenul sesiunii speciale rezultă clar că persistă încă vechile obstacole. îri special in probleme de procedură. Tocmai de aceea, numeroși vorbitori au făcut apel la realism, flexibilitate și spirit de cooperare. O problemă atit de esențială și de interes atit de larg cum este cea a dezvoltării nu poate fi examinată și soluționată decit în cadrul unui forum mondial, cu participarea tuturor statelor. Eșecul tentativelor de a căuta soluții problemelor globale in cadrul unor reuniuni restrinse, de genul dialogului Nord-Sud de Ia Paris, a întărit și mai mult această convingere.Tn acest cadru, poziția României, care se pronunță pentru căutarea de soluții intr-un cadru universal, printr-o cooperare între toate statele, pornind de la concepția, așa cum s-a arătat în cuvintarea șefului delegației române, că numai prin eforturi comune se pot rezolva probleme comune, corespunde cerințelor fundamentale ale edificării noii, ordini, intereselor tuturor națiunilor.

Gh. CERCELESCU
Națiunile Unite

Țările din nordul Europei cultivă de vreme îndelungată tradiționalele legături de prietenie statornicite între popoarele lor, fructificîndu-le în forme moderne de cooperare. în acțiuni de interes comun. Reprezentanții lor se întîJnesc periodic, in cadrul sesiunilor Consiliului Nordic, pentru a se consulta asupra unor probleme privind promovarea colaborării reciproce șî, totodată,, menținerea și consolidarea păcii în Europa. După cum se știe, două din cele cinci țâri care fac parte din Consiliul Nordic. Suedia și Finlanda, sint țări neutre, In timp ce celelalte trei — Norvegia. Danemarca și Islanda — sint membre ale N.A.T.O. Or. cu atit mai semnificative sînt demersurile lor. individuale sau comune, în direcția securității și colaborării pe continent.O preocupare ce rezultă din multe acțiuni sau declarații recente este dorința de a se opri evoluția spre încordare a situației internaționale. In această privință un exemplu concludent îl constituie dezbaterile din parlamentul danez, desfășurate în a doua decadă a lunii august, în problema alocațiilor bugetare destinate înarmării. Pledînd Împotriva oricăror sporiri ale acestor alocații, premierul Anker Jorgensen a declarat : „Nu 
dorim să contribuim, 'a accentuarea 
încordării internaționale prin creș
terea cheltuielilor militare și a cursei 
înarmărilor". Agențiile de presă occidentale, care au retransmis aceste, declarații, comentau că este pentru prima oară de la intrarea Danemarcei in N.A.T.O. cînd un șef de guvern avansează asemenea argumente. Premierul Jorgensen a amintit, replicind criticilor exprimate de unii adversari politici exponenți ai punctelor de 
vedere conservatoare, că la tntîlnîrea 
la nivel înalt de la Washington a 

statelor N.A.T.O., din 1978, țara sa nu și-a asumat obligația unei sporiri cu trei la sută a cheltuielilor militare, ci. dimpotrivă, a formulat rezerve asupra oportunității unei asemenea măsuri.Convingerea că trebuie renunțat la orice act care ar spori încordarea este împărtășită și în cercurile politice norvegiene. în mod deosebit se cuvine subliniată creșterea împotrivirii fată de proiectele instalării in
Crește împotrivirea fața de 

proiectele amplasării „eurorachetelor"

Europa a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune. Sint semnificative, în acest sens, declarațiile unei fruntașe a Partidului socialist de stingă, Hanna Kvanno, deputată în Stortin- gul norvegian. «xprimînd poziția cercurilor celor mai largi ale opiniei publice, ea s-a pronunțat, fără echivoc. împotriva staționării de tehnică de luptă americană in Norvegia, a- rătînd că „o asemenea măsură n-ar duce decît la ridicarea «temperaturii» în nordul Europei, la înrăutățirea climatului internațional”. O opinie similară a fost expusă și de ziarul social-democrat. „Arbeider- bladet", care sublinia într-un articol ce s-a bucurat de un amplu ecou : „Nu este permis să abandonăm stră
daniile pentru destindere și dezar
mare pentru simplul motiv că alter
nativa la coexistența pașnică n con
stituie un război care ar pune în 
pericol existența însăși a întregii 
omeniri". Tot în Norvegia, peste 60 000 de persoane și-au pus semnă
tura pe un document prin care «e 

exprimă un NU categoric hotăririi N.A.T.O. de amplasare ,a ășâ-humi- telor „rachete tactice” în Europa.Aceleași rațiuni iși găsesc expresie și in recenta inițiativă â trei partide din Islanda. — social-democrat, A- lianța populară (cu orientare de stingă) și progresist (repȚezentind mica burghezie) — care au propus in Alting, parlamentul republicii, adoptarea unei legi privind interzicerea depozitării pe țeritoritil țării, a noi 

rachete nucleare și. în general, a oricărui tip de armament atomic.Necesitatea continuării cursului spre destindere a fost subliniată in declarații făcute cu diferite prilejuri atit de reprezentanții guvernului, cit și ai partidelor de opoziție din Suedia — țară a cărei ’mcație de pace constituie o demonstrație convingătoare a marilor avantaje de care se bucură un popor neantrenat în vîlvă- tăile războaielor sau în pregătirea lor, atit de împovărătoare pentru masele largi. „Prin politica sa tradi
țională de neutralitate. Suedia se 
străduiește să promoveze pacea și-, 
destinderea" — a declarat ministrul de externe Ola UUsten. care, pro- nunțîndu-se pentru continuarea dialogului tritre marile puteri, a evidențiat, totodată, rolul important al țărilor mici și mijlocii în desfășurarea eu succes a tratativelor internaționale. Opinînd, la rîndul său. că inte
resele majore ale popoarelor impun 
împiedicarea revenirii la „războiul 
rece”, fostul premier Otaf Palme, 

președintele Partidului social-democrat, a evidențiat, ca una din cerințele esențiale ale securității pe continent și in lume, trecerea la măsuri urgente și substanțiale de dezarmare. 
„Dacă înarmarea este un simptom al 
neîncrederii internaționale — constata Olof Palme -— această neîncredere 
nu va; putea decit să crească in con
dițiile aciuatului ritm al cheltuielilor 
militare pe ansamblul planetei", care, după cum se știe, vor atinge, tn anul în Curs, uriașa sumă de 500 miliarde dolari-Dealtfel, îri fiecare din țările nordice. luările de poziție în sprijinul continuării ‘ procesului de destindere sint însoțite, în mod firesc, de sublinierea importanței pe care o prezintă. ca o componentă primordială a acestui proces, trecerea la acțiuni energice în domeniul dezarmării.Sint cunoscute în acest «ens inițiativele Finlandei, concretizate în „planul Kekkonen” privind crearea unei zone deriuclearizate in nordul Europei. Pentru începerea de tratative, Cit mai curind posibil, asupra reducerii potențialului nuclear în Europa -s-a pronunțat și ministrul suedez de -externe, Ola Ullsten, iar reprezentantul acestei țări în Comitetul O.N.U. pentru dezarmare. Inga Thorsson, a propus adoptarea unor tratate de interzicere a tuturor armelor nucleare.tn aceste condiții, este firesc că opinia publică din țările nordice sprijină activ eforturile menite să contribuie la temeinica pregătire a reuniunii de Ta Madrid, astfel ca a- ceasta să se soldeze cu rezultate practice. îndeosebi în domeniul dezangajării militare și dezarmării, fără de care este de neconceput o reală securitate și cooperare în Europa și în lume.

Petre STANCESCU
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