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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! La invitația tovarășului ^icolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceausescu,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Kenneth David Kaunda, președintele 
Republicii Zambia, va face, împreună cu tovarășa 

Betty Kaunda, o vizită oficială de prietenie in tara noastră
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La invitația tovarășului Nicolae ■ Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul
Kenneth David Kaunda. președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, președintele Republicii Zambia, va efectua, împreună cu to

varășa Betty Kaunda, o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, in prima parte a lunii septembrie 1980.
Cu hune realitate, care tleschM perspectiva unei mai strînse si fructuoase colaborări româno cameruneze,

S-A ÎNCHEIA! VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
UNITE CAMERUN, AHMADOU AHIDJO

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
DECRET

pentru convocarea Congresului 
consiliilor populare județene 

și al președinților consiliilor populare

Ceremonia semnării Declarației
solemne comune a Republicii

Socialiste România 

și a Republicii Unite CamerunPreședintele. Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo, au semnat, simbătă, 30 august, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Consiliului de Stat, Declarația solemnă comună a Republicii Socialiste România și Republicii Unite Camerun.După semnare, cel doi șefi de stat și-au strîns mîinile cu căldură, s-au îmbrățișat cu prietenie.Președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmadou Ahidjo au rostit apoi alocuțiuni, urmărite cu interes și subliniate cu aplauze de cei prezenți.La ceremonie au participat tovarășii Ilie Verdeț,_ Nicolae Constantin, Ion Dincă, Petre Lupu, Paul Nicu- lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe Rădules-

cu, Leonte Răutu, Ștefan Andrei, Ion Ioniță, Marin Rădoi, alte persoane oficiale.Au luat parte, de asemenea. Paul Dontsop, Felix Tonyo Mbong, Joseph Charles Doumba, Cristian Songwe Bongwa, Bello Bauba, Pierre Desire Engo, celelalte persoane oficiale care l-au însoțit pe șeful statului camerunez în vizita sa oficială in țara noastră.în încheierea solemnității, președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmadou Ahidjo au închinat o cupă de șampanie pentru dezvoltarea și întărirea continuă a prieteniei și colaborării romăno-cameruneze, în folosul și spre binele ambelor țări și popoare, in interesul cauzei păcii, destinderii, înțelegerii și cooperării între națiuni, al edificării unei lumi mai drepte și mai bune.
Plecarea din CapitalăSimbătă s-a încheiat vizita oficială întreprinsă în țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, de către Ahmadou Ahidjo, președintele Republicii Unite Camerun,Prin întreaga sa desfășurare, prin înțelegerile și documentele convenite cu prilejul convorbirilor dintre cei doi șefi de stat, vizita a reprezentat o contribuție importantă la extinderea și intensificarea in continuare a raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și Camerun, la cauza păcii, destinderii, securității și cooperării în întreaga lume.Ceremonia plecării înaltului oaspete a avut loc pe aeroportul Otopeni, care era împodobit sărbătorește. Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Ahmadou Ahidjo, încadrate de drapelele de stat ale României și Camerunului. Pe mari pancarte erau înscrise urările „Să se dezvolte contiguu relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica U- nită Camerun, în folosul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume !“, „Trăiască pacea, prietenia și colaborarea între toate popoarele lumiiPreședinții Nicolae Ceaușescu și Ahmadou Ahidjo au sosit împreună la aeroport.O gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale - Camerunului și României, în timp ce au fost trase 21 de salve de ■artilerie.Cei doi președinți au trecut în revistă garda de onoare.în continuarea ceremoniei, președintele Ahmadou Ahidjo și-a luat rămas bun de la oficialitățile române prezente pe aeroport Erau de față tovarășii Ilie Verdeț, Ion Dincă, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion Pă- țan, Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, Ion Ioniță, Marin Rădoi, pre

cum și membri al guvernului, conducători de instituții centrale, generali.La ceremonie a asistat Porfir Negrea, ambasadorul României în Camerun.Erau prezenți, de asemenea, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați in România.La scara avionului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a luat rămas bun de la personalitățile oficiale ca- meruneze care l-au insoțit pe președintele Ahmadou Ahidjo in timpul vizitei în țara noastră : 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 Deșiră Engo, adjunct al ministrului economiei și planului, de la celelalte persoane oficiale cameruneze.Un grup de pionieri a oferit președinților Nicolae Ceaușescu și Ahmadou Ahidjo buchete de flori.Președintele Nicolae Ceaușescu și-a luat apoi un călduros rămas bun de Ia președintele Ahmadou Ahidjo. Cel doi șefi de stat și-au ștrins miinile cu căldură, s-au îmbrățișat.într-o atmosferă entuziastă, semnificativă pentru bunele relații dintre România și Camerun, numeroși cetățeni ai Capitalei aflați pe aeroport au aclamat îndelung pe cei doi șefi de stat pentru prietenia trainică ro- mâno-cameruneză, exprimîndu-și astfel deplina satisfacție față de rezultatele rodnice ale dialogului la nivel înalt dintre România și Camerun, menit să impulsioneze dezvoltarea și adincirea relațiilor de prietenie dintre cele două popoare, in avantajul reciproc, al cauzei păcii, destinderii, securității și cooperării internaționale.La ora 10,30, aeronava oficială cu care călătorește președintele Republicii Unite Camerun a decolat.

In temeiul art 3* alin. 2 din Legea nr. 5/1975 privind 
Congresul, Camera legislativă și conferințele consiliilor 
populare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se convoacă Congresul consiliilor 
populare județene și al președinților consiliilor populare 
în ziua de 10 septembrie 1980.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Conferințe județene 
ale deputaților 

consiliilor populare 
Tn acest cadru consecvent democratic, participanțil 
la conferințe au stabilit măsuri în vederea antrenării 
mereu mai active a oamenilor muncii la conducerea 
treburilor obștești, pentru îndeplinirea integrală a sar* 
cinilor de plan, dezvoltarea agriculturii, îndeosebi 
pentru buna gospodărire a pămîntului și creșterea 
zootehniei, au relevat noi posibilități de valorificare 
superioară a resurselor materiale, pentru progresul 
continuu al economiei — baza sigură a ridicării 

nivelului de trai al întregului popor

Cuvintul președintelui 
Nicolae CeaușescuStimate domnule președinte.Domnilor,Tovarăși și prieteni,Aș dori să exprim satisfacția conducerii române, a mea personal, pentru rezultatele vizitei și convorbirilor pe care le-am avut în aceste zile, domnule președinte.Am semnat, cu puțin timp înainte, Declarația solemnă comună, prin care afirmăm voința României și Camerunului de a dezvolta in continuare o largă colaborare economică, tehnico-științifică și culturală, de a întări solidaritatea și conlucrarea pe plan internațional.Au fost, de asemenea, convenite și semnate Acordul comercial, Acordul de promovare și garantare a investițiilor, Protocolul privind cercetarea și exploatarea minieră, Protocolul privind cooperarea în domeniul avicol și in alte domenii ale agriculturii și s-a convenit continuarea tratativelor pentru o serie de alte acorduri și înțelegeri cu privire la dezvoltarea cooperării dintre țările noastre.Bazat pe toate acestea, se poate spune că vizita — deși scurtă — a fost deosebit de rodnică. Sint convins că toate aceste acorduri și înțelegeri dau o perspectivă nouă ex-

(Continuare în pag. a Ul-a)

Călduroase stringer! de mină la plecare

Cuvintul președintelui 
Ahmadou AhidjoDomnule președinte,Excelențe, domnilor,Iată că se încheie vizita noastră in România. Iată că vom părăsi in curind Bucureștiul, frumoasa dumneavoastră capitală. Astfel, această ceremonie a semnării documentelor apare ca un bilanț și totodată ca o încoronare firească a unei vizite laborioase și rodnice.In această privință, numărul și natura documentelor negociate și acceptate de comun acord sint dovada voinței noastre, confirmate, de a întări prietenia și stima care există intre țările și popoarele noastre. Mai mult decit atit, pun in lumină, în mai mare măsură decit in trecut, hotărirea noastră de a da un conținut mai concret cooperării noastre pe plan politic, economic, tehnic, comercial și cultural.Astfel, Declarația solemnă comună și Comunicatul comun exprimă voința noastră ca — dincolo de sistemele noastre social-politice și economice — să punem in slujba păcii și securității internaționale, precum și a eliberării și bunăstării popoarelor, convergența opțiunilor noastre fundamentale, care sint : independența, suveranitatea și

(Continuare în pag. a III-a)

Simbătă au avut loc In județele Arad, Argeș, Bacău, Buzău, Caraș- Sevgrin, Covaat Gorj. Ialomița, Iașt/Meamț, Vaslui, Vîlceași VjApea ale deputaților
poSBre, organizate în intuMBkarea apropiatului Congres al consumer populare, evenisjent cu profunde semnificații în viața polities, economică și socială a țării.Alături de miile de dqputați județeni, municipali, orăseftești și comunali, la lucrările conferințelor au fost prezenți, ca invitați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, depu- tați în Marea Adunare Națională, reprezentanți ai instituțiilor centrale, organizațiilor de masă și obștești, cadre de conducere din întreprinderile industriale, șantiere de construcții și unități agricole, specialiști din institutele de cercetări și de proiectare, cadre didactice, oameni de artă și cultură, militari.într-o atmosferă de vibrant entuziasm, participant» la conferințe au intîmpinat cu vie recunoștință căldurosul salut adresat de conducerea de partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu urarea ca aceste importante forumuri cetățenești să-și îndeplinească cu succes misiunea încredințată de partid, de a ridica pe noi trepte calitative întreaga activitate a consiliilor populare.Conferințele județene, caracterizate printr-un pronunțat climat de lucru, au prilejuit uri amplu și fructuos dialog, desfășurat în spiritul democrației socialiste, care guvernează întreaga noastră viață publică, asupra importantelor sarcini și răspunderi ce revin organelor locale ale puterii și administrației de stat, pentru înfăptuirea cu consecvență a politicii partidului în etapa actuală

de dezvoltare a patriei, pentru perfecționarea continuă a întregii activități economico-sociale pe plan local, rezolvarea nemijlocită și cu competență a tuturor problemelor privind măi buna organizare a muncii și vieții fiecărui județ, oraș sau comună.în expunerile prezentate de președinții consiliilor populare au fost reliefate pe larg rezultatele obținute pină acum în toate domeniile de activitate, subliniindu-se spiritul creator și abnegația cu care oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — In frunte cu comuniștii, au acționat, in lumina indicațiilor și orientărilor date de conducerea de partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea exemplară a importantelor sarcini ce le-au revenit din actualul plan cincinal. 1978— 1980, pentru ridicarea continuă a potențialului economic și social al tuturor județelor și localităților patriei.în cadrul dezbaterilor, evidențiind valoroasele posibilități tehnico- materiale și umane de care dispun în prezent județele țării, partici- panții la conferințe au analizat cu exigență căile și măsurile ce se impun pentru sporirea contribuției consiliilor populare, a tuturor depu- taților și maselor largi de oameni al muncii la realizarea cu succes a planului cincinal 1981—1985 de dezvoltare economico-socială in profil teritorial, valorificarea superioară a resurselor de care dispune tn prezent agricultura noastră socialistă, sistematizarea localităților urbane și rurale, înfăptuirea programului construcției de locuințe, dezvoltarea și
(Continuare în pag. a V-a)

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ 
a Republicii Socialiste România și a Republicii Unite CamerunRepublica Socialistă România și Republica Unită Camerun,FERM HOTARÎTE să dezvolte, să întărească și să adincească prietenia și cooperarea dintre poporul român și poporul camerunez, pornind de la aspirațiile comune spre progres, libertate și dezvoltare independentă,DORNICE să imprime dinamism, durabilitate și diversitate raporturilor dintre ele,CONȘTIENTE de responsabilitatea ce revine tuturor statelor, indiferent de sistemul lor politic, economic și social, de potențialul și nivelul lor de dezvoltare și de necesitatea intensificării solidarității și conlucrării active a tuturor popoarelor lumii,HOTARÎTE să acționeze pentru promovarea și generalizarea in întreaga viață internațională a principiilor deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și Ia amenințarea cu forța, dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și alege liber, fără nici un amestec din afară, calea proprie de dezvoltare,EXPRIMÎND profunda lor îngrijorare față de intensificarea cursei inarmărilor, care apasă tot

Pentru Republica

mai greu pe umerii tuturor popoarelor și sporește pericolul unui nou război mondial nimicitor, afectind grav relațiile internaționale și subliniind că trebuie făcut totul pentru a se trece la măsuri concrete dc dezarmare generală, și in primul rînd de dezarmare nucleară,REAFIRMÎND necesitatea intensificării eforturilor pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure progresul mai rapid al tuturor țărilor, și îndeosebi al celor rămase in urmă, precum și stabilitatea politică *1 economică mondială,RELEVÎND contribuția pe care popoarele șl statele africane o aduc la afirmarea libertății, independenței naționale, egalității, păcii si colaborării pe continent și in întreaga lume,AFIRMlND solidaritatea lor militantă și sprijinul acordat luptei pentru eliberare și independență națională a poporului din Namibia, pentru lichidarea definitivă a politicii de discriminare rasială și de apartheid din Africa de Sud,CONSIDERÎND că securitatea și dezvoltarea cooperării in Europa reprezintă factori esențiali pentru pacea și securitatea generală,
PE DEPLIN CONVINSE că dezvoltarea rapof

tarilor dintre ele corespunde Intru totul aspirațiilor și intereselor lor naționale, precum și cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale,Declară in mod solemn cele ce urmează :
IPărțile exprimă hotărirea lor comună de a promova și extinde dialogul politic romăno-ca- merunez și de a organiza, in acest scop, inclusiv la cel mai înalt nivel, consultări pentru informarea reciprocă și schimb de păreri in vederea dezvoltării colaborării bilaterale și discutării problemelor internaționale de interes comun.Ele sint de acord să încurajeze și să intensifice contactele la toate nivelurile intre organizațiile politice, instituțiile sociale, culturale și științifice, in scopul lărgirii cooperării româno-came- runeze in diferite domenii, al asigurării unei mai bune cunoașteri reciproce intre cele două popoare și al intensificării conlucrării celor două țări pe arena internațională.

(Continuare in pag. a IlI-a)

Socialistă România Pentru Republica Unită Camerun
NICOLAE CEAUȘESCU AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Președintele Republicii



PAGINA 2 SClNTEIÂ — duminică 31 august 1980

Cu înaltă răspundere și conștiință muncitorească, 
in interesul dezvoltării economiei și bunăstării noastre

SĂ PRODUCEM MAI MULT, SĂ GOSPODĂRIM MAI BINE RESURSELE MATERIALE ALE ȚĂRII!
----------- -- ÎN BAZINUL MINIER AL GORJULUI -———

Producția de cărbune din prezent 
dovedește că se poate obține mai mult:
• PRIN FOLOSIREA MAI BUNĂ A UTILAJELOR,
• PRIN ORGANIZAREA SUPERIOARĂ A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI„Patriei — mai mult cărbune !“. Acest însuflețitor îndemn a devenit cuvîntul de ordine sub care acționează azi minerii din Gorj. cu conștiința că, în acest fel, își aduc o nobilă contribuție la realizarea unuia din obiectivele majore ale operei de edificare a viitorului nostru comunist : asigurarea independenței energetice a României. Relevînd însemnătatea acestui deziderat, la întilnirea din augusi 1979 cu minerii gorjeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Trebuie făcut totul ca și bazinul minier al Gorjului să devină un exemplu de organizare, de productivitate, de disciplină, de spirit muncitoresc, de spirit revoluționar și comunist".Astăzi, la numai un an de la acea emoționantă intîlnire, minerii Gorjului au satisfacția de a raporta do- bîndirea unor însemnate succese în înfăptuirea indicației date de secretarul general al partidului. De la o producție zilnică de 60 000 tone lignit, cit se realiza cu un an in urmă, el au obținut in ultima decadă din luna august producții zilnice de cărbune de 85 000, 86 000 șl chiar de peste 90 000 de tone, fiind hotărîți ca, in ultimul trimestru al anului, să depășească 100 000 tone pe zl.Pentru înfăptuirea întocmai a sarcinilor deosebit de complexe care stau în fața acestui bazin carbonifer, la îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu au sosit în Gorj — așa cum am relatat în ziarul nostru — aproape 7 000 de oameni ai muncii din toate județele țării, care s-au alăturat cu entuziasm minerilor de aici In marea bătălie pentru creșterea producției de cărbune.Un prim popas la cariera Gîrla. o exploatare ..de suprafață", care a devenit, în ultimii ani, unitate minieră etalon; prin modul de organizare a muncii și gradul înalt de productivitate atins în utilizarea excavatoarelor cu rotor. De menționat că minerii de aici și-au realizat sarcinile de producție pe întregul cincinal. De la începutul anului și pină în prezent, ei au extras peste 2 000 000 tone cărbune, cu aproape 200 000 tone mai mult față de sarcinile de plan la zi. Succesele obținute au La bază nu numai gradul înalt de tehnicitate a producției, dar și abnegația, priceperea și hărnicia oamenilor din această

carieră. Iată-i pe cițiva dintre aceștia surprinși in prima imagine. Sint 5 dintre membrii brigăzii care a lansat in acest an chemarea la întrecere pentru realizarea celor mai buni indici de folosire a excavatoarelor : Vasile Vlădoianu — brigadier ; Ion Alexandresșu — șef de schimb ; Va- sile Cican — electrician ; Gheorghe Stroe — lăcătuș ; Ion Șcndroiu — supraveghetor (fotografia de jos).

Printr-o comportare exemplară la locul de muncă, ei fac ca giganticele „uzine pe șenile" din cariere să mute dealuri întregi, pentru a scoate la lumină cărbunele atît de necesar economiei naționale. A- ceastă brigadă — fruntașă în bazinul carbonifer al Gorjului — a excavat de la incdputul anului și pină acum un volum de peste 350 000 mc cărbune și steril.

La rîndul său, platforma carierei TIsmana II, zona Pinoasa, constituie unul din „punctele fierbinți" ale puternicului bazin gorjean, în care acționează oamerrî ai muncii sosiți din județele țării, la importante lucrări de decapare, taluzare și transport steril pentru executarea terasamen- tulul viitoarei benzi magistrale Tismana II — Termocentrala Rogojelu. Pină La 15 octombrie, se va realiza aici un volum de excavații de peste 800 000 mc steril, creîndu-se condiții pentru trecerea, încă din acest an, la exploatarea cărbunelui din noua carieră. La realizarea lucrărilor participă excavatoriști, buldozeriști și conducători auto din județele Bihor, Arad, Dîmbovița. Bacău, Constanța.Ca în fiecare an, minerii din abatajele Văii Motrului obțin rezultate de prestigiu in întrecerea socialistă : cei de la Lcurda au extras in acest an, suplimentar, peste 70 000 tone lignit ; cei de la Lupoaia — 40 000 tone ; cel de la Ploștina — 30 000 tone.Dintre formațiile de producție de la Leurda. pe primul loc se situează brigada condusă de comunistul Dumitru Ivănescu. Fotografia surprinde pe cei din schimbul condus de minerul Mircea Păun (fotografia de sus). Randamentul activității în abataj al acestei brigăzi a crescut la 25 tone cărbune pe post, astfel că numai din frontul lor de lucru subteran s-au extras, de la începutul anului pină în prezent, aproape 300 000 tone cărbune.Alături de orașul minier Motru. al cărui „certificat de naștere" a fost semnat în urmă cu 15 ani, la inițiativa secretarului general al partidului, cu prilejul primei sale vizite de lucru pe meleagurile gorjene, se înalță acum alțe două orașe : Rovinari și Mătăsuri. Edificarea noului oraș Rovinari, orașul minerilor și energeti- cienllor din zonă, la inițiativa și indicația secretarului general al partidului, pune încă o dată in evidență grija deosebită a conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ca viața minerilor să fie mereu mai prosperă. Pină acum, au fost construite și date în folosință circa 300 de apartamente, urmind ca, pină la sfîrșitul anului, alte 1 500 de familii muncitorești să se mute in „casă nouă". In următorul cincinal, aici vor fi construite aproape 10 000 de apartamente, cu toate dotările aferente unei localități urbane. Orașul Rovinari va fi nu numai un important centru de cazare, dar și de coordonare a activității de extragere a lignitului. în perimetrul său vor fi amplasate noul sediu al combinatului minier, sediul institutului de proiectare, un grup școlar de mare capacitate, un centru de perfecționare a cadrelor, o facultate de sub- ingineri în specialitatea „exploatare la zi", o casă de cultură, spital cu policlinică, complexe comerciale și alte moderne dotări social-culturale. In sprijinul constructorilor din Gorj, atît la Rovinari, cit și la Mătăsari — un alt centru urban minier ce se înalță începînd din acest an — au fost detașate, la indicația conducerii partidului, importante forțe materiale și umane din județele țării, care își aduc o contrțibuție însemnată la impulsionarea lucrărilor de construcții.
Dumitru PRUNĂcorespondentul „Scînteii"

O imperioasă necesitate economică, o îndatorire 
civică a fiecărui om al muncii

UTILIZAREA RAȚIONALĂ, CU SPIRIT 

GOSPODĂRESC A ZNZRGIZI ELECTRICE
Un procent pentru care trebuie să dăm bătălia permanent, la fiecare 

loc de muncă

electr »■>>

resurse

A CONSUMULUr
• DE ENERGIE

unei cantități 
de țiței 

care, procurată, 
din import, costa 

35 MILIOANE DOLARI

ELECTRICA
”:în anul

1980

realizarea a:
• 60000 TONE HÎRTIE

• 5 000 TONE FIBRE POUESTERICE

• 100 • MILIOANE LEI MEDICAMENTE

• 20 000 FRIGIDERE

• 15 000 AUTOTURISME

• 60000 tone Îngrășăminte 
ĂZOTOASE

• 1 MILION TONE CIMENT

• 25 000 TONE ALUMINIU

• 15 000 TONE ANVELOPE

Șl CAMERE AUTO

sau
CONSUMUL INDUSTRIAL
AL ÎNTREPRINDERII DE PRODUSE 

CĂRBUNOASE DIN SLATINA, 

al Întreprinderii de țevi din roman 
SI AL ÎNTREPRINDERII „OTELUL ROȘU" 

PE timp de un an

CONSUMUL CASNIC PENTRU 600000 

APARTAMENTE PE TIMP DE UN AN

La noi în țarâ, ca pretutindeni în lume, economisirea drastică a energiei electrice a fost și este impusă de rațiuni economice majore : pe de o parte este vorba de implicațiile crizei energetice mondiale, generată îndeosebi de creșterea vertiginoasă a prețului petrolului, care s-au resimțit și in țara noastră ; pe de altă parte, nevoia imperioasă de energie determinată de dezvoltarea economică și socială continuă a țării obligă la măsuri ferme, perseverente de reducere a consumurilor, în primul rînd în industrie, construcții, transporturi, in agricultură — ramuri care qu ponderea covirșitoare în consumul de energie.

Creșterea forței economice a României, prosperitatea noastră depind în mare măsură de gospodărirea judicioasă, în toate întreprinderile și ramurile, a resurselor de energie electrică de care dispunem. Aceasta constituie o cerință imperioasă a dezvoltării noastre in prezent și în perspectivă, o acțiune de mare interes economic in care sintem chemați să ne încadrăm cu toții, ca oameni ai muncii și cetățeni. Aceasta este o îndatorire ce izvorăște din responsabilitatea pe care o avem cu toții față de avuția națională, din, conștiința noastră de proprietari, producători și beneficiari a tot ce înfăptuim.
OAMENI AI MUNCII!
MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI!
Acționați ferm, cu întreaga voastră pri

cepere și răspundere, în fiecare întreprinde
re, secție și atelier, pentru promovarea sus
ținută a tehnologiilor moderne, pentru redu
cerea consumului de energie la strictul ne
cesar, pentru economisirea severă a acestei 
resurse de bază a țării! Perfecționați necon
tenit procesele de producție, înlocuiți tot 
ceea ce este învechit, spre a curma orice ri
sipă de energie ! Economisind riguros ener
gia electrică, asigurăm resurse suplimentare 
de creștere a producției, a avuției naționale, 
a venitului național, ceea ce este în interesul 
progresului necontenit al țării, ridicării 
bunăstării noastre, a tuturor.

Pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, pentru asigurarea hranei 
necesare animalelor in perioada de iarnă

SĂ STRlNGEM Șl SĂ DEPUZITĂM CU GRIJĂ TOATE FURAJELE!
La Consfătuirea cu cadrele de conducere din zootehnic s-a subliniat cu pregnanță cri asigurarea furajelor in cantitățile stabilite și de calitate cîi mai bună constituie o sarcină de importanță excepțională pentru sporirea efectivelor dc animale și creșterea producției zootehnice.Esențial este acum ca, in cel mai scurt timp, să se stringă și să se depoziteze toate paiele aflate pe cimp — care intră in calculul bazei furajere — să se încheie cositul fincțelor de munte, al lucerne! și trifoiului, să se adune întreaga masă verde de pe miriști, din poienile pădurilor și din plantațiile pomicole și silvice, din

zona căilor dc comunicații. In continuare, odată cu începerea recoltărilor de toamnă, este absolut necesar să se strîngă și să se insilozeze frunzele și coletele de sfeclă, masa verde din culturile duble și cocenii.Toate resursele de furaje trebuie să fie strinse. depozitate și conservate cu cea mai mare răspundere, cu grijă de buni gospodari, pentru a se asigura hrana necesară animalelor pe timpul iernii, pină la viitoarea recoltă De aceea, o.ganele și organizațiile de partid, consiliile populare au datoria să asigure o amplă mobilizare a forțelor de ia sate la această acțiune de mare importanță pentru creșterea producției de carne, lapte și alte produse zootehnice.
ARGEȘ: Bune

nu peste totîn județul Argeș recoltarea și insi- lozarea furajelor constituie una din principalele preocupări ale . organizațiilor de partid și consiliilor populare. Acum continuă insilozarea nutrețurilor, stringerea finului rle lucerna, trifoi, lolium multiflorum, transportul ultimelor cantități de paie. In ansamblu, cooperativele agricole au strins și depozitat cantități mai mari de fin și grosiere decit în întregul an precedent. Tovarășul Marcel Calangiu, director la direcția agricolă județeană, ne-a spus : „Am reanalizat baianța furajelor pe baza resurselor reale din cimp. în acest an asigurăm 370 000 tone suculente — cu 70 000 tone peste ceea ce s-a prevăzut inițial. Comisia județeană pentru stringerea furajelor și pregătirea iernării animalelor a efectuat controale sistematice, împreună cu activiști de partid și specialiști, in consiliile agroindustriale Stolnici, 
Vedea, Birla, Teiu, Căteasca șl Slobo-

măsurile, dar 
sînt aplicatezia. Pentru scurtarea timpului de insilozare s-au grupat utilajele in formalii mari specializate".La Complexul de ingrășare a taurinelor Căteasca s-au însilozat 3 000 tone de ierburi în amestec cu paie. Zilnic, aceste cantități sporesc cu minimum o sută de tone recoltate cu două combine autopropulsate. Ing. Vladimir Minăstireanu. directorul unității, apreciază că amestecul de masă verde și paie asigură optimizarea procentului de umiditate, iar pentru presarea nutrețului — operație de care depinde fermentația normală și calitatea nutrețului — sînt folosite tractoare pe șenile care lucrează neîntrerupt, ziua și noaptea.Este de relevat că mai multe mii de hectare de pășuni ameliorate din județ au fost cosite pentru fin. Consiliul popular al comunei Izvoru a organizat fertilizarea și irigarea izlazului și, în cursul verii, a mobilizat zeci de cosași spre a stringe

finul necesar complexului interco- operatist de creștere a vacilor din localitate, cit și pentru animalele proprietate personală.Comisia județeană pentru stringerea furajelor și pregătirea iernării animalelor a controlat în ultima perioadă, cu prioritate, situația bazei furajera din cooperativele agricole cu rezultate mai slabe in zootehnie. Măsurile întreprinse au vizat, în primul rînd, asigurarea furajelor de volum din producție proprie. Dat nu peste tot s-au tras învățăminte din stările de lucruri negative din iarna trecută, cind unele ferme zootehnice rămase fără nutrețuri au fost nevoite să cumpere fin de la vecini sau din zona de munte. Sînt indicii că astfel de situații se vor repeta intr-un șir de cooperative agricole din consiliile agroindustriale Tigveni și Poiana Lacului, unde multe silozuri și fînare sînt goale.La ora amiezii, joi, 28 august, cadrele de conducere și specialiștii din unitățile consiliului agroindustrial Poiana Lacului se aflau în ședință, discutînd, între altele, despre recoltarea furajelor. Nimic de zis, ședințele îsi au și ele rostul lor I Dar. înainte de toate, era bine să se organi

zeze munca formațiilor de mecanizatori sau a echipelor de cosași. Și asta din mai multe motive. Bunăoară, la C.A.P. din Săpata de Sus mai erau de strins paiele de pe 25 hectare. „Din două prese de balotat, una e defectă mai demult" — ne spune președintele Nicolae Mazilu. O justificare deloc plauzibilă, cită vreme prea puțini cooperatori de aici sînt mobilizați la stringerea manuală a paielor. De asemenea, la cooperativa agricolă din Săpata de Jos, 40 hectare cu lolium și trifoi așteaptă cosașii, dar președintele, Dumitru F. Dumitru, e și el în ședință. Oare faptul că în iarna trecută cooperativa a cumpărat o sută de tone de fin, că acum furajeri» e aproape goală nu constituie un motiv de neliniște pentru conducerea acestei unități ? Cu nimic mai bine nu stau lucrurile nici la cooperativa Moșoaia. Mergem în cimp, dar nici urmă de cosași. Intr-o livadă cu iarbă înaltă pnaă la brîu au fost trase cîteva brazde, dar finul uscat arată că pe aici n-a mai trecut nimeni de cîteva zile. Poate se lucrează cu mijloace mecanice ? Nicidecum. Din cele zece combine C.S.U. ale S.M.A. Poiana Lacului, una singură era în funcțiune, dar numai la cosit masă verde pentru consumul curent al animalelor.Chiar dacă în județul Argeș sint puține situații de acest fel, ele nu mai pot fi admise sub nici un motiv. Este absolut necesar ca, fără întîr- ziere, organele județene de partid și agricole, consiliile unice agroindustriale respective să intervină energic pentru intensificarea recoltării furajelor în unitățile rămase in urmă. Cîmpul e plin și nimeni nu are dreptul să se plingă de lipsa furajelor la iarnă 1
C. BORDEIĂNU

BACĂU: Acum - și nu mai tîrziu - 
se umplu silozurile și finareleAdevărații gospodari din agricultura județului Bacău acționează intens pentru recoltarea și depozitarea cu grijă a tuturor furajelor. Pină la această dată, în cooperativele agricole de producție au fost insilozate aproape 90 000 de tone de furaje, de- pășindu-se programul prevăzut pe primele 8 luni. De asemenea, au fost depozitate mai mult de 80 la sută dirr cantitățile de finuri recoltate. Pe cimp, jnsemnate forțe umane și mecanice lucrează acum la strinsul paielor și frunzarelor, a tuturor plantelor care pot fi folosite în hrana animalelor. Merită evidențiată in acest sens activitatea ce se desfășoară in cooperativele agricole din consiliile unice Podu Turcului, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Răcăciuni, Sascut.La Asociația economică intercoo- peratistă pentru creșterea vacilor cu lapte Mărgineni, bunăoară, mai mult de 75 la sută din cantitatea de furaje necesară se află in depozite. Echipe speciale recoltează șl transportă din cimp, de la combine, porumbul pentru siloz. Pină la această dată au fost insilozate circa 4 000 de tone de furaje, iar in următoarele două săptămini vor mai fi realizate încă 2 500 tone.Sint insă unități in care această Importantă lucrare nu se bucură de atenția cuvenită. La Gîrleni, de pildă, se află pe cimp atit trifoiul de pe circa 30 de hectare — 120 de tone de fin — cit și 400 de tone de paie, iar otava din livadă stă încă necosită. „Nu avem suficiente mijloace de transport, motivează,, tovarășa Lucia Mititelu, președintă uni

tății. Am solicitat ajutor, dar n-am primit de nicăieri". Intr-adevăr, unitatea dispune de puține mijloace de transport. Dar trebuie menționat că nici măcar acestea nu sint folosite pentru transportul furajelor. Coope- 'rativa dc aici are un sector zootehnic puternic (peste 1 000 de taurine), care necesită un volum mare de -furaje. La această dată, cimpu-i plin de tot felul de ierburi.Insuficientă preocupare pentru stringerea și depozitarea furajelor există și la cooperativa agricolă din Măgura. Tovarășul Vasile Ardelea- nu, președintele unității, se împacă cu gindul că pină la sosirea iernii mai este destulă vreme. Ca atare, atelajele cooperativei au fost trimise la pădure să aducă lemne pentru cetățeni, în loc să fie folosite la transportul finului de pe cimp.Cit de puțină grijă au unii pentru asigurarea hrarțel animalelor reiese și din faptul că, la această dată, în unele unități mai sint de recoltat suprafețe mari cu finețe naturale. La Solonț, de exemplu, pe 100 de hectare de finețe nu a fost executată nici măcar prima coasă. Suprafețe de finețe naturale necosite sint și la Coțofănești, Corbasca, Poduri, Izvoru Berechiulul. Or, trebuie spus că tocmai aceste unități au dus lipsă de furaje și in anul trecut, fiind nevoite să cumpere mari cantități din alte părți ale județului. De aici reiese că tovarășii din conducerea unităților amintite nu au tras învățămintele cuvenite.
Gh. BALTĂcorespondentul „Scînteii"

Importante 
realizări 

pe șantierele 
noilor obiective 

energeticeLuna august a marcat o perioada de eforturi stăruitoare și deosebit de fructuoase pe șantierele noilor obiective energetice. Muncind cu abnegație șl inaltă răspundere, lucrătorii trusturilor și întreprinderilor de construcții-montaj aparținind Ministerului Energiei Electrice, împreună cu beneficiarii de investiții, și-aU concentrat activitatea îndeosebi asupra obiectivelor cu termene de punere in funcțiune in acest an. Eforturile lor au fost încununate de succes pe o serie de șantiere.Ieri, 30 august, a fost conectat la sistemul energetic național grupul nr. 3 de 330 MW de la Termocentrala Turceni, cel mai mare obiectiv prevăzut pentru actualul cincinal în programul de dezvoltare al sectorului energetic. Prin intrarea in exploatare a acestui grup, puterea actuală a centralei este de 990 MW, urmind ca, în etapa finală, termocentrala să ajungă la o putere instalată de 2 640 MW. Tot în cursul zilei de ieri, a fost pus în funcțiune șl grupul nr. 6 de 210 MW de la Termocentrala Deva, aceasta a- jungind astfel la puterea instalată finală de 1 260 MW. La realizarea acestor două mari capacități energetice, care funcționează pe bază de cărbune, au muncit fără preget constructorii, montorii și specialiștii trusturilor ,,Energoconstrucția“ și ,.E- nergomontaj" — ambele din București, cărora 11 s-au alăturat numeroase cadre din unitățile beneficiare — întreprinderile „Electrocentrale" Turceni și, respectiv, Deva.Eveniment important șl pe șantierul hidrocentralei Arceștl, de pe rîul Olt. Aici, in ziua de 29 august, au fost începute și se desfășoară în condiții optime probele complexe la hidroagre- gatul nr. 1 de 19 MW. In același timp, lucrările la cel de-al doilea hidroagregat de aici se află intr-un stadiu avrnsat, apropiindu-se cu fiecare zi de cota finală. La alte două hidrocentrale — Drăgășani și Slatina — cu termene de punere in funcțiune în perioada septembrie—decembrie din acest an, lucrările sînt executate in ritm intens.O știre de ultimă oră, transmisă de corespondentul „Sctn- teii“, Sabin Cerbu, anunță un succes de prestigiu ăl constructorilor viitoarei hidrocentrale de la Rîu Mare-Retezat : străpungerea galeriei forțate a tronsonului interior — sala mașinilor. Este vorba de o galerie lungă de 841 metri, care leagă sala mașinilor cu castelul de echilibru. Lucrarea reprezintă o importantă etapă în construcția acestA hidrocentrale.
C. ANTONESCU
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încheierea vizitei președintelui Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidin
Cuvîntul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Cuvîntul președintelui

Ahmadou Ahidjo
COMUNICAT COMUN

(Urmare din pag. I)tinderii colaborării și cooperării dintre România și Camerun.Aș dori să menționez că toate aceste acorduri pornesc de Ia principiile deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc. în lumea de astăzi, in care inegalitățile și inechitatea in relațiile Internaționale se manifestă încă cu putere, afirmarea acestor principii are o importanță deosebită pentru că ele demonstrează voința țărilor noastre, a țărilor care și-au cucerit independența și luptă pentru consolidarea ei. de a face totul pentru a pune capăt cu desăvirșire politicii imperialiste de asuprire și inegalitate. Totodată, in Declarația solemnă comună se afirmă hotărirea țărilor noastre de a intări solidaritatea și cooperarea în lupta pentru o nouă ordine economică internațională, pentru dezarmare, pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii dc astăzi numai și numai pe calea tratativelor, asigurindu-se respectul neabătut al dreptului fiecărui popor de a fi pe deplin stăpih pe destinele sale, de a-și asigura dezvoltarea independentă și liberă, corespunzător voinței sale.
DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ

(Urmare din pag. I)Cele două părți exprimă hotărirea lor comună de a intensifica eforturile pentru a asigura o creștere substanțială a schimburilor comerciale și apreciază că progresele constante înregistrate de economiile in continuă dezvoltare ale celor două țări creează largi posibilități pentru extinderea și diversificarea comerțului.Ele au fost de acord ca de ambele părți să se acționeze intens pentru convenirea de măsuri care să ducă la promovarea, dezvoltarea și adin- circa cooperării economice româno-cameruneze, inclusiv prin crearea de societăți mixte de producție și comercializare. In acest scop, a fost subliniată importanța Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică ca organ însărcinat cu examinarea periodică și transpunerea în practică, in cele mai bune condiții, a tuturor acțiunilor și obiectivelor economice convenite.Cele două părți vor acționa pentru lărgirea și extinderea cadrului juridic al relațiilor lor bilaterale.Ele exprimă, de asemenea, voința lor de a întări colaborarea dintre țările lor in domeniile culturii, invățămintului, sănătății și sportului.
IIRepublica Socialistă România și Republica Unită Camerun reafirmă hotărirea lor fermă de a se conduce în raporturile lor reciproce, ca și in relațiile cu celelalte state, după următoarele principii :— dreptul inalienabil al fiecărui popor de a hotărî in mod liber asupra destinelor sale și de a alege și dezvolta sistemul său politic, economic și social, corespunzător voinței și intereselor proprii, fără nici un amestec din afară :— dreptul sacru al fiecărui stat la existență, libertate, independență și suveranitate națională;— egalitatea deplină in drepturi a tuturor statelor, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare și de sistemul lor politic, economic și social ;— dreptul suveran, inalienabil și Imprescriptibil al fiecărui stat de a dispune de resursele sale naturale șl toate celelalte bogății naționale, in conformitate cu interesele sale naționale ;— obligația statelor de a nu interveni, tn nici 

o formă și sub nici un pretext, în afacerile interne sau externe ale oricărui alt stat ;— obligația statelor de a se abține, în relațiile lor internaționale, de Ia folosirea forței sau a amenințării cu forța, de a nu recurge la nici un fel de constringcre de ordin militar, politic, economic sau de altă natură, sub nici un pretext, in nici o împrejurare, împotriva oricărui alt stat ;— dreptul fiecărui stat Ia legitimă apărare Individuală sau colectivă Împotriva oricărui atac armat ;— obligația statelor de a respecta inviolabilitatea frontierelor de stat și a integrității teritoriale a altor state și, drept consecință, recunoașterea faptului că orice tentativă din partea unui stat îndreptată împotriva unității naționale sau integrității teritoriale a altui stat constituie o atingere gravă adusă păcii și securității internaționale și, prin urmare, obligația statelor de a nu recunoaște dobindirile teritoriale sau avantajele speciale obținute prin forță ;— dreptul fiecărui stat de a participa în condiții de deplină egalitate la examinarea și soluționarea tuturor problemelor internaționale de interes comun ;— dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de sistemul lor social și politic, de a coopera între ele, în condiții de avantaj reciproc, în scopul menținerii păcii și securității internaționale, al favorizării progresului economic și social al tuturor națiunilor, și in primul rind al celor in curs de dezvoltare ;— obligația statelor de a reglementa toate diferendele dintre ele exclusiv prin mijloace pașnice :— îndatorirea fiecărui stat de a-și îndeplini cu bună credință obligațiile., internaționale asumate in conformitate cu Carta' Națiunilor Unite

sau decurgind din principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional.
IIICele două părți constată că situația internațională actuală este deosebit de complexă și contradictorie. Se intensifică politica de reîmpărțire a zonelor de influență și se accentuează contradicțiile dintre unele state și grupări de state, ceea ce duce la o încordare periculoasă pentru pacea internațională. Popoarele, iubitoare de pace și libertate, își manifestă opoziția fermă împotriva acestei politici, își exprimă hotărirea de a nu se lăsa angajate pe calea unor confruntări cu consecințe imprevizibile și iși intensifică eforturile pentru a asigura reluarea și continuarea politicii de destindere, colaborare și pace, pentru respectul neabătut al independenței naționale a tuturor popoarelor lumii.Cele două părți își exprimă îngrijorarea față de multiplicarea focarelor de tensiune și conflict in lume, care adesea antrenează și țări in curs de dezvoltare, deturnind astfel resursele lor. deja limitate, de la obiectivele dezvoltării lor economice și sociale.Părțile se pronunță ferm împotriva folosirii forței și amenințării cu forța pentru reglementarea conflictelor. Ele consideră că diferendele internaționale trebuie să fie reglementate numai pe cale politică, prin tratative, fără presiuni și amestec în treburile interne ale altor state și popoare, respectindu-se independența și suveranitatea fiecărui popor.Totodată, cele două părți consideră necesară întărirea rolului O.N.U. și sporirea responsabilității organizației în eforturile de prevenire și rezolvare a conflictelor dintre state.
IVCele două părți consideră că lichidarea subdezvoltării reprezintă una din problemele fundamentale ale lumii contemporane. împărțirea lumii in țări bogate și sărace, adincirea decalajelor dintre aceste țări contravin aspirațiilor de dreptate, echitate și prosperitate ale popoarelor.Conștiente că dezvoltarea mai accelerată a țărilor în curs de dezvoltare este un element decisiv pentru promovarea păcii și securității generale, cele două părți reafirmă hotărirea lor comună de a contribui la edificarea unei noi Ordini economice și politice internaționale.Cele două părți evidențiază importanța actualei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini economice ( internaționale și iși exprimă speranța că ea va duce la rezultate pozitive, că, în cadrul negocierilor globale, țările dezvoltate vor ihțelege să vină în intim- pinarea țărilor sărace pentru a se găsi soluții corespunzătoare în vederea lichidării rapide a subdezvoltării și realizării noii ordini economice internaționale, condiție esențială pentru stabilitatea economică, pentru pacea și cooperarea internațională.România și Camerunul sint hotărite să-și aducă contribuția la intensificarea eforturilor in această direcție, pentru realizarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.
VCele două părți se pronunță împotriva politicii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste, rasiste și de apartheid in Africa și exprimă satisfacția față de victoriile obținute in ultimii ani de popoarele africane în lupta pentru lichidarea definitivă a dominației coloniale.Ele au salutat proclamarea noului stat Zimbabwe, încununare strălucită a luptei pline de eroism duse de poporul Zimbabwe, și i-au urat noi succese in consolidarea independenței sale naționale, în asigurarea progresului său economic și social.Părțile reafirmă sprijinul deplin și solidaritatea celor două țări cu lupta pentru eliberare și independență națională a poporului din Namibia. Ele sint incredințatc că, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), lupta poporului namibian va fi încununată de succes.Cele două părți sprijină, de asemenea, lupta

Aspect de la aeroportul Otopeni

Evenimentele șl viața internațională demonstrează cu putere necesitatea întăririi solidarității și cooperării țărilor care se pronunță pentru independență, a țărilor in curs de dezvoltare, țărilor nealiniate, a popoarelor mici și mijlocii, a tuturor celor cărora le sint scumpe pacea, independența națională și destinderea.Sint convins că — în spiritul declarației și documentelor pe care le-am semnat astăzi, al .înțelegerilor la care am ajuns in cursul convorbirilor — popoarele noastre vor acționa tot mai strîns împreuriă. atît pe plan bilateral, cit și pe plan internațional, că vor da noi dimensiuni relațiilor dintre țările și popoarele noastre, demonstrind în fapt felul in care pot conlucra două țări cu orin- duiri sociale diferite, dar animate de dorința de a colabora în lupta pentru progresul lor economic și social, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.Vă rog să duceți cu dumneavoastră sentimentele de prietenie ale poporului român față de poporul prieten camerunez, împreună cu urarea de succese tot mai mari în dezvoltarea economico-socială independentă, în Întărirea unității, în ridicarea bunăstării și fericirii sale. (Aplauze).

(Urmare din pag. I)integritatea teritorială a statelor, neamestecul in treburile interne, coexistența pașnică, reglementarea prin tratative a conflictelor internaționale, cooperarea internațională, instaurarea unei noi ordini economice mondiale și a unor raporturi mai juste între țările bogate și cele sărace. De asemenea, acordurile comercial, de cooperare economică și tehnică și de garantare a investițiilor așază pe baze juridice schimburile noastre reciproce și oferă garanția dezvoltării lor.In fine, protocoalele încheiate, privind prospectarea minieră in zona Foumban-Mamfe și extinderea fermei avicole de la Muyuka, constituie primele jaloane ale acestei cooperări, trecerea ei Ia o fază concretă.După cum ne-am exprimat în comun urarea, fie ca această cooperare să se consolideze și să se extindă și în alte domenii, potrivit posibilităților, necesităților și intereselor noastre.Deși stabilirea relațiilor diploma- | tice între România și Camerun era utilă, ca condiție prealabilă necesară prieteniei și cooperării noastre, deși semnarea acestor instrumente răspunde unor exigențe raționale și unei metode de acțiune,' nimic nu poate înlocui contactul direct cu 

oamenii, cu realitățile șl realizările acestei țări, nimic nu poate înlocui întrevederile pe care le-am avut și care, desigur, vor continua, in sfirșit, nimic nu poate înlocui descoperirea fizionomiei, entuziasmului, ospitalității și patriotismului poporului român.Bunele impresii pe care le-am resimțit la sosire au sporit de-a lungul vizitei. Duc cu mine amintiri de neuitat, datorate primirii populare și călduroase, organizării excelente, o- biectivului îndeplinit. Pentru toate acestea felicit și mulțumesc din toată inima poporului român, populației Bucureștiului, Partidului Comunist Român, tuturor autorităților și. în primul rind, dumneavoastră, domnule președinte, care sînteți ilustrul artizan al tuturor acestora.Ca și la sosire, fac din nou urarea ca România să obțină succese tot mai mari in dezvoltarea personalității sale și în efortul său de dezvoltare, de dreptate socială și de afirmare pe plan internațional.De asemenea, urez ea prietenia și cooperarea dintre România și Camerun să primească, prin această vizită, un nou impuls spre un viitor mereu mai promițător, mereu mal bun.Trăiască Republica Socialistă România ! Trăiască Republica Unită Camerun ! Trăiască prietenia și cooperarea dintre popoarele român și camerunez ! (Aplauze).
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populației majoritare din Africa de Sud împotriva rasismului și apartheidului, pentru libertate și lichidarea definitivă a oricărei oprimări.Cele două părți consideră că in condițiile actuale este necesar să se acționeze cu mai multă energie pe plan internațional pentru a se puni! capăt cu desăvirșire oricărei încălcări a libertății și drepturilor legitime ale popoarelor africane și a oricărei forme de dominație sau de amestec străin in treburile lor interne. în acest sens, ele au subliniat rolul important care revine Organizației Unității Africane în întărirea solidarității și unității țărilor continentului, in depășirea unor probleme complexe rămase din perioada colonială și în promovarea cauzei eliberării totale a Africii, a cooperării și conlucrării strînse in scopul dezvoltării economice și sociale independente.Cele două părți se pronunță ferm pentru reglementarea problemelor litigioase dintre statele de pe continentul african numai pe cale pașnică, prin tratative intre părțile direct interesate, pentru întărirea unității și colaborării țărilor africane, în scopul propășirii lor econo- mico-sociale mai rapide, al asigurării unei vieți libere și demne, la adăpost de orice presiune și imixtiune din afară.
VICele două părți apreciază că realizarea securității și dezvoltării cooperării in Europa constituie una dintre problemele fundamentale ale păcii și destinderii in epoca noastră și consideră că trebuie făcut totul pentru Înfăptuirea acestui deziderat.Ele apreciază că pentru aceasta se impun măsuri practice de dezangajare militară și dezarmare pe continent, fără de care nu sint posibile pacea și securitatea in Europă, de lărgire neîncetată a colaborării economice, culturale și teh- nico-științifice între toate țările europene.Cele două părți consideră că procesul edificării securității și cooperării europene trebuie să aibă un caracter permanent, democratic, in afara blocurilor și alianțelor militare, cu participarea și contribuția activă, pe bază de egalitate, a tuturor statelor continentului.Ele exprimă convingerea că întărirea securității și dezvoltarea cooperării in Europa vor exercita o influență pozitivă asupra climatului politic internațional, asupra păcii și securității in întreaga lume.
VIICele două părți își exprimă profunda lor preocupare față de amploarea fără precedent a cursei înarmărilor și folosirea unor mijloace imense în scopuri militare, care pun in pericol pacea și securitatea internațională, apasă greu asupra tuturor popoarelor și împiedică dezvoltarea lor social-econoraifcă.Ele subliniază că oprirea acestei curse și adoptarea mior măsuri concrete de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară, constituie o necesitate vitală pentru însuși viitorul omenirii și consideră că realizarea echilibrului militar trebuie să se facă nu pe calea sporirii înarmărilor, ci a diminuării lor continue și sistematice. Mijloacele astfel economisite vor trebui folosite pentru dezvoltarea fiecărei națiuni, pentru soluționarea problemelor economice și sociale din flecare țară, îndeosebi pentru sprijinirea mai puternică a țărilor in curs de dezvoltare.
VIIICele două părți se pronunță pentru creșterea rolului și eficienței O.N.U. in rezolvarea tuturor problemelor complexe internaționale, pentru perfecționarea și democratizarea activității organizației și adaptarea ei la realitățile lumii contemporane. Ele vor lărgi colaborarea între reprezentanții lor in cadrul O.N.U. și in alte organisme internaționale pentru apărarea păcii, întărirea securității internaționale. înfăptuirea dezarmării și promovarea cooperării și prieteniei intre toate popoarele.Semnată la București, la 30 august 1980, in două exemplare originale, in limbile română și franceză, ambele texte avind aceeași valoare.

Semnarea 
unor acorduri 

româno- 
camerunezeSîmbătă dimineața, Dumitru ■ Be- jan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, și Pierre Desire Engo, adjunct al ministrului economiei și planului din Republica Unită Camerun, au semnat: Acordul comercial între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Unite Camerun ; Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Unite Camerun privind promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor ; Protocolul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Unite Camerun privind cercetarea și exploatarea minieră în regiunea Foumban-Mamfe șl Protocolul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Unite Camerun privind cooperarea în domeniul avicoL

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, Ahmadou Ahidjo, președintele Republicii Unite Camerun, a efectuat o vizită oficială in România, in perioada 27—30 august 1980.în timpul șederii în România, președintele Ahmadou Ahidjo și persoanele oficiale care l-au însoțit au vizitat obiective economice și so- cial-culturale din București și din județul Argeș. Pretutindeni au fost primiți cu căldură și prietenie, expresie a bunelor relații statornicite. între România și Camerun, a sentimentelor de stimă și respect pe care și le nutresc reciproc cele două popoare.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo, au avut convorbiri oficiale, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie, înțelegere și respect mutual.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-vicepreședințe al Comitetului de Stat al Planificării ; Constantin Mitea. consilier al președintelui Republicii Socialiste România ; Petre Gigea, consilier al președintelui Republicii Socialiste România ; Petre Tănăsie, director în Ministerul Afacerilor Externe ; Porfir Negrea, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Unită Camerun.Din partea cameruneză : . Paul Dontsop, ministru de stat însărcinat cu afacerile externe ; Felix Tonyo Mbong, ministrul agriculturii ; Joseph Charles Doumba, ministru la Președinția Republicii ; Cristian Songwe Bongwa, ministru Ia Președinția Republicii ; Bello Bauba, secretar general adjunct la Președinția Republicii ; Pierre Desire Engo, adjunct al ministrului economiei și planului ; Oiismane Mey, guvernatorul Provinciei de Nord ; Joseph Ekadi Sammik, însărcinat cu misiuni la Președinția Republicii ; Rene Sădi, însărcinat cu misiuni la Președinția Republicii ; Gabriel Hapi Tina, director general al Protocolului de Stat ; Marcel Aboubakar, atașat la Președinția Republicii.Animați de voința politică de a extinde și aprofunda relațiile de prietenie și conlucrare dintre popoarele român și camerunez, în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Ahmadou Ahidjo au. semnat Declarația solemnă comună a Republicii Socialiste România și a Republicii Unite Camerun.Cei doi șefi de stat s-au informat reciproc, despre activitatea desfășurată in. domeniile politic, economic și social in cele două țări, au analizat perspectivele dezvoltării relațiilor bilaterale și au procedat la un amplu schimb de păreri cu privire la principalele probleme internaționale de interes comun.Cei doi președinți au reliefat posibilitățile pe care le oferă economiile celor două țări pentru dezvoltarea cooperării economice, amplificarea și diversificarea schimburilor comerciale. Ei au afirmat hotărirea lor de a acționa pentru concretizarea, pe baze reciproc avantajoase, a unor acțiuni de cooperare in domeniile industriei constructoare de mașini, economiei forestiere, mecanizării agriculturii, construcției de baraje, electrificării urbane, precum și in alte domenii de interes reciproc, prin crearea de societăți mixte și alte forme moderne de cooperare în producție.A fost subliniată necesitatea unei creșteri mai dinamice a schimburilor comerciale prin sporirea exporturilor românești în Camerun și a exporturilor cameruneze în România.Cei doi președinți au subliniat rolul important care revine Comisiei mixte, constituită în baza Acordului de cooperare economică și tehnică, în examinarea temeinică a posibilităților de dezvoltare a relațiilor economice româno-cameruneze, în identificarea căilor și mijloacelor pentru transpunerea lor în viață, tn impulsionarea, în general, a schimburilor comerciale și a cooperării dintre cele două țări. In acest context, s-a convenit ca prima sesiune a Comisiei mixte să aibă loc în cel mai scurt timp la Yaounde sau la București.Subliniind importanța unei mai bune cunoașteri și apropieri Intre popoarele român și camerunez, cei doi șefi de stat au exprimat voința lor de a intensifica și diversifica schimburile și colaborarea in domeniile invățămintului, culturii, ocrotirii sănătății și sportului.Apreciindu-se că existența unui cadru juridic corespunzător conferă stabilitate și perspectivă relațiilor bilaterale, cu prilejul vizitei au fost semnate : Acordul comercial, Acordul privind promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor, Protocolul de cooperare în domeniul cercetării și exploatării miniere, Protocolul privind cooperarea in domeniul avicol.Cei doi președinți au decis, de asemenea, să fie încheiate, în viitor, și alte acorduri în domenii de interes reciproc.Reafirmînd voința fermă a țărilor lor de a depune toate eforturile in scopul intensificării colaborării dintre ele, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Ahmadou Ahidjo au exprimat convingerea că promovarea raporturilor de prietenie și colaborare româno-cameruneze corespunde intereselor fundamentale ale popoarelor român și camerunez, reprezintă o contribuție importantă la cauza destinderii, securității și cooperării în Europa și în Africa, la lupta generală pentru pace și progres în întreaga lume.In cadrul convorbirilor a avut loc un aprofundat schimb de vederi în legătură cu situația internațională și mutațiile din lumea contemporană. Cei doi președinți au reliefat că în viața internațională s« produc ampla 

transformări care au implicații pentru toate țările și popoarele lumii ; ei au subliniat faptul că la baza acestora se află afirmarea tot măi puternică a voinței de libertate și independență, a tuturor popoarelor, lupta lor pentru progres, bunăstare și edificare a unor relații internaționale democratice.S-a relevat că popoarele sint hotărite să acționeze pentru a pune capăt imperialismului, colonialismului și oricărei forme de dominație străină, să dispună de sine stătător de bogățiile naționale, să-și aleagă în mod liber căile dezvoltării sociale, să trăiască in condiții de pace, securitate și colaborare pe bază de egalitate in drepturi.Cei doi șefi .de stat au exprimat preocuparea țărilor lor față de deteriorarea in ultima vreme a climatului politic mondial, datorită acumulării unei serii de probleme nesoluționate la timp sau soluționate numai parțial, intensificării tendințelor de reîmpărțire a lumii în sfere de dominație și influență, ascuțirii contradicțiilor economice și politice dintre state și grupări de state, amestecului în treburile interne ale.altor popoare, nesocotirii drepturilor fundamentale ale acestora. Ei au apreciat că, deși se coxistată o oarecare diminuare a încordării în ultimul timp, situația rămine îngrijorătoare și se impune, mai mult ca oricînd, conlucrarea ștrînsă. a tuturor țărilor pentru a pune capăt tensiunii în viața internațională și a asigura reluarea și continuarea politicii de destindere, colaborare și pace, de respect al independenței naționale.Președintele român și președintele camerunez au exprimat. îngrijorarea lor în legătură cu evoluția stărilor conflictuale din diferite zone geografice, atrăgînd atenția asupra pericolelor pe care acestea le reprezintă pentru pacea mondială. Practica a demonstrat că recurgerea la forță nu duce la rezolvarea conflictelor, ci, dimpotrivă, le agravează și generează noi conflicte care pun în pericol independența statelor, progresul economico-social și bunăstarea popoarelor, pacea și securitatea internațională.Ei au subliniat necesitatea de a se acționa cu hotărire în direcția soluționării tuturor problemelor litigioase dintre state exclusiv pe cale politică, prin tratative.Cei dof președinți au examinat pe larg situația din Africa și au reafirmat dreptul legitim al fiecărui popor de a dispune de propriile destine. Ei au declarat că vor sprijini lupta de eliberare națională a popoarelor, împotriva imperialismului, colonialismului, a politicii rasiste și de apartheid, împotriva oricărei forme de dominație și asuprire.Cei doi președinți au exprimat satisfacția țărilor lor față de victoria strălucită in lupta de eliberare a poporului din Zimbabwe și crearea statului său independent și suveran, eveniment istoric de importanță crucială în viața poporului Zimbabwe, de o largă rezonanță pe plan african și international, o contribuție de seamă la politica generală de pace, destindere, independență și colaborare între popoare.Cei doi șefi de stat au subliniat cerința urgentă a asigurării independenței Namibiei, a dreptului poporului namibian de a-și alege liber calea dezvoltării viitoare, in conformitate cu aspirațiile și interesele sale, pe baza rezoluțiilor pertinente ale Adunării Generale a O.N.U. și ale Consiliului O.N.U. pentru Namibia. Ei au apreciat că încercările de a impune o soluție de tip neocolonialist sint străine acestor aspirații și reprezintă un pericol grav pentru pacea și suveranitatea popoarelor din regiune, puțind complica și mai mult viața internațională. Ei au reafirmat solidaritatea și sprijinul politic, moral și material acordat de țările lor luptei poporului din Namibia, sub conducerea S.W.A.P.O., reprezentantul legitim al poporului namibian.Cei doi președinți au apreciat că politica de apartheid reprezintă o gravă încălcare a demnității umane și a principiilor care stau Ia baza vieții internaționale și au reafirmat sprijinul activ al țărilor lor pentru lupta dreaptă a populației majoritare din Africa de Sud în vederea lichidării politicii de apartheid și discriminare rasială.Au fost condamnate energic ac-, țiunile militare agresive întreprinse de regimul rasist din Africa de Sud împotriva Angolei și a altor state africane independente.Șefii de stat român și camerunez au subliniat necesitatea rezolvării problemelor continentului de către africanii înșiși fără amestec din afară. Ei s-au pronunțat pentru întărirea unității și solidarității statelor africane, a tuturor forțelor patriotice în lupta lor comună pentru consolidarea independenței naționale și concentrarea tuturor eforturilor pe plan național și regional pentru progresul lor economic și social.Ei au evidențiat rolul important ce revine O-U.A. în soluționarea politică a diferendelor și stărilor de tensiune de pe continent.. în instaurarea unui climat de bună Vecinătate și cooperare intre țările africane, în sprijinirea eforturilor lor de dezvoltare economică accelerată.Referindu-se la situația din Europa, cei doi președinți și-au exprimat con
Telegramă de la bordul avionului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,în momentul în care părăsesc minunata dumneavoastră țară, mi-e deosebit de agreabil să vă adresez dumneavoastră, poporului român și guvernului său sincerele noastre mulțumiri.Delegația care mă însoțește și eu însumi am apreciat căldura primirii ce ne-a fost rezervată, ospitalitatea plină de prietenie. pe care poporul romăn și dumneavoastră personal ne-ati arătat-o în tot timpul șederii noastre.Toate acestea sint o expresie a excelentelor relații de colaborare care unesc România și CamerunuJ, relații care, sint convins, se vor dezvolta și mai mult și se vor întări spre binele celor două țări ale noastre.Folosesc acest prilej pentru a vă transmite urări de sănătate și de fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul român.Vă asigur, Excelență, de întreaga mea inaltă considerație.

AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unite 

Camerun

vingerea că realizarea de progrese In domeniul cooperării și securității europene va influența pozitiv climatul politic in întreaga lume, cu consecințe favorabile pentru pace și destindere. Ei au -apreciat că singura cale pentru edificarea securității europene constă in oprirea acumulării de arme și trecerea la tratative în vederea realizării dezangajării militare și dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, asigurarea unui echilibru militar pe continent nu prin sporirea înarmărilor, ci prin reducerea efectivelor și cheltuielilor militare, precum și în intensificarea cooperării economice, culturale și tehnico-științifice între toate statele europene.în cadrul schimbului de păreri în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, cei doi șefi de stat au apreciat că este imperios necesar să se intensifice eforturile pentru realizarea unei păci globale, juste și durabile, care să ducă la retragerea forțelor israelîene din teritoriile arabe ocupate în 1967, inclusiv din Ierusalimul arab, la soluționarea problemei palestiniene, pe baza asigurării dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, inclusiv crearea unui stat propriu independent, la respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor din această zonă.O problemă dintre cele mai stringente pentru pacea și securitatea lumii este lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale. Cei doi președinți constată că in negocierile desfășurate pină în prezent nu s-au realizat progrese semnificative, instabilitatea economică a crescut, s-au adîncit inegalitățile economice, au sporit dificultățile țărilor în curs de dezvoltare — în special ale celor importatoare de petrol — continuă criza economică, precum și criza de materii prime și energie, toate acestea avind repercusiuni negative asupra ansamblului vieții internaționale.România și Camerunul consideră că instaurarea unei noi ordini economice internaționale constituie o datorie și reprezintă un interes vital pentru toate statele, indiferent de sistemul lor social-politic și de nivelul de dezvoltare economică, că o soluționare echitabilă a acestei probleme fundamentale pentru viitorul omenirii este posibilă numai cu participarea activă și egală în drepturi a tuturor statelor. în' acest sens, ele reafirmă voința lor politică de a face totul pentru buna desfășurare a actualei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. pentru ca negocierile globale ce urmează a fi lansate să ducă la progrese semnificative in edificarea unui nou sistem de relații economice internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Ahmadou Ahidjo, relle- find pericolul pe care il reprezintă intensificarea fără precedent a cursei înarmărilor și creșterea cheltuielilor militare, au fost de acord că o pace trainică in lume poate fi asigurată numai dacă vor fi adoptate măsuri concrete de dezarmare, și in primul rind de dezarmare nucleară. Mijloacele economisite ca urmare a dezarmării ar putea fi folosite pentru dezvoltarea fiecărei națiuni și pentru soluționarea problemelor economice și sociale ale statelor, îndeosebi pentru sprijinirea mai puternică a țărilor în curs de dezvoltare. Ei au relevat importanța hotărîriior adoptate de sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării și au apreciat că organizația mondială poate aduce o contribuție esențială la edificarea securității internaționale.Cei doi șefi de stat au subliniat necesitatea creșterii rolului O.N.U. în rezolvarea problemelor complexe ale omenirii. Ei sint ferm convinși că soluționarea trainică și echitabilă a acestor probleme reclamă participarea activă, în condiții de deplină egalitate, a tuturor statelor lumii, direct interesate in promovarea unor relații noi, de respect al independenței și suveranității naționale. Ei au reliefat necesitatea perfecționării și democratizării organizației, adaptării ei continue la realitățile lumii contemporane.Președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii • Unite Camerun și-au exprimat satisfacția in legătură cu rezultatele rodnice cu care ș-a încheiat vizita, fiind încredințați că întrevederile pe care le-au avut și acordurile semnate cu acest prilej vor duce la dezvoltarea și adincirea relațiilor de prietenie intre poporul român și poporul camerunez, reprezentînd, totodată, o contribuție importantă la întărirea păcii și cooperării internaționale.Președintele Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, mulțumirile sale sincere pentru primirea călduroasă, ospitalitatea și sentimentele de stimă și prietenie de care ș-a bucurat în tot timpul vizitei.Președintele Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, invitația de a face o vizită oficială de prietenie in Republica Unită Camerun.Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmind să fie stabilită pe cale diplomatică.
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36 de ani de la crearea Comisiei centrale de organizare
a mișcării sindicale unite din România

tv

Unitatea - izvorul forței, al capacității 
de acțiune revoluționară a clasei muncitoareAcum 38 de ani, la 1 septembrie 1944, a fast creată Comisia centrală de organizare a mișcării sindicale unite din România, moment care a marcat așezarea pe baze unice a mișcării sindicale din tara noastră. Se împlinea astfel o vedre năzuință, o nevoie ne mult și adine resimțită de muncitorimea noastră — aceea ca Întreaga clasă muncitoare să fie cuprinsă într-o singură organizație sindicală, al cărei tel suprem să fie slujirea intereselor clasei muncitoare, canalizarea energiilor ei în direcția făuririi noii societăți.Cu atît mai actual era un atare comandament în condițiile cînd în fața țării se punea alternativa continuării și adîncirii căii deschise la 23 August — spre o Românie nouă, democratică, prosperă — sau a revenirii la vechile stări de lucruri din perioada interbelică. în asemenea împrejurări, necesitatea unității se impunea ca un imperativ, relevat de însăși experiența proprie, ca și de experiența internaționale, care au arăiat că întotdeauna clasele exploatatoare, forțele reacționare au încercat să submineze unitatea clasei muncitoare. Tocmai aceasta au vizat și acțiunile care au dus la scindarea, timp de cîteva decenii, a mișcării sindicale din țara noastră, la prigonirea sindicatelor revoluționare și crearea mai multor centrale sindicale — în detrimentul intereselor de bază ale celor ce muncesc.Pornind de la o lucidă analiză a acestor învățăminte istorice — universal și permanent valabile — Partidul Comunist Român a situat în centrul muncii sale politice și organizatorice refacerea deplină și consolidarea unității muncitorești. în acest sens, la puține zile după insurecție, partidul a inițiat, ca parte integrantă a acestui proces, reorganizarea pe baze unitare a mișcării sindicale. în cadrul conferinței sindicale de la 1 septembrie 1944. reprezentanții celor două partide muncitorești au hotărît de comun acord înființarea Comisiei centrale de organizare 

a mișcării sindicale unite. în fiecare întreprindere sau instituție urma să fie creată o singură organizație sindicală cuprinzînd întregul personal. în scurt timp au fost create peste cinci sute de sindicate unice în întreaga țară și în toate ramurile de activitate, cuprinzînd peste o jumătate de milion de membri ; opera începută la 1 septembrie a fost apoi încununată de lucrările Congresului general al sindicatelor din ianuarie 1945, care a decis crearea Confederației Generale a Muncii, ca unică centrală sindicală din țara noastră.Realizarea unității și-a dovedit u- riașa însemnătate prin întreaga dezvoltare ulterioară a societății noaștre, a țării. ’ Cu puteri unite, deși avea de înfrînt greutăți și obstacole din cele mai grele, clasa muncitoare, în- fruntind cu eroism gravele prejudicii aduse țării de distrugerile războiului, de seceta cumplită, de sabotajul claselor exploatatoare, care încercau să dezorganizeze activitatea economică, să paralizeze producția, a reclădit și repus în funcțiune fabricile, uzinele, căile ferate. Acțio- nînd în deplină unitate, clasa muncitoare s-a putut afirma ca promotorul marilor transformări revoluționare, avind rolul hotăritor în lupta victorioasă a întregului popor pentru instaurarea guvernului democratic de la 6 martie, în Înfăptuirea reformei agrare, proclamarea republicii, naționalizarea principalelor mijloace de produeție, trecerea la construcția socialistă.Toți acei ani au pus astfel strălucit in evidență marea forță a unității de acțiune muncitorească — care și-a găsit expresia superioară prin crearea partidului revoluționar unic al clasei muncitoare la Congresul din 1948. Unitatea clasei muncitoare, unitatea întregului popor in jurul partidului au format și formează temelia sigură a tuturor marilor realizări do- bindite în construcția socialistă, în dezvoltarea economico-socială a țării, în schimbarea radicală a condițiilor de viață ale celor ce muncesc. Este un adevăr confirmat cu strălucire mai ales de ultimul deceniu și jumătate, cînd, prin ampla operă de perfecționare a relațiilor sociale, inițiată sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, unitatea partidu

lui, unitatea moral-politică a națiunii noastre au dobîndit noi și solide temeiuri, intărindu-se necontenit U- nitatea de neclintit — realizare- măreață a acestui timp de noi și strălucite edificări, de istorice înfăptuiri socialiste — constituie argumentul suprem, chezășia fermă a îndeplinirii mobilizatoarelor obiective adoptate de Congresul al XII-lea al partidului, menite să asigure, la finele viitorului cincinal, înscrierea României în rindul țărilor cu dezvoltare economică medie.în această vastă operă constructivă, , organizației sindicale îi revine un rol deosebit, fiind chemată să contribuie activ la canalizarea energiei clasei muncitoare, a tuturor membrilor săi în marele efort național de transpunere în viață a politicii partidului.„Organizațiile sindicale — aprecia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — aduc o contribuție importantă la mobilizarea oamenilor muncii — in calitatea lor de producători, proprietari și beneficiari — la realizarea prevederilor planului cincinal, la soluționarea problemelor de viață și muncă ale oamenilor, la înfăptuirea l politicii partidului de ridicare a nivelului de trai al poporului”.în procesul dezvoltării continue a democrației noastre socialiste, una din laturile fundamentale a fost și este lărgirea continuă a atribuțiilor sindicatelor. întărirea rolului lor, perfecționarea formelor lor de activitate în conducerea democratică a societății.Astăzi, în țara noastră sindicatele, care cuprind peste 7 milioane de membri, reprezintă nu numai cea mai largă organizație obștească a oamenilor muncii din România, dar și una din pîrghiile cele mai importante prin care clasa noastră muncitoare își exercită rolul de forță conducătoare a societății, își îndeplinește atribuțiile care rezultă din statutul de proprietar, producător și beneficiar al roadelor muncii sale.Tocmai în virtutea acestui fapt și în scopul asigurării dezvoltării e- conomice a țării, sindicatele acționează cu sporită răspundere pentru creșterea avuției naționale, pentru continua dezvoltare a industriei, ca principală ramură furnizoare a venitului național, ca temelie a progresului multilateral al întregii țări. Exprimind în fapt interesele fundamentale ale oamenilor muncii, sindicatele își fac un titlu de onoare din a asigura unirea și mobilizarea eforturilor acestora pentru dezvoltarea unei economii sănătoase, robuste. armonioase. în acest sens, un vast cîmp de manifestare a inițiativei sindicatelor îl constituie întrecerea socialistă, pentru creșterea productivității muncii astfel încit societatea să beneficieze de un volum sporit de bunuri materiale. Pentru valorificarea superioară a resurselor materiale ale țării, pentru ca producțiile planificate să se realizeze cu un consum redus de materii prime, combustibili și energie. Pentru folosirea judicioasă a timpului de lucru, astăzi cînd, datorită importantelor fonduri fixe de parp dispune economia, a sporit înzecit valoarea fiecărei unități de timp. Pentru creșterea calității producției, pentru sporirea valorii ei competitive, astfel ineît fiecare, produs să slujească în cel mai înalt grad scopului pentru care a fost realizat.învestite cu dreptul legiferat de a fi reprezentate în guvern și în cadrul organelor de conducere colectivă, avînd importante răspunderi în organizarea adunărilor generale ale oamenilqr muncii, în realizarea controlului obștesc, sindicatele oferă largi posibilități ca muncitorii, ceilalți oameni ai muncii să-și spună cuvîntul deschis, cu autoritate și in mod responsabil, în toate

problemele care privesc conducerea și gospodărirea propriei întreprinderi, să ia parte efectivă ța elaborarea și adoptarea deciziilor, hotărîrilor, a tuturor programelor menite să asigure mersul înainte al societății noastre. Prin toate acestea, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, sindicatele se afirmă viguros ca una dintre verigile cele mai importante ale sistemului democrației noastre socialiste, ca o pîrghie majoră a guvernării țării de către popor și pentru popor. Exercitîndu-și cu răspundere atribuțiile ce le revin, sindicatele își aduc o activă contribuție la aplicarea corectă a legislației, a principiilor retribuției socialiste și stimularea materială și morală a celor ce muncesc, la realizarea măsurilor de protecție a muncii, la organizarea, în cele mai bune condiții a odihnei și recreării oamenilor muncii. Sindicatele desfășoară, de asemenea, o susținută muncii de perfecționare a pregătirii profesionale, o intensă activitate politico-educativă și cul- tural-artistlcă menită să contribuie la modelarea omului nou al societății noastre.Pornind de Ia experiența pozitivă acumulată în activitatea lor, de la modul în care sindicatele își Îndeplinesc răspunderile cu care au fost învestite și își exercită atribuțiile importante ce le revin în amplu! efort de edificare social-economică, de educație politico-cetățenească, partidul nostru acordă o deosebită însemnătate îmbunătățirii continue a activității sindicatelor. în acest sens, dobindesc o excepțională însemnătate orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind întărirea necontenită a legăturilor cu masele de oameni ai mțmcii, cerința ca sindicatele să cunoască îndeaproape viața, aspirațiile și preocupările celor ce muncesc. în spiritul acestor orientări, se manifestă o preocupare permanentă pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor ,și organizațiilor sindicale, corespunzător sarcinilor actuale și de viitor, mereu mai complexe, pentru valorificarea plenară a posibilităților umane și materiale existente, pentru ca pretutindeni oamenii muncii să participe activ, în climatul de democrație socialistă întronat în toate colectivele, la dezbaterea și soluționarea problemelor, la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție. Ia sporirea continuă a eficienței și calității muncii.Țara întreagă este angajată acum într-un mare efort constructiv : îndeplinirea sarcinilor acestui ultim an al actualului cincinal, a obiectivelor întregului cincinal și pregătirea temeinică a noului cincinal, 1981—1985. Tot mai multe unități raportează îndeplinirea înainte de termen a prevederilor cincinalului, dovadă elocventă a maturității și abnegației cu care clasa noastră muncitoare. întreg poporul, strîns unite în jurul partidului, acționează pentru înfăptuirea exemplară a programelor de dezvoltare multilaterală a României socialiste. în acest pilduitor efort constructiv, în primele rinduri se află — așa cum a făcut-o de-a lungul tuturor acestor ani de revoluționare transformări socialiste — eroica noastră clasă muncitoare, mai puternic unită ca oricind, profund conștientă de rolul și răspunderile ce-i revin în asigurarea dezvoltării continue a economiei, a progresului și civilizației pentru toți cetățenii patriei. Aducînd astfel noi și impresionante confirmări ale capacității sale de acțiune responsabilă, creatoare, revoluționară, ale unității sale, unitate care a cunoscut, acum 36 de ani, la 1 septembrie 1944, un moment semnificativ al afirmării sale permanente.
Silviu ACHIM

DUMINICA, 31 AUGUST
PROGRAMUL 1

8,30 Tot înainte !
8,05 Șoimii patriei. Jocuri... jucării (I)
9.15 Film serial pentru copii : Intîm- 

plărl din Țara curcubeului.
9,40 Viața satului

11,00. Fotbal : C.S. Tîrgoviște — Rapid 
București (divizia B)

12,45 De strajă patriei
13.15 Album duminical
15.15 Serbările mării
16,00 Tragerea de amortizare ADAS
16.10 Fotbal : Steaua — Sportul studen

țesc. înregistrare de la București
17.40 Film serial : Martin Eden. Episo

dul 2
18.40 Micul ecran pentru cei mici.
19.00 Telejurnal
19,20 Gala bucuriei (II).
20.30 Film artistic : „Un sărut la miezul 

nopții-1. Premieră pe țară. Copro
ducție Italo-americană

22.10 Telejurnal « Sport

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ
11,00 Colecțiile Ermitajului
11.25 Bucuriile muzicii. Concert Mozart
12.10 Reportaj „T“
12.23 Omul și sănătatea
12.45 Din muzica și dansurile popoare

lor
13.15 Documentar artistic : Un mare 

fluviu — Nilul.
13.50 Caleidoscop muzical
14.40 pesene animate : Povestiri din 

pădurea verde
15,08 Teatru TV : „Prețul succesului". 

După romanul lui Hans ttellmut 
Krist

16.35 Videotec* muzicală.
17.33 La porțile frumosului. Documentar 

„Sahia-film"
18,OS Anunțuri șl muzică
18.16 Din eîntecele noastre
18.40 Bucureștlul ieri, azi. mline. Șo

seaua Mihai Bravu
19,00 Telejurnal ■ în tntfmpinarea Con

gresului *1 n-lea al consiliilor 
populare

19.20 Telerama
19.50 Serată muzicală TV. Pablo Casai* 

despre compozitorii lumii
22.10 Telejurnal • Sport

LUNI, 1 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL 1

15.30 Emisiune In limba maghiară
18.20 Libia. Reportaj
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.23 Dosarul energiei
19.40 Documentar științific : „Visul Iul 

Charles Darwin".
20.25 Cadran mondial
20.46 Roman foileton : „Prietenul nos

tru comun" — episodul 4
21.40 Festivalul de folclor al țărilor bal

canice
28,03 Congresul al n-lea al consiliilor 

populare. Consiliile populare și 
problemele agriculturii — reportaj

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Alternanțe ritmice
16.20 Cenacluri ale tineretului
16.54) Melodii lirice
17.35 De pretutindeni. Peisaje coreene
18.00 Opera „Decebal"
18,50 1W1 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Mozaic — selecțiuni
20.20 București — Amsterdam — Strada 

Beethoven. Coproducție NCRV 
Olanda — TV România

21,45 Un fapt văzut de aproape.
22,05 Congresul al II-lea al consiliilor 

populare
22.20 Telejurnal

Sibiu : Casa de cultură

r

Fructele și legumele 
în alimentație

omul:
KAȚI’

Festivalul de folclorîn stațiunile turistice de pe litoralul românesc al Mării Negre continuă să se desfășoare, în contextul interesului deosebit manifestat de mii și mii de turiști români și de peste hotare. Festivalul de folclor al țărilor balcanice — manifestare cul- tural-artistică organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste.

al țărilor balcaniceSîmbătă seara, numeroși spectatori au asistat «la o apreciată demonstrație de virtuozitate artistică a solilor artei populare, păstrători și continuatori ai datinilor și tradițiilor străvechi din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România.

Vaslui

Se extinde 
rețeaua comercialăîn peisajul nou al arhitecturii orașelor vasluiene, rețeaua comercială se distinge atit prin spații moderne și multifuncționale — cele mai multe fiind situate la parterul noilor blocuri — cit și prin tinerețea personalului muncitor care asigură calitatea serviciilor prestate. După datele primite de la Direcția comercială județeană, spațiile comerciale noi reprezintă acum circa 80 la sută din totalul celor existente în județ, in timp ce in municipiul Vaslui procentul este maxim, datorită puternicei dezvoltări economico-sociale a localității. Unul dintre cele mai noi obiective dăte în folosință este magazinul BIG, amplasat în cartierul „13 Decembrie" din Vaslui. Este de menționat faptul că se manifestă un interes sporit față de dezvoltarea rețelei comerciale în noile cartiere ale municipiului. La Vaslui — în zona „Ana Ipătescu", la Birlad — în cartierul „Gării", la Huși — pe strada „7 Noiembrie” și în noul ansamblu de blocuri .„Stadion 11“ s-au dat în folosință, în ultimul timp, numeroase unități comerciale. (Crăciun Lăluci).

Menținerea în limite normale a greutății corpului (în general o persoană adultă ar trebui să aibă atîtea kilograme ciți cm depășesc 1 m din înălțime) este nu numai o problemă de estetică, dar mai ales de păstrare a sănătății. Și corespunde unui echilibru energetic al organismului, un echilibru între cantitatea de alimente pe care o mîncăm zilnic și energia pe care o consumăm.Un calcul demonstrează că numai un surplus mediu zilnic de 4 grame alimente este suficient pentru ca un om cu o greutate normală la 30 de ani să ajungă la vîrsta de 60 de ani cu un exces de 20 kg — greutate care, evident, influențează negativ activitatea inimii, a vaselor de singe, ficatului etc. Dacă este atît de ușor să cîștigăm în greutate, procesul invers este mai greu și depinde de o autodisciplină zilnică, de voință, dar și de anumite cunoștințe științifice. în multe țări se studiază aceste probleme, care prin importanța lor se vor afla în centrul dezbaterilor primei conferințe naționale de nutriție. Conf. dr. Constantin DUMITRESCU ne-a vorbit despre unde cercetări și rezultate interesante obținuți* la Clinica de nutriție . și boli metabolice din București.— Colectivul cucare lucrez prezintă la această conferință o serie de rezultate cu implicații in practica zilnică, nemijlocită, la patul bolnavului, dar și cu concluzii semnificative pentru omul sănătos. în acest sens, am testat eficienta unui tratament al obezității prin trei metode de regim alimentar redus în calorii : bolnavi tratați în spital, în ambulator (sau la domiciliu) și prin internări repetate, la interval de 3—4 luni, continuate acasă cu un regim hipocaloric.— în ce condiții de mediu se obțin cele mai bune rezultate, în sensul scăderii treptate a greutății cu păstrarea integrală a ' capacității de muncă, de efort ?— Am constatat — și s-a demonstrat — pe sute de cazuri că rezultatele cele mai bune se obțin prin- tr-un regim redus în calorii, menținut nemodificat în mediul familial și de muncă al obezilor. Deși majoritatea pacienților solicitau cu insistență internarea în spital — fiindcă acasă nu pot ține regim — cercetările noastre au arătat că abaterile de la regim — după o perioadă de restricție severă alimentară din timpul spitalizării — duc la o rapidă și importantă creștere în greutate.Rezultatele sînt foarte bune cînd bolnavii reușesc ca în perioada dintre două internări să își mențină cel puțin greutatea cu care au părăsit spitalul la internarea precedentă.Alte cercetări au pus în «evidență prezența intr-un procent ridicat a dislipemiilor în obezitate (modificarea fracțiunilor grăsimilor din singe), fapt ce confirmă riscul aterogen (apariția aterosclerozei) al obezității și implicarea tot mai frecventă a acestei afecțiuni in determinismul bolilor degenerative cardiovasculare. Pe lingă efectul lor nefavorabil asupra vaselor sanguine mari și mici (îngustarea și alterarea lor), aceste modificări alte grăsimilor circulante (din singe) la obezi sînt legate și de o importantă afectare a ficatului.— pe aduce nou metoda dv. ?— Fundamentarea pe baze științifice și aplicarea unui regim alimentar nu prea restrictiv, cum se recomandă pretutindeni în prezent. Sînt

Incluse proteine suficiente (lapte, brînză, carne), legume și fructe in condițiile unui program de mișcare zilnic (1—2 ore), susceptibil să modifice în sens favorabil toate acele dereglări care influențează in timp starea sănătății obezului. Cit privește mișcarea și efortul fizic în generali, urmărirea unor parametri biologici în timpul efortului ne-a arătat că obezul, chiar în condițiile unor regimuri alimentare restrictive, se comportă normal în timpul efortului fizic de scurtă durată — nu cum se credea că organismul obezului nu își poate utiliza rezervele energetice din țesutul său gras. Aceste cercetări oferă un fundament științific în practica pe care o aplicăm de a include mișcarea și exercițiul fizic, ca parte integrantă a planului complex terapeutic al obezității. Și nu numai atît. Concluziile sînt desigur utile în special pentru prevenirea obezității, și prin ea și a altor boli, deoarece întotdeauna obezitatea este însoțită de boli ca cele cardiovasculare, diabet, afecțiuni renale etc. Dar la fel de utile sînt și pentru omul sănătos.— în această perioadă a anului există * o mare varietate de legume și fructe proaspete, ceea ce înseamnă că poate fi mai ușor de ținut o dietă corespunzătoare. Ce recomandați in acest sens ?— Nutriționiștii din lumea întreagă acordă legumelor și fructelor un rol hotăritor în tratarea unor boli ca obezitatea, hipertensiunea, artrita, guta, diferite boli de piele (eczeme, urticarii), reumatism, unele boli ale intestinului, rinichilor etc. De pildă, persoanelor obeze li se recomandă fructe și legume în cantități mai mari, atit pentru aportul lor de minerale și vitamine, cit și pentru efectul lor favorabil asupra dinamicii și tranzitului intestinal. în plus, au calitatea de a da senzația de sațietate (de sătul) acestor bolnavi obezi, veșnic înfometați, deși aportul caloric al legumelor este redus, lucru extrem de important pentru orice regim alimentar rațional. Se recomandă ca legumele și fructele să nu lipsească din alimentația zilnică și să fie consumate mai ales crude, întregi, ca salate, piureuri, spume, coapte sau fierte, după natura lor.Conținutul mare de vitamine, săruri minerale și apă, cantitatea redusă de sare și absența proteinelor din diferite legume și fructe determină o scădere a procentului de uree din singe, o creștere a diure- zei, retragerea edemelor (umflăturilor la bolnavii cardiovasculari, de- toxifierea organismului' în cazul suferinzilor renali).Dar și acest regim sporit de legume și fructe trebuie cuantificat : circa 500 gr fructe și 500 gr legume zilnic, fractionate în porții mici pe tot parcursul zilei și bine mestecate pentru a evita iritarea tubului digestiv. Persoanele supraponderale vor exclude fructele foarte bogate în zahăr, cum sînt prunele, strugurii, bananele, toate fructele uscate.Dirijarea în acest mod a regimului alimentar oferă posibilitatea prevenirii unor complicații, în cazul celor suferinzi, favorizind la cei sănătoși păstrarea echilibrului ponderal și îmbunătățirea capacității de efort fizic și intelectual.Convorbire consemnată de
Elena MANTU

.•

Lozul cîștigător
la... tragerea 

Ostrovăț
Ce își poate dori mai mult un „jucător la loto” — indiferent dacă nu urmărește decit să-și pună la încercare norocul sau dacă prietenul său, gestionarul, i-a promis marea cu sarea pentru peticul acela de hîrtie cu care, la o adică, ar putea dovedi că nu și-a ciștlgat nejustificata-1 bunăstare exclusiv la tejghea ? 1Așadar 1 Ce-și poate dori mai mult, un Jucător la loto ? Desigur, lozul cîștigător.— Și ce-i cu asta 1 — s-ar putea exclama, într-adevăr, o întrebare cu răspuns banal. Dar pentru Ostrovăț Emilia însă — pe vremea cind era gestionară la unitatea „Loto pronosport" nr. 4 — 21 din București — a fost un adevărat coșmar. Coșmar de care n-a scăpat decit atunci cînd, mai atentă la ce se întîmplă in jurul ei, a ajuns la concluzia că n-ar fi mare filozofie să „procure" strictul necesar (adică bilete de loterie necompletate, o ștampilă și lista numerelor ciștigătoare) pentru a veni în întîmpinarea dorințelor cumpărătorilor —- ca să folosim o expresie consacrata in lumea comerțului, cu mult rivnitele bilete de loterie cu numere ciștigătoare.Cum nu era atît de naivă incit să s« „aprovizioneze" de la ea din prăvălie, se duce direct la depozitul general de imprimate al sucursalei municipale a agenției Loto-Pronosport și... Și fură de pe masa gestionarului Gheorghe Roșu două carnete cu bilete de loterie. (Gestionarul era probabil legat la ochi în clipa aia). Cîteva zile mai tîrziu face o vizită în unitatea Loto-Pronosport nr. 76 — 022 din str. Brezoianu de unde fură ștampila. Dintr-un sertar. (Gestionarul. Stelian Bărbulescu, era probabil tot legat la ochi). Nu-i mai rămăsese decit să completeze pe un bilet numerele ciștigătoare la ultima tragere : nu s-a sfiit. Cumpărător avea : Mihaî Livițchi, jucător pasionat, bine cunoscut

în tnulte din unitățile Loto-Pronosport ale Capitalei, mai ales după ce dăduse sfoară în țară că „plătește bine" pentru un bilet ciștigător. De preferință o mașină.„Tirgul" a avut loc în holul Spitalului de oftalmologie din Piața Cosmonauților. Nimic de bănuit : amindoi purtau ochelari. Ea a cerut 75. De mii 1 El a oferit 55. Tot de mii ! La 60 de mii au bătut palma. Oameni de încredere, n-au mai numărat banii.. O oră mai tirziu, Mihai Livițchi și Dumitru Pandurul — colegul și prietenul său, gestionar — pentru care procurase biletul cîștigător ia tragerea Ostrovăț, „udau" virtos mașinuța pe care o credeau ca și în garaj. Bucuria n-avea să dureze însă decît pînă a doua zi, cind Emilia Ostrovăț ii lasă vorbă soacrei lui Livițchi că biletul de loterie nu este valabil.Pe ce mizase Ostrovăț Emilia ? Că gestionarul pentru care cumpărase Livițchi biletul este unul dintre aceia care preferă să dea. „uitării" chiar și 60 de mii de lei decit să fie întrebat de unde dispune de atîta numerar. Se înșelase de astă-dată....La proces a încercat să insinueze că ea n-ar fi decît o simplă rotită, dintr-un mecanism mai complicat și bine uns, care funcționa de mai multă vreme. N-a reușit să probeze. Și a rămas cu biletul de loterie total neciștigător...
Pe teme de sezon
Pentru tot! gestionarii tentat! de idee și neavizați incă de ultima „experiență" a foștilor lor colegi de la I.L.F. Bercenl — Avram Ion, Foca Neculai, Matei Ștefan și Gheorghișor Gheorghe — să abordăm o temă autumnală : ce NU trebuie făcut acum, 1» vremea culesului, a mustului $1 a vinificației, cu mijloace la indemîna oricui....Avram Ion lucra la I.L.F. Berceni ca delegat pe lingă unitățile de producție agricole de unde se făcea aprovizionarea depozitului și a unităților de desfacere din Capitală. Teoretic. Pentru că, practic, zecile de tone de struguri — că despre

struguri este vorba — ridicați într-un interval de aproape 3 luni de zile de la diferite C.A.P.-uri din țară aveau să ajungă — ocolind și depozitul și unitățile de desfacere ale Capitalei 7- direct pe bătătura cumpărătorilor aleși pe sprinceană dintre consătenii săi din comuna Glina. De preferință neamuri. Prețul de vinzare cu amănuntul — cel oficial, singurul beneficiu concret și probat fiind de partea cumpărătorilor cărora li se aducea marfa pînă la poartă, cu autocamionul întreprinderii, în ceea ce-1 privește pe A. I. — devenit din delegat al I.L.F.-ului, delegat al celor din Glina — nu ne cămine decit să credem câ el s-a ales intr-adevăr doar cu recunoștința neamurilor și faima de om serviabil pentru consătenii lui. Mai mult nu s-a putut proba in fața instanței.Ce rol au jucat in toată afacerea Matei, Gheorghișor și Foca — primii doi, gestionari la unitățile I.L.F. 232 și respectiv 211. al treilea, vinzător la prima dintre unități ? L-au scăpat pe Avram de grija justificării ambalajelor și a cantităților de struguri, ridicate de unde trebuia și ajunse unde nu trebuia. Mai exact, fiecare dintre ei i-a întocmit, cînd a avut nevoie, documentele de „primire și verificare" a strugurilor din care nu văzuseră și nu vînduseră nici măcar un singur ciorchine. Șl, bineînțeles, au primit contravaloarea. După care nu le mai rămăsese decît să aștepte laudele conducerii întreprinderii pentru îndeplinirea exemplară a planului de desfacere. Și, bineînțeles, cota procentuală ce le-ar fi revenit ca retribuție din volumul total al desfacerilor lunare.N-au mal apucat. Intre timp, toată manevra a fost descoperită de miliție. Șl mare le-a fost mirarea cînd au aflat, în instanță, cum tratează legea astfel de „inițiative".— Doat n-a existat nici un prejudiciu. N-am făcut decît să contribuim la îndeplinirea planului și să evităm degradarea strugurilor....De parcă altora, ca de pildă, bucureșteni- lor cărora le erau destinați nici prin gind nu le-ar fi trecut să-i mănînce 1

Mobilul si 
imobilul dragostei
Fericirea conjugală a soților Iosif și Margareta A. din Arad a durat numai trei săptămini. La zece martie spuseseră „Da" în fata ofițerului Stării civile. După care, trei săptămîni mai . tîrziu, „alesul" avea să părăsească cuibul de bucurii — asupra căruia i se refuzase categoric un amărit titlu de proprietate. Pentru ca la 18 mai „aleasa", împăcată cu gindul despărțirii, să depună la judecătorie cererea de divorț.Este adevărat, în acest din urmă răstimp, într-o eventuală agendă a mariajului soților A. s-ar mai fi putut consemna cîteva întrevederi : scurtele — lui — reveniri ia domiciliul comun, care n-au fost însă de natură sâ-i schimbe — ei — decizia. Dimpotrivă 1— S-a întors numai ca să mă bată sau să mai ia cite ceva din casă.Ceea ce, poate n-ar fi fost mare lucru, pentru o fire înțelegătoare ca a Margaretei.Orice gînd de împăcare avea să se piardă ca un fir de nisip in pustiul pe care i l-a făcut in suflet imaginea lui Barbă- Albastră, defilînd țanțoș pe Corso la brațul ultimei variante : Barbălată Alexandra, proprietară de apartament — undeva pe strada Barbusse. Deci nu-i lipsea nici acest „argument" : esențial pentru sensibilitatea Iul la imobile.Șl toate acestea se tntîmplaseră tn ciuda maturității sufletești de care dăduse dovadă Margareta inai bine de doi ani, cit adăpostise in casa ei puiul de cuc Înainte de căsătorie. Insinuată in contextul general al probelor, diferența de virstă rămine totuși nerosțită răspicat: dintr-o predispoziție pentru discreție, explicabilă în atari situații și pentru unul și pentru celălalt dintre preopinenți. Armistițiul tacit avea să se clatine însă odată cu rostirea in public a celorlalte motive de divorț. Pentru ca să sară realmente în aer după declarația fă

cută în instanță de o vecină — „martoră" a efemerei lor fericiri domestice și martoră in proces.— Pirîtul avea pretenții ca reclamanta să-i asigure cheltuieli personale de 100 lei zilnic, un pui la rotisor și un pachet de Kent.Rămas doar pentru o clipă fără replică, piritul aruncă pe celălalt taler al balanței o „poveste cu un străin" — poveste in legătură cu care reclamanta nu va recunoaște decit „relații de comerț".Erau chit.Urmează bâlăcăreala pentru boarfe. Tot în instanță, bineînțeles. Vehemența, tonul și sugestia' argumentelor au fost de * astă dată suficiente pentru a convinge instanța că relațiile dintre soți erau „iremediabil vătămate".Cum poate 100 de lei, un pui la notisor și un pachet de Kent — pe zi — să compromită o căsătorie din dragoste 1
Din caietul 
grefierului

„tmi menfin declarația dată la urmări
rea penală in sensul că am văzut instalația 
de curent electric de la domiciliul incul
părilor și fac precizarea că instalația res
pectivă nu a fost făcută de un meseriaș 
pentru că furtul era prea aparent".(Din dosarul nr. 3 450/80, Judecătoria din Arad)

„...pirita a avut o comportare condam
nabilă prin aceea că m-a insultat, m-a 
amenințat, mi-a adresat cuvinte injurioase, 
incit cele 12 zile cit am fost împreună, 
pentru mine au constituit ani de chin". (Din dosarul 8 910/79, Judecătoria sectorului 4 din Capitală)

„Părțile se certau intrucit piritul nu o lua 
pe reclamantă cu el și aceasta mergea 
numai cu prietenii lui".(Din dosarul nr. 7 537/79, judecătoria din Arad).

Florin CIOBĂNESCU

In plină vacanță, înainte de 
începerea noului an școlar, la | 
liceul „Emil Racoviță" din lași I 
a răsunat clinchetul de argint al 
clopoțelului. Cei 40 de absolvenți - 
ai clasei a Xll-a A s-au intUm.it I 
cu Valeria Vasilache. profesor I 
de fizică, directorul liceului, și 
cu fostul lor diriginte, profeso- 9 
rul de matematică Nicolae Pa- j 
vel. Pentru prima oară, catalo
gul nu s-a mai strigat in ordinea ■ 
alfabetică, ci la rind, după mo- 1 
dul. in care stăteau foștii elevi, ■
fiecare dintre ei. in loc de obiș-

Inuitul „prezent", răspunzînd : 
„reușit". De 40 de ori s-a auzit I 
același răspuns : „reușit !".

Toți cei 40 dintr-a Xll-a A au 
I reușit la examenele pentru in- ■ 

vățămintul superior : 3S la poli
tehnică și 2 la universitate.

I Poate că n-am fi stăruit asu
pra acestui fapt dacă el n-ar fi 
o repetare. Pentru că și anul I 
trecut, toți cei 39 absolvenți ai

I clasei a Xll-a A au reușit la fa- I 
cultate. Și tot cu profesorul lor I 
de matematică, Nicolae Pavel,

Ipe care-l întrebăm : ,
— Dar la anul ?
— La anul 1 După... tradiție. •

Vintul și... 
calculatorul
electronicI

I

I
I
I
I
I
I
I
I

Specialiștii întreprinderii 
lectrotimiș" din Timișoara 
preocupă nu numai de sporirea 
și creșterea calității produselor, 
ci și de realizarea acestora cu 
consumuri cit mai reduse de 
combustibil și energie electrică. 
Pentru început, ei au conceput, 
construit și pus in funcțiune un 
grup format dintr-o turbină și 
un generator de energie eoliană. 
Turbina, cu ax vertical, este 
formată din trei palete, fiecare 
cu un diametru de cite trei me
tri. Viteza minimă a vintului la 
care paletele, foarte sensibile, 
încep să se rotească, este de 2 
metri pe secundă. Este de subli
niat și faptul că paletele pat 
funcționa independent de direc
ția vintului și se pot cupla și 
decupla cu generatorul in mod 
automat, in funcție de viteza 
vintului.

Și încă ceva : calculul aerodi
namic. și modelarea funcționării 
turbinei eoliene s-a efectuat cu 
ajutorul calculatorului electro
nic !

I
I
I
I
I
I
I
I

Ca la ei acasă

I
I
I
I

I
I
I
I

Știți unde se află acest grup 
statuar „Hocheiștii" ? El se află 
— nici nu se putea un loc mai 
potrivit — in fața modernului 
patinoar artificial din Miercurea 
Ciuc, orașul care a Sărbătorit, de 
curînd, împlinirea a 50 de ani 
de cind se 
sport.

Dar știați 
tuar dedicat 
unic pină acum in Europa ? 
Mărturisim că nici noi n-am 
știut pină acum. El este opera 
sculptorului băimărean Torbs 
Găbor și exprimă, in structura 
sa din oțel inoxidabil, vigoarea 
acestui sport bărbătesc cu crosa 
și pucul.

Pe de altă parte, sintem infor
mați că infocații suporteri ai 
echipei locale — una din prota
gonistele hocheiului nostru — ii 
îndrăgesc cu atit mai mult pe 
cei doi din grupul statuar, in
trucit sînt siguri că ei nu vor 
mai

practică aici acest

grup sta-

I
că acest 

hocheiștilor este 
acum in 

nici

fi luați pe la alte cluburi...

I
I
I

I
I
I
IRubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii^j

intUm.it
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MESAJE CU PRILEJUL MARII

f SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, poporul și Guvernul Republicii Democratice Sudan mi se alătură in a transmite Excelentei Voastre felicitările noastre cele mai călduroase, împreună cu cele mai bune urări de deplină sănătate pentru dumneavoastră, de prosperitate pentru poporul dumneavoastră prieten și de întărire a relațiilor deosebit de strînse existente între popoarele și țările noastre.

r GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele

Republicii Democratice Sudan

TELEGRAMAPreședintele guvernului luxemburghez, Pierre Werner, a transmis tovarășului Ilie Verdeț. prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, o telegramă prin care mulțumește pentru felicitările care i-au fost adresate cu prilejul Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului. (Agerpres)

Plecarea tovarășului 
Santiago CarrilloTovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comuhist din Spania, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. .secretar general al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit sîmbătă Capitala.

Pe aeroportul Otopeni oaspetele a fost condus de tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic • Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. P.C.R., de activiști de partid. al

ZIUA NAȚIONALĂ A MALAYEZIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România. îmi este plăcut •fi vă adresez, in numele Comandamentului general al Forțelor Saika și al meu personal, calde felicitări și cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate continuă pentru poporul român prieten.Doresc să reafirm, și cu acest prilej, înalta noastră prețuire pentru sprijinul permanent acordat cauzei poporului arab palestinian pentru a-și făuri 

un stat propriu, independent și pentru a-și hotărî singur soarta.Trăiască prietenia arabă-română !Trăiască prietenia palestiniană-română !
ISSAM AL KHADI

Membru al Comandamentului Național 
al Partidului Baas Arab Socialist, 

Secretar general al Organizației Saika

într-o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a eliberării patriei, de președintele Institutului pentru relații internaționale, cons. dr. Giovanni Battista Bonelli, magistrat de casație, procuror general al Republicii Italiene pe lingă Curtea de Apel din Milano, și secretarul general al Institutului, prof. dr. Giancarlo Elia Valori, se spune : „Admirînd sincer rolul atît de semnificativ pe care Republica Socialistă România îl îndeplinește în favoarea păcii și progresului Europei și al întregii lumi, dorim, domnule președinte, să vă adresăm dumneavoastră și țării dumneavoastră cele mai bune urări pentru ziua de 23 August, urări cărora le alăturăm, la cea de-a XV-a aniversare de la fondarea institutului nostru, un salut deosebit de cordial".
CONFERINȚE JUDEȚENE ALE DEPUTAȚILOR 

CONSILIILOR POPULARE

Cronica zileiCu prilejul Zilei Armatei Turciei, locotenent-colonel Matin Kiliț, atașatul militar, aero și naval al acestei țări la București, a oferit sîmbătă un cocteil.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic.
★La sala Dalles a avut loc sîmbătă vernisajul celei de-a III-a ediții a bienalei republicane de artă plastică intitulată „Magistralele socialismului". Expoziția, organizată de Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Uniunea artiștilor plastici și Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, înmănunchează circa 350 de lucrări de pictură, sculptură și grafică.După cuvintul de deschidere rostit de Viorel Oprea, directorul Oficiului de expoziții al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, au luat cuvintul Ion Frunzetti, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, Ștefan Boțea, maistru oțelar la întreprinderea „23 August", și Aurel Duca, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., vicepreședinte al Consiliului Culturii șl Educației Socialiste.La vernisaj au fost prezenți Cris- tea Chelaru, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, critici de artă, pictori, un numeros public.

Sîmbătă dimineața a părăsit Capitală tovarășul Antonio Macedo, președintele Partidului Socialist Portughez, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășii
Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.A fost prezent Jorge Serpa Neves, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Portugheze la București.
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FOTBAL IN DIVIZIA A

(Urmare din pag. I)diversificarea serviciilor către populație, a industriei mici și artizanale pentru punerea superioară în valoare a resurselor materiale și a forței de muncă pe plan local. O atenție deosebită a fost acordată creșterii continue a rolului consiliilor populare în antrenarea maselor largi de oameni ai muncii la realizarea sarcinilor de interes general, la buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, la dezvoltarea continuă a democrației socialiste.Spiritul de înaltă responsabilitate j civică față de treburile obștești a fost ! materializat în numeroasele propu- I neri făcute în scopul îmbunătățirii ! continue a muncii consiliilor populare în toate sferele de activitate, î precum și prin importantele hotă- : riri adoptate.în încheierea lucrărilor, într-o j puternică atmosferă de angajare t

politică și patriotică, de adeziune totală față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, partfcipanții la conferințe au adresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu telegrame, prin care exprimă hotărirea fermă a de- putaților, a tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de a nu precupeți nici un efort pentru încheierea anului în curs șl a întregului cincinal actual cu realizări tot mai însemnate, de a pregăti în cele mai bune condiții trecerea la înfăptuirea cu succes a prevederilor viitorului plan cincinal, 1981— 1985, angajîndu-se plenar de a-și consacra intreuga energie creatoare pentru transpunerea in viață a hotă- rîrilor Congresului al XII-lea al partidului, de a depune toate eforturile pentru progresul multilateral al patriei, pentru înflorirea și bunăstarea națiunii noastre socialiste.

vremea
. Timpul probabil pentru zilele tie 1, 
2 și 3 septembrie, In țară : Vreme în 
curs de răcire lncepînd din nordul tă
rii. Cerul va fi schimbător, vor cădea 
ploi locale care vor avea șl caracter 
de averse mai frecvente în. vestul șl 
nordul tării. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat cu. intensificări locale în 
Banat, Moldovă și în zonele de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar cele maxime 
între 18 șl 28 de grade. In București : 
Vreme caldă la început, apoi în curs de 
răcire. Cerul va fl schimbător, favo
rabil ploii. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse între 11 șl 13 grade, iar cele 
maxime între 25 șl 27 de grade. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

Etapa a 5-a a campi'onatului diviziei A de fotbal a fost marcată de primul eșec al fostului lider al clasamentului, echipa Universitatea Craiova, ai cărei jucători, resimțind eforturile din ultimele etape și din meciul Internațional de miercuri, au fost învinși cu 1—0 la Cluj-Napoca de formația locală Universitatea. O scădere de formă a arătat și echipa Steaua, întrecută clar cu 3—1 de Sportul studențesc, în vreme ce Dinamo a surclasat cu 4—0 pe Progresul-Vulcan.Etapa de sîmbătă a adus și primele victorii echipelor F.C.M. Galați și A.S.A. Tg. Mureș.A rămas de disputat meciul dintre Politehnica Timișoara și F.C.M. Brașov, meci așteptat astăzi cu mare interes, întrucit un succes al formației brașovene ar situa-o pe 'primul loc în clasament.Iată rezultatele tehnice și autorii golurilor :București : Dinamo — Progresul- Vulcan 4—0 (2—0). Golurile au fost înscrise de Dudu Georgescu, Augustin, Țălnar și Stredie. Sportul studențesc — Steaua 3—1 (1—0). AU marcat : Chihaia, Mircea Sandu și lor-' gulescu, respectiv, Sameș,Bai» Mare : F. C. Baia Mare — Chimia Hm. Vîlcea 5—0 (1—0).Golurile au fost realizate de Mure- șan (3), Tcrheș și Sepi.Cluj-Napoca : Universitatea — Universitatea Craiova 1—0 (1—0), Unicul

gol al partidei a fost marcat de Cîm- peanu II.
Galați : F.C.M. — S.C. Bacău 2-0 (1—0). Ambele goluri au fost înscrise de C. Zamfir.Tg. Mureș : A.S.A. — F.C. Argeș Pitești 2—0 (2—0). Fodor și Vigu au fost autorii golurilor.
Hunedoara : Corvinul — Jiul Petroșani 1—0 (0—0). A marcat Petcu.Iași : Politehnica — F.C. Olt 3—0 (1—6). Golurile au fost înscrise de Romilă (2) și Florean.Meciul dintre Politehnica Timișoara și F.C.M. Brașov se va disputa astăzi la Timișoara.In clasament conduce Corvinul Hunedoara, urmată de Dinamo șl Universitatea Craiova, cu cite 8 puncte, departajate de golaveraj. Urmează F.C.M. Brașov cu 7 puncte și un meci mai puțin disputat.Viitoarea etapă se va desfășura sîmbătă, 6 septembrie.

A apărut revista : 
„PRESA NOASTRĂ" 

nr. 8/1980

A patra lună de vîrf pe litoral
• Luna septembrie se anunță a fi „lună călduroasă" • Vacanțele sînt mai ieftine cu 
40 și chiar 50 la sută decît cele din sezonul estival • Se primesc înscrieri și pentru 
sejururi de 2—3 zile • Cura heliomarină poate fi dublată de cura de struguri

— Vara se apropie da sfirșit. Se 
simte acest lucru și pe plajele în
tinse ale litoralului nostru ?— Nu, dimpotrivă — ne spune tovarășul Vasile Trandafir, director 
general al Centralei O.N.T. „Lito
ral". Se simte, în continuare, prezența unui „vîrf de sezon". In cele 12 stațiuni de pe coasta noastră maritimă se află în prezent peste 100 000 de turiști români și străini, cifră superioară celei din aceeași perioadă a anului trecut. Vremea se anunță în continuare frumoasă, ceea ce face ca septembrie să devină a patra lună a verii. De asemenea, avem posibilitatea de a primi circa 7 000 de oaspeți in hotelurile cu încălzire centrală și pe timpul sezonului rece, ceea ce ne permite să afirmăm că pe litoral începe, de fapt, al doilea anotimp al vacanțelor.

— Ntk exagerați clnd faceți aceas
tă invitație 1— Deloc. Pentru luna septembrie și-au cumpărat pînă acum bilete peste 50 000 de oameni ai muncii din țara noastră. Se anunță, de asemenea, sosirea unui număr important de turiști străini. Ne așteptăm deci să avem în continuare o perioadă de vîrf. Sintem deci departe de situația de a trage cortina peste plajele litoralului.

— Dacă ar fi sd faceți solicitan- 
țflor recomandări pe stațiuni, ca 
le-ați spune ?— In această perioadă, toate stațiunile asigură condiții aproximativ egale de odihnă și distracții. Pe tineri i-aș sfătui să se îndrepte mai mult spre Mamaia și Neptun, unde posibilitățile de distracție sint mai multe și mai diversificate. Pe familiști, in toate stațiunile, dar în primul rind în Venus — o stațiune cu o anumită intimitate. Pe cei care sint interesați să efectueze tratamente, în funcție de indicațiile medicale, le recomandăm stațiunile Eforie Nord, Teehirghiol și bazele

de tratament din Mangalia și Neptun.
— Chiar dacă luna septembrie se 

anunță călduroasă, ea face parte 
din ceea ce numim extrasezon. Ce 
facilități sint asigurate în această 
perioadă celor care vin să-și pe
treacă vacanța aici ?— lncepînd tu luna septembrie,

PROGNOZA LUNII SEPTEMBRIE 
PE LITORAL

In cursul zilei de ieri, meteoro
logul de serviciu Constantin Mo
re? ne-a transmis următoarea 
prognoză a lunii septembrie pe 
litoral : „Vremea pe litoral va fi 
caldă, prima decadă și intervalul 
15-20 septembrie vor avea un 
caracter aproximativ tie vară. 
Temperaturile maxime vor oscila 
intre 20 și 24 de grade. După o 
răcire relativă in intervalul 21-25 
septembrie, temperaturile maxime 
vor fi de 18-20 de grade iar in 
ultima parte (26-30 septembrie) 
vremea se încălzește din nou 
simțitor".

tarifele de cazare și masă se reduc cu 50 la' sută, iar după 15 septembrie cu mai mult. Mai concret: costul unui bilet pînă la 15 septembrie este de 65 lei pe zi. iar după a- ceastă dată de 57 lei. Totodată, în luna septembrie, și prețurile din comerțul alimentar cu, amănuntul, care in lunile de vîrf (iulie și august) cunosc anumite creșteri, revin la normal ca in toată țara. Dar a- ceastâ perioadă pe litoral prezintă și un alt avantaj. Roadele toamnei se regăsesc din plin și in aprovizionarea mai bună a stațiunilor de pe litoral cu legume și fructe. O cură heliomarină în luna septembrie poate fi dublată de către oricine dorește și de o cură de struguri.

— Sint cunoscute aceste avantaje 
de cei interesați 1— Teoretic, da. Noi am repartizat dip timp tuturor oficiilor județene de turism locurile ce pot fi vîndute în luna septembrie. Dar faptul că aproape 50 la sută din locurile existente în stațiunile noastre mal sint disponibile arată că nu peste tot ele sînt prezentate și cunoscute suficient. Ar fi în interesul oamenilor muncii, care n-au avut posibilitatea să-și petreacă vacanta pe timpul verii, ca atît oficiile județene de turism, cît și sindicatele, ceilalți organizatori de odihnă să facă mai bine cunoscute aceste condiții și să orienteze un număr tot mai mare de cetățeni pentru a-și petrece și în această perioadă concediul pe litoral.

— Lunile de vară obligă solici
tantul să vină pe litoral numai in 
serii complete, de 12 zile. Ceea ce, 
uneori, constituie un impediment. 
Septembrie aduce anumite facilități 
in această privință ?— In general, noi am pus In vîn- zare, prin filialele de turism, bilete pentru serii de 12 zile la odihnă și 18 zile la tratament. Dar In funcție de cerințe putem asigura condiții de cazare șl pentru perioade mai scurte : de 1—3 zile, 3—5 zile. 5—8 ș.a.m.d. Și încă o precizare : în această perioadă se pot procura bilete atît de la filialele de turism ale oficiilor județene, cît și direct, pe litoral, de la dispeceratele de cazare din stațiuni.în încheiere, directorul general al Centralei O.N.T. „Litoral" ne-a asigurat că, în calitate de gazdă, organizatorii turismului și-au reîmprospătat forțele și sînt gata să-și dovedească întreaga ospitalitate — mai ales că nu mai este binecunoscuta aglomerație din „sezonul de virf" — pentru toți cei care vor veni să-și petreacă aici vacanța în luna septembrie.

Constantin PRIESCU

LISTA OFICIALAa obligațiunilor C.E.C.ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți lunară din 30 august 1980
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI• La Flushing Meadow (New York) au continuat campionatele internaționale de tenis ale S.U.A. In turul doi al probei de simplu feminin jucătoarea româncă Lucia Romanov a eliminat-o cu 7—6, 6—3 pe Frederique Thibault (Franța), rezultate : Jaeger — Duvall 6—0, 6—2 ; Nagelsen — Jordan 6—3, 6—3; Hallquist — McCallum 6—1, 6—3 ; Margolin — White 6—1, 6—3 ; Navratilova — Allen 6—1, 4—6, 6—2. Virginia Ruzici (România), care este calificată în turul 3, va juca în compania americanei Pam Teeguarden.Rezultate înregistrate in turneul masculin : Connors — Walts 6—3, 6—1, 6—3 ; Gottfried — Gullikson 6—3. 6—2, 7—6 ; Moor — Stewart 6—2, 7—6, 6—4 ; Solomon — Năsta- se 6—2, 6—2, 6—2 ; McEnroe — Waltz 6—3, 6—1, 6—3 ; Lendl — Mayotte 6—4, 6—4, 6—4.• în penultima zi a competiției internaționale feminine de baschet „Cupa Mării Negre", care se desfășoară în Sala’ sporturilor din Constanța, s-au înregistrat următoarele rezultate : România — Bulgaria 77—74 (42—39) ; Italia — R. D. Germană 69—56 (37—27) ; Polonia — R, P. Chineză 81—54 (46—30).

Alte

• In turneul internațional de fotbal dotat cu „Trofeul Santiago Ber- nabeu", care are loc la Madrid, echipa locală Real a învins, după o serie de lovituri de la 11 m, pe Benfica Lisabona. După încheierea timpului regulamentar de joc rezultatul era egal : 2—2.
ta t r

• Teatrul Național (sala mică) : 
Examenul — 10,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului) : Recitaluri 
vocale și instrumentale — 19,30.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă și durere — 19; (sala Gră
dina Icoanei) : Cum se numeau 
cei patru Beatles ? — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : Opinia publică — 20.
• Teatrul evreiesc de stat: In
tr-un ceas bun — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-, 
nase“ (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20.

cinema

este cuprinsă și valoarea no- a obligațiunilor ieșite cîștigă-cîștigurilor se efectuează prin filialele și agențiile
Cîștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 de lei. În valoarea câștigurilor minală toare.Platasucursalele, C.E.C.La obligațiunile C.E.C. din seriile 000001-099999 care au numerele curente cuprinse între 81—150, la confruntarea cu lista oficială primul zero de la serie nu se ia in considerare.

• Șaua de argint : SALA PALA
TULUI — 14.30; 17,15: 20. LUCEA
FĂRUL — 8,45: U; 13! 15,13: 17,36: 
19,45. La grădină — 20.30. BUCU
REȘTI — 9: 11,13: 13,30; 15.45; 18: 
20.15.
• Am să fiu Cuminte, bunicule : 
CENTRAL — 9; 11.13: 13.30: 15,45; 
18: 20.
• ...Am fost șaisprezece : SCALA 
— 9.13; 11,15: 13.30; 15,45: 18 : 20.15. 
FAVORIT — 9; 11.15; 13.30: 15.45; 
18; 20.15, VICTORIA — 10: 12: 14; 
16: îs: 20.
• Pe aripile vintului :
9; 14,15: 18.30.
• Rocky II : STUDIO
14; 16; 18: 20.
• Corsarul
SPORTURILOR ȘI 
ii: ie.
• HcidI In oraș — a. xi< iu; xo.o 
Rebelul — 16: 18; 20 : DOINA.
• Fericirea într-o 
TIMPURI NOI — 
15,45: 18; 20.
• Vis de glorie : CAPITOL — 9

PATRIA —

— 10: 12;

PALATULnegru :
’ ~ CULTURII

casă veche :
9: 11.15: 13.30;

Maiestății Sale
SULTAN HAJI AHMAD SHAH IBNI 
AL MAH RUM SULTAN ABU BAKAR

Suveran al MalayezieiSărbătorirea Zilei naționale a Malayeziei imi oferă plăcutul prilej de a vfi transmite sincere felicitări însoțite de cele mai bune urări de fericire și sănătate personală, de succes și prosperitate poporului malayezian.Exprim convingerea că buhele relații existente între țările și popoarele noastre se vor dezvolta continuu în avantajul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
Tovarășul life Verdeț, prim-ml- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă primului ministru al Malayeziei, Datuk Hussein Bin Onn,

Cele peste două decenii care au trecut de la dobîndirea independenței Malayeziei au șters în bună măsură urmele vechii dominații coloniale, imaginea de azi a țării fiind marcată de eforturile susținute și încununate de succes pe calea dezvoltării eco- nomico-sociale.Ca urmare a existenței unor însemnate bogății ale solului și subsolului, în Malaye- zia a putut fl pusă baza unei industrii naționale diversificate. Din 1970, anul lansării unui amplu program de industrializare, s-au dezvoltat o serie de ramuri de Virf, ca de pildă electronica și e- IPctrotehnica. Guvernul de la Kuala Lumpur are în vedere și dezvoltarea pe baza rezervelor de hidro-

prin care

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Româniaadresează sincere felicitări, însoțite de cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, cu prilejul Zilei anaționale Malayeziei.
unei indus-carburi atrii petrochimice proprii care să asigure materia primă, printre altele, pentru industria textilă, bine dezvoltată, dar depinzind de importul de fibre artificiale. în ultimul timp, prospecțiunile de materii prime în general, și de hidrocarburi in special, s-au intensificat fiind identificate noi zăcăminte de gaze sau țiței. Astfel, în vara acestui an, a fost depistat in apropierea litoralului unul dintre cele mai mari zăcăminte de gaze din lume. în ultimii doi ani au fost provinciile Sarawak cîmpuri producția țării înregistrînd, urmare, creșteri spectaculoase : dacă anul trecut se exploatau

deschise in Sabâh și șapte noi petrolifere, de țiței a ca

280 000 barili pe zi, anul acesta producția a ajuns la 320 000 barili pe zi. O altă ramură economică de bază o constituie aceea a exploatării și prelucrării cauciucului natural.Relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Malayezia, bazate pe stimă și respect reciproc, pe e- galitate drepturi, continuă Schimburile de vizite și delegații la nivel guvernamental, acordurile de cooperare existente intre cele două țări au dus la amplificarea cooperării pe multiple planuri, corespunzător intereselor celor două țări și popoare, cauzei păcii și colaborării internaționale.

deplină în cunosc o dezvoltare.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TRINIDAD-TOBAGOl
Excelenței Sale Domnului ELLIS CLARKE

Președintele Republicii Trinidad-TobagoAniversarea proclamării independenței de stat a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări împreună cu cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și bunăstarea poporului din Trinidad-Tobago.
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Ilie Verdeț, a trimis o telegramă de felicitare primului ministru al Repu-

Istoria recentă a Republicii Trinidad- Tobago, cate sărbătorește astăzi 18 ani de la proclamarea independenței de stat, este caracterizată prin e- forturile susținute pentru ștergerea grelei moșteniri coloniale ce și-a pus pecetea asupra structurii economice a țării.Măsurile de dezvoltare și diversificare e- conomică care au cunoscut, mal ales după 1974 (anul proclamării republicii), un avint deosebit, au avut drept rezultat ridicarea unor obiective Industriale pe baza valorificării

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Româniablicii Trinidad-Tobago, Eric Williams, cu prilejul zilei naționale * acestei țări. •
bogatelor zăcăminte de care dispune țara. Principala bogăție o constituie, fără îndoială. țițeiul, industria petrolieră furnizînd 35 la sută din produsul national brut. Printre obiectivele cele mai noi de pe harta eco-| nomică a țării se numără combinatul siderurgic de la Point Li- . sas, care, a dat primele șarje de metal în vara acestui an. In 1981 urmează să Intre în funcțiune o fabrică de îngrășăminte chimice, de asemenea, o fabrică de aluminiu, una de metanol, un port

11,30; 14; 16.48: 18,30, la grădină — 
20,15, GLORIA — 9; 11,30: 14; 16.30;
19, CULTURAL — 9: 11.45; 14,30; 
17,15; 20.
• Inttlnlre de gradul trei : FES
TIVAL — 9; 12; 16: 19, MODERN
— 9; 12; 16; 19, la grădină — 20.15.
• Elvis și prietenii săi : MIORIȚA
— 9; 11,13; 13,30; 15.45: 18: -
• Al treilea salt mortal : 
REASCA — 9; 11; 13;
20, ARTA — 9; 11,15: : 
18; 30, la grădină — :
• Un ostatic în plus :
— 9; 11,15; 13.30: 15,45 
MELODIA — 9; 11,15;
18: 20,15, FLAMURA —
15,30; 17.45; 20.
• Artista, dolarii și ardelenii : 
BUZEȘTT — 15.30; 17.45: 20. la gră
dină — 30,30.
• Deznodămînt la frontieră : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15.
• A doua primăvară ; DRUMUL 
SĂRII — 16: 18; 20.
• Uimitorul căpitan Nemo : GRI- 
VITA — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 
20,15, GRADINA GLORIA — 20.30.
• Detașament cu misiune specia
lă : DACIA — 9: 11,15; 13.30: 15.45: 
18: 20,15.
• Cascadorul Hooper : EFORIE —
I>: 11.15; 13.30: 15,45; 18: 20.15. GIU- 
lești — 9: U: 13.15: 15.30:
17.45: 20.
• Viață dublă : FERENTARI — 
15,30; 17,30: “ "*
• castele
15,30; 17.45;
• Drumul
— 15: 17,16:
• Rețeaua
17.30: 19.30.
• Abba : VOLGA — 9; 11.15: 13,30: 
15,45; 18; 20, TOMIS - 9: 11,13; 
13.30; 15.45: 18; 20, la grădină — 
20.45.
• Capcana: VIITORUL — 15,30; 
17.30: 19,30.
• Familia noastră : AURORA — 
9: 11.15! 13.30: 15,45: 18 : 20. la gră
dină — 20,30.
• Sacrificiul de Anul nou: POPU
LAR — 1S.M; 17,30: 19.80.
• Ion — Blestemul pămtntuiui, 
blestemul iubirii : MUNCA — 
14; 18.

20. 
FLO- 
17.45; 
15,45;

15.30:
13.30:
20.30.
FEROVIAR 

i: 18: 20.15, 
13.30: 15,45; 
9: 11: 13.15:

19,S0.
de gheață : LIRA —
20, La grădină — 20.30. 
oaselor : COTROCENI 

19,30.
„S“ : PACEA — 15,30;

Portcomercial la Lisas.In ciuda marii tanțe geografice desparte cele _____țări, între România și Trinidad-Tobago s-au statornicit raporturi de prietenie, a căror evoluție pozitivă este ilustrată de amploarea ' creseîndă a colaborării și cooperării pe diferite planuri. Cu ocazia Vizitelor la diferite niveluri s-a evidențiat dorința comună a celor două țări și popoare de a dezvolta in continuare bunele relații existente intre ele.

dis- ce două

• Noi aventuri pe vasul „Posei
don" î COSMOS — 15: 17.15: 19.30.
• Tereza : FLACĂRA — 15,30:
17.45 : 20,15.
• Bună seara, Irina ! : PRO
GRESUL — is: 18: 20.
• I se spunea „Buldozerul" l 
GRADINA CULTURAL — 20.1*.
• Aleargă după mine ca să te 
prind ; GRADINA FLACĂRA — 
20.15.
• Tara cailor sălbatici : PARC 
HOTEL — 20,45.
• Cind’ dragostea 
GRĂDINA SCALA
• Camionul de ____  ___ .
GRADINA TEMERARII (str. Luică 
3) — 20.30.

se întoarce :
— 20.45.
cursă lungă :

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S.,
Sala Dalles : Expoziția de artă 
plastică „Magistralele socialismu
lui" ; Muzeul colecțiilor de artă : 
Expoziția de etnografie și artă 
populară din Africa. America, 
Asia, Australia și Oceania ; sala 
A.A.F. : Expoziție de fotografii
din Republica Socialistă Vietnam.
• Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România (parter) : Ex
poziția de machete pentru monu
mentele Unirii, Independenței șl 
Victoriei socialismului, destinate 
municipiului București.
• Galeriile Căminului artei (par
ter) : Ileana Codreanu, pictură ; 
(etaj) : Pictori și sculptori din 
Sibiu.
• Galeriile 
Costlnescu,
• Galeriile 
tei, pictură.
• Galeriile 
de afiș.
• Galeriile Eforie : Coca Mețianu, 
pictură.
• Galeriile „Hanul cu Tei" : Ell- 
sabeta Kolia Balaeș, modă.
• Casa de Cultură ,.Fr. Schiller" : 
Desene de copii „Azi șl mtine".

Simeza : Augustin 
pictură.
Orizont : Aurelia Ma-

Galateea : Expoziție

• „PORTRETUL TER
MIC" AL MARII. Cercct*- torii din Ucraina . au pus la punct o nouă metodă cu ajutorul căreia pot fi descoperite minerale utile ascunse sub fundul mărilor, pornind de la cantitățile de căldură emanate de zăcămintele de petrol, gaze șl de unele minereuri aflate sub fundul mării. O stație geo- termlcă de mici dimensiuni, instalată pe o navă, lansează pină la fundul mării o sondă cu senzori care măsoară temperatura. Datele se transmit la bord, unde aparate automate trasează curbele care servesc apoi la descoperirea zăcămintelor șl adîncimilor la care se află.

• AUTOMOBIL SO
LAR. Spre deosebire de celelalte automobile ai căror conducători au grijă să le parcheze intr-un loc cit mai umbrit, posesorii unui nou tip de autovehicul, denumit „rătoiul cel urît", parchează totdeauna ne partea însorită a străzii. Realizat de specialiști israelieni. „rătoiul" dispune de panouri solare montate pe capotă și pe acoperiș. Celulele solare de pe aceste panouri furnizează un sfert pînă la o treime din necesitățile energetice ale autovehiculului, restul necesarului de energie fiind completat prin conectarea automobilului la o sursă convențională de electricitate. Automobilul solar poate dezvolta O viteză maximă de 60 de ki

lometri și poate străbate, fără a necesita reîncărcarea bateriilor, o distanță de 75 km. Energia perttru punerea în funcțiune a „rățoiului" revine de 10 ori mai ieftin decit în cazul automobilului clasic.
• UN „CICLOP" AL 

OCEANELOR. Dispozitivul din fotografie (de fabricație britanică), denumit „Ciclop", permite investigarea minuțioasă a adincurilor submarine. Un scafandru coboară eu camera de filmat, imaginile apărind pe un ecran aflat la suprafață. Pe lingă aceste imagini, dispozitivul mai înregistrează, grație unui mic dispozitiv de tip sonar, un mare număr de informații importante: adîncimea apelor,

timpul scurs de cind și-a început scafandrul coborîrea, gradul do coroziune a carcaselor identificate in zonele submarine etc. „Ciclopul" se dovedește, astfel. deosebit de util pentru toate lucrările submarine, inclusiv pentru descoperirea și evaluarea tezaurelor din adincuri.
• PROCEDEU NOU 

DE REALIZARE A OTE
LURILOR ALIATE. Un concern suedez a elaborat un nou procedeu de fabricare a otelurilor aliate. Noutatea constă în transformarea, cu ajutorul unui

procedeu special, a materiei prime în pulbere, după care are loc comprimarea omogenă a acesteia. Procedeul denumit STAMP are și avantajul unui consum redus de materii prime.
• SISTEM DE ALAR

MĂ PENTRU PERSOA
NELE HANDICAPATE. Pentru a veni în ajutorul persoanelor virstnice, care sint și handicapate, o firmă vest- germanâ a pus la punct un sistem portativ de alarmă în două versiuni. Apăsîndu-se pe butonul dispozitivului aplicat pe perete se poate intra imediat în legătură cu un post central de apel. Aparatul, care Se poartă la încheietura mîinii, aidoma unui ceas-brătarfi, Înde

plinește funcția unui minuscul radlo-emitâtor; el permite declanșarea unui semnal de alarmă pe care’ îl recepționează și localizează centrul de apel. De asemenea, ambele dispozitive pot acționa ușa apartamentului, pentru a permite de pildă accesul unui medic în caz de nevoie.
• AFRICA, LEAGĂN 

AL CIVILIZAȚIEI. Intr °ex- punere făcută la Boston, de către Charles Nelson, specialist in probleme ale societăților nomade, acesta a declarat că, după opinia sa, creșterea animalelor este, după toate probabilitățile, o ocupație mai veche decit se credea și, în mod sigur, a fost practicată pentru prima oară în Africa: în spri

jinul afirmațiilor sale, expertul american a adus rezultatele cercetărilor întreprinse in Kenya, unde a descoperit mai multe probe — îh primul rînd dinți și oase care aparținuseră unor animale domesticite — ale faptului că populația locală avea această îndeletnicire în urmă cu aproximativ 15 000 ani. Pînă în prezent, a arătat el, se credea că primele începuturi ale civilizației s-au manifestat în O- rlentul Mijlociu zonă care dispunea de elementele de bază necesare — agricultură, domesticirea animalelor și utilizarea uneltelor. Acum, a adăugat el, noile date conduc spre concluzia că aceste elemente nu își au originea în zonă, ci au fost aduse din altă parte, fie datorită legăturilor comerciale, fie prin emigrație.>



Sesiunea specială a O.N.U. 

„Noua ordine economică internațională 
implică eforturi comune, soluții 
în interesul tuturor popoarelorOmenirea se îndreaptă spre un grav Impas și problema care se pune cu cea mai mare acuitate este aceea de a schimba o asemenea direcție periculoasă. Singura cale care duce la progresul și pacea lumii trece prin restructurarea radicală a sistemului de relații, internaționale. Un obiectiv extrem de complex, care necesită eforturi susținute și îndelungate, dar posibil de realizat Este in joc soarta tuturor popoarelor și de aceea voința politică de a reuși trebuie să fie cuvintul de ordine care să inspire întreaga comunitate internațională.Iată citeva idei majore ce s-au desprins in cursul primei săptămini de dezbateri din cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini economice mondiale, care se desfășoară la sediul Națiunilor Unite din "New York.Pentru numeroși vorbitori, abordarea problematicii noii ordini economice trebuie să pornească de la precizarea a două lucruri. în primul rind, noua ordine nu înseamnă a lua de la bogați pentru a da săracilor, ci crearea condițiilor în vederea unei conlucrări reciproc avantajoase, prin înlăturarea actualului joc al hazardului, în care ceea ce reprezintă ciș- tiguri pentru unii constituie pierderi pentru alții. în al doilea rind, așezarea sistemului de relații internaționale pe baze noi, reciproc avantajoase, este nu numai de dorit, ci și inevitabil : criza permanentă în care a intrat economia mondială afectează cel mai puternic statele sărace, dar ea se răsfringe tot mai negativ (fie sub forma incetinlrii ritmurilor de creștere, fie sub aceea a dezechilibrelor în balanțele de plăți) și asupra statelor bogate, ceea ce dovedește că actuala ordine economică nu defavorizează numai interesele unui grup sau altuia de state, ci ale întregii comunități internaționale. în acest sens, secretarul de stat pentru afacerile externe al Canadei, MARK MAGGUIGAN, arăta : 

„Sint încă prea mulți aceia care văd 
in dezvoltarea internațională o pro
blemă de caritate, in loc să recunoască 
faptul că progresele obținute intr-o 
parte a lumii noastre interdependen
te sint avantajoase pentru toți". La rindul său. secretarul pentru relațiile externe al Mexicului, JORGE CASTANEDA, referindu-se de asemenea la interdependența lumii de azi, declara : „Nici o țară nu poate 
pretinde să-și mențină prosperitatea 
daă aceasta se face in detrimentul 
altei țări". Șînt realități care l-au determinat pe reprezentantul Greciei, N. J. PALEOKRASSAS. să afirme : „Nu avem altă alternativă decit de a 
găsi soluții universal acceptabile, 
dacă vrem ca umanitatea să supra
viețuiască".într-adevăr, nici o țară nu-și poate face iluzia că are capacitatea să-și rezolve singură problemele. Obstacolele ce vor trebui depășite in procesul instaurării noii ordini economice au un caracter global. In acest sens,

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU

COPENHAGA. Demonstrație pentru pace și destindere, inițiata de organizațiile de femei din Danemarca

Străvechea
și veșnic tinăra Eladă

Se afirmă uneori că. sub povara propriei vechimi, timpul in Grecia s-ar scurge mai încet decit pe alte meleaguri. Metafora este inspirată, fără îndoială, de faptul că pămîntul Eladei oferă contemporanilor privilegiul de-a se intilni. față în față, cu mărturiile acelei grandori a trecutului care a constituit unul din fertilele izvoare ale civilizației europene. Șuvoaiele de turiști — peste șase milioane în acest an — se îndreaptă cu vădită curiozitate, adesea cu nedisimulată emoție, spre acele locuri care amintesc de strălucirea vremurilor de odinioară. Depănind în a- mintire ghemul Ariadnei, prin labirintul de la Cnossos, în Creta cea cîntată in Iliada pentru bogățiile și frumusețile, ei, pășind prin Mycene, cetate care evocă tragicul destin al atridului Agamemnon, oprin- du-se in fața relicvelor sanctuarului de la Delfi, străjuit de piscul legendarului Parnas, sau poposind tntr-unul din amfiteatrele în piatră, presărate pe Întreg cuprinsul țării — vizitatorul încearcă senzația de a se fi afundat în milenii, de a recepționa. din prima și cea mai autentică sursă, mesajul umanist al acelei „epoci de aur" care a inspirat, in urcușul spre treptele civilizației moderne, atîtea generații.Am întrebat pe un ilustru profesor atenian, care a dedicat decenii studierii străvechii civilizații elene, ex- trăgind învățăminte pentru timpurile noastre, prin ce fapte ar putea, in opinia sa. generațiile de astăzi, aidoma generațiilor lui Pericle și Phidias, să lase moșteniri cu care să se mindrească cei ce vor veni peste milenii.— Misiunea noastră pare mai modestă decit a celor de la început, dar este de o răspundere incomensurabil mai mare — a opinat interlocutorul. Noi, în lumea de azi, străbătută de atîtea contradicții și primejdii. avem menirea de a face totul 

unul din aspectele fundamentale abordate cu precădere în cadrul dezbaterilor de pină acum a fost problema creșterii datoriilor externe ale țarilor in curs de dezvoltare, care, așa după cum declara ministrul de externe australian, ANDREW PEACOCK, 
„au ajuns la punctul in care înseși 
capacitățile sistemelor financiare sint 
puse in discuție".Pornind de la această situație, numeroși vorbitori au subliniat că soluționarea echitabilă a acestei probleme acute — îndeosebi prin îmbunătățirea condițiilor financiare, prin stabilirea unui nivel rezonabil al dobînzilor, eșalonarea rambursării creditelor pe termene mai îndelungate și chiar stingerea datoriilor acelor țări care au venitul cel maj redus pe locuitor — prezintă o importanță de prim ordin. Pe bună dreptate s-a arătat că, în conjunctura actuală, sporirea volumului datoriilor externe ale țărilor lumii a treia periclitează nu numai programele lor de dezvoltare, ci și, datorită reducerii capacității lor de import, afectează grav posibilitățile de desfășurare normală a schimburilor economice internaționale.Criza energetică a arătat că resursele naturale pe care se întemeiază dezvoltarea economică și socială a tuturor popoarelor nu trebuie irosite. Dar, dintre toate resursele planetei noastre, cea care se epuizează iremediabil este timpul. De aceea, pe bună dreptate, numeroși vorbitori au ridicat în plenul sesiunii speciale întrebarea dacă nu este mai înțelept și în interesul tuturor statelor, indiferent de orîn- duirea lor social-politică sau de nivelul de dezvoltare la care au ajuns, să se treacă la acțiune acum, cînd situația economică și politică din lume mai permite să se discute în liniște, decit mai tirziu, cînd lucrurile ar putea deveni atit de complicate, incit confruntarea ar fi inevitabilă.Tocmai în, direcția satisfacerii a- cestor cerințe acționează neobosit România, care a prezentat în ultimii ani, în organismele internaționale, un șir de propuneri de măsuri practice menite să contribuie lă edificarea unei noi ordini economice internaționale. în acest spirit, din însărcinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a guvernului român, delegația țării noastre a adresat sesiunii speciale a O.N.U. chemarea de a acționa ferm pentru rezolvarea problemelor care perturbă azi dezvoltarea normală a economiei mondiale și colaborarea economică intre . state, de a nu pierde prilejul pentru a scoate aceste probleme din impas și de a relansa dialogul internațional, cu participarea și în interesul tuturor statelor, al progresului și păcii în lume.

Gh. CERCELESCU 
Națiunile Unite

pentru a asigura continuitatea vieții însăși și, pe acest temei, înflorirea în continuare a civilizației.Acest spirit răzbate cu putere în Grecia de azi. al cărei popor, atașat spiritului păcii, reînnoiește și îmbogățește mereu zestrea țării, valorificând cu inventivitatea și imaginația sa creatoare condițiile mai mult sau mai puțin prielnice oferite de străvechiul pămint al Eladei. Și, din primele contacte, vizitatorul constată că timpul, departe de a-și Încetini mersul, ține pasul cu exigențele zilei de azi. începind cu zona de centru, delimitată de celebrele piețe Syntagma și Omonia, și pină în cartierele albe ce încep să se cațăre pe versan- ții muntelui Hymet sau tind să cucerească noi porțiuni de litoral. Atena de azi este mereu în curs de modernizare. Edificiile noi sint astfel concepute incit să nu stinjeneas- că, de oriunde ar fi privită, imaginea simbolică a Parthenonului. Ceea ce, departe de a frustra noile creații din beton și marmură, aluminiu și sticlă, le conferă, dimpotrivă, un plus de eleganță. Iar cind, in expansiunea sa teritorială, orașul a ajuns la litoral, constructorii au extins solul, forțind marea să se retragă. Dacă, cu cițiva ani în urmă, șoseaua dintre Atena și Pireu era adesea spălată de valurile mării, acum, prin extinderea uscatului pină departe în golful Fali- ron, ea este flancată de cochete vile pentru turiști și de terenuri amenajate pentru bucuria celor mici.în pas cu timpul și — inevitabil — cu problemele lui, Grecia se străduiește să pună in circuitul dezvoltării acele avuții care au devenit in zilele noastre sinonime ale progresului. Atenția este îndreptată cu precădere spre depistarea și valorificarea unor noi resurse energetice. Cercetările au scos la iveală că pămîntul Eladei conține resurse de uraniu, pe baza căruia a fost elaborat proiectul primei centrale atomo-

Extinderea colaborării între România și ILN.E.S.C.O.PARIS 30 (Agerpres). — Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a avut la sediul Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.) din Paris o întrevedere cu Amadou- Mahtar M’Bow, directorul general al
Plenara C. C. al P. M. U. P.VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La 30 august a avut loc o plenară a C.C. al P.M.U.P., prezidată de Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., informează agenția P.A.P. La plenară, Stanislaw Kania, membru al Biroului Politic, secretar al CC. al P.M.U.P., a prezentat o informare.Comitetul Central al P.M.U.P. — transmite agenția citată — a luat cunoștință aprobativ de rapoartele

AGENDĂ ENERGETICĂ• UNIUNEA SOVIETICA. Specialiștii sovietici au trecut la construirea unui nou tip de centrale electrice, care consumă de 1,5 ori mai puțin combustibil, în comparație cu cele obișnuite. Prima centralâ de acest gen va intra in funcțiune la Riazan. fn noul tip de centrale, energia aburului este transformata în energie electrică cu ajutorul generatoarelor magnetohidrodi- namice.
• R.S.F. IUGOSLAVIA. Un nou zăcămînt de cărbune, ale cărui rezerve sint estimate la 90 milioane tone, a fost descoperit in apropiere de Kovin, în provincia autonomă Voivodina. In prezent, se desfășoară lucrările de amenajare a noii exploatări, în apropierea căreia se va construi și o termocentrală, ce va putea furniza energie

gggAGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

CONVORBIRI IN CAPITALA 
IR.D.G. Vicepreședințele Consiliului 

de Miniștri și ministrul pentru ști
ință și tehnică al R.D. Germane, dr. 

I Herbert Weiz, a primit pe Valeria
Ceoceonică, vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, care a efectuat o vizită 
oficială la Berlin. Au fost dezbă- 

| tute probleme privind adincirea co
laborării tehnico-științifice intre 

Icele două țări. La discuții a parti
cipat Gheorghe Tache, ambasadorul 
României in R.D. Germană.I ÎNTREVEDERI ROMANO-ANGO-I LEZE. Ion Popescu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geo-1 loglei, a avut. în Angola, convorbiri cu miniștrii de resort privind cooperarea româno-angoleză in dome-

Iniile petrolului și minelor, stabilin- du-se o serie de măsuri concrete vizînd trecerea la finalizarea acțiunilor stabilite în cadrul convorbirilor româno-angoleze la nivel înalt.
PREȘEDINTELE ZAMBIEI, Kenneth David Kaunda, a sosit sîm- bătă la Sofia, intr-o vizită oficială de prietenie. La sosire, președintele Zambiei a fost întimpinat de Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, de alte persoane oficiale din țara-gazdă.VIZITA LA PARIS. Președintele Republicii Populare Bangladesh,

electrice. cu o putere de 1 000 MW Mari capacități energetice se construiesc pe bază de lignit. Nu sînt lipsite de temei nici speranțele legate de țiței. După ce în insula Thas- sos, din platoul egeean. primele șuvoaie de petrol au adus dovada mulți ani căutată, forările s-au extins atit in mare, cît și in zona continentală, pină departe în cimpiile cu păduri de măslini seculari, din Peloponez. Iar ca atare, proiectele economice întocmite pentru viitorul deceniu incorporează, ca un element fundamental, satisfacerea necesarului de petrol. în proporție de cel puțin 20 la sută din surse proprii.Grecii, care beneficiază de cel mai senin cer și de cel mai mare număr de zile însorite din Europa, nu puteau să nu-și țintească atenția spre captarea energiei binefăcătorului 
„Helios". Tocmai aici, pe pămint elen, urmează să fie instalată cea mai mare centrală electrică solară proiectată pină acum în lume și care va produce tot atita energie cit complexul nostru de la Porțile de Fier.Acțiunile de stimulare a industrializării se desfășoară paralel cu preocupările unor largi forțe politice pentru îmbunătățirea structurilor sociale, în acest cadru o atenție deosebită acordindu-se sporirii numărului locurilor de muncă. Alocarea unor sume tot mai mari din fondurile de stat pentru investiții se reflectă pe plan social în descreșterea numărului celor care caută de lucru departe de locurile natale, uneori peste mări și țări.Cu deosebită plăcere constată vizitatorul român că atenienii cu sociabilitatea lor caracteristică, cu ospitalitatea lor tradițională nutresc sentimente de caldă prietenie pentru poporul nostru. Ca să nu mai vorbim de faptul că graiul nostru este cunoscut de numeroși eleni, care auzindu-te pe tine, vizitator. vorbind românește, nu ezită să-ți adre- 

acestei organizații. A fost examinată posibilitatea dezvoltării și diversificării colaborării dintre România și U.N.E.S.C.O. in domeniul științei și tehnologiei. La întrevedere a participat ambasadorul Valentin Lipatti, vicepreședinte al Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O.
comisiilor guvernamentale constituite pentru convorbirile cu reprezentanții muncitorilor in problema revendicărilor formulate la Gdansk și Szczecin.

★Agenția P.A.P. anunță că, în cursul zilei de 30 august, comisia guvernamentală a realizat, la Szczecin, un acord în problema revendicărilor muncitorilor și Încetării grevei. La Gdansk, comisia guvernamentală își continuă activitatea.
electrică începînd cu anul 1987. Intr-o primă etapă, capacitatea centralei va fi de 600 MW, iar ulterior va spori cu încă 300 MW.

© MAROC. Complexul hidroenergetic Al-Massira, dat recent în exploatare, este cel mai mare din țară. Barajul lacului de acumulare are înălțimea de 65 metri și lărgimea de 390 metri, iar hidrocentrala are o putere de 300 000 kW. Suprafața lacului de acumulare este de 3 000 ha. Noul complex hidroenergetic are o însemnătate deosebită pentru economia națională marocană. Apele lacului de acumulare vor permite irigarea a peste 100 000 ha de noi terenuri și vor contribui la îmbunătățirea aprovizionării cu apă potabilă a principalelor două orașe ale țării — Rabat și Casablanca.

Ziaur Rahman, a efectuat o vizită la Paris, unde a conferit cu președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing. Cei doi șefi de stat au examinat raporturile bilaterale, precum și evoluția situației internaționale. Ei au semnat trei acorduri de cooperare, între care unul in domeniul nuclear, in baza căruia Franța va construi un reactor pentru producerea de energie electrică la Roopur, în nord-estul R.P. Bangladesh.
CONGRES. In cadrul lucrărilor 

celui de-al Vl-lea Congres al 
O.N.U. pentru prevenirea infrac
țiunilor și tratamentul delincvenți- 
lor, care se desfășoară în capitala 
Venezuelei, la dezbaterea temei 
„Jurisdicția pentru minori", delega
tul român a prezentat rezultatele 
obținute și orientările noi ale po
liticii noastre penale referitoare la 
prevenirea și combaterea delinc
ventei juvenile.PROIECTUL NOII CONSTITUȚII A HONDURASULUI, în curs de elaborare, cuprinde, între altele, prevederea privind participarea, in condiții de legalitate, a Partidului Comunist din Honduras, la activitățile electorale din țară — a anunțat Juan Pablo Urrutia, secretar al Adunării Constituante din Honduras. Agenția E.F.E., amintește că Partidul Comunist din această țară a fost interzis în 1957.

ATENA. Vedere panoramicăseze un cuvînt de bun venit, însoțit de obicei, de întrebări de genul „Ce mai e nou la București ?“, „Cunoașteți strada cutare din Galați ?“...Cunoscindu-i mai îndeaproape pe greci, ajungi la înseși sursele sentimentelor de prietenie și stimă pentru România și poporul ei. Sînt surse înfiripate din vremurile cele mai îndepărtate. Iar românii și grecii nu numai că s-au înțeles din timpurile cele mai vechi, dar au și conlucrat strîns. Este de ajuns să amintim că Eteria, care a jucat un rol activ în pregătirea războiului revoluționar pentru redobîndirea independenței Greciei, și-a desfășurat o bună parte din activitatea ei de început pe meleagurile noastre.Astăzi, mai mult decît oriclnd, țara noastră este asociată în Grecia idealurilor înțelegerii și păcii, care le sînt atit de scumpe. Participarea României cu experiența ei in numeroase domenii ale tehnologiei moderne și științei la eforturile de dezvoltare ale Greciei, este receptată aici nu numai ca un elocvent indiciu al progresului țării noastre, dar și ca o dovadă a disponibilității ei pentru o largă cooperare internațională. La fel cum apariția tot mai frecventă în librăriile din Atena și Pireu, Salonic și Patras a unor lu

Conferința O.N.U. 
pentru dreptul mării 

Identificarea unor soluții 
general-acceptabile asupra 
modalităților de explorare 

și exploatare a patrimoniului 
maritim comunGENEVA 30 (Agerpres) — Cea de-a IX-a sesiune a Conferinței O.N.U. pentru dreptul mării și-a încheiat lucrările la Geneva. In urma unor intense negocieri a- vînd că obiectiv încheierea unei convenții cuprinzătoare asupra ansamblului problemelor privind folosirea mărilor și oceanelor în interesul tuturor popoarelor, lucrările acestei sesiuni au condus la identificarea unor soluții general- acceptabile asupra modalităților de explorare și exploatare a zonei internaționale a teritoriilor submarine care constituie patrimoniul comun al întregii omeniri. Noile prevederi ale proiectului de convenție consacră atribuțiile noii organizații internaționale, ce va fi creată pentru administrarea zonei internaționale, precum și drepturile tuturor statelor de a participa, pe baze egale, la explorarea și exploatarea resurselor acestei zone. Au fost negociate, în același timp, și alte probleme. care nu sînt încă soluționate, între care : delimitarea spatiilor maritime intre state, accesul ia resursele piscicole, navigația în apele teritoriale.Conferința a hotărtt continuarea negocierilor asupra tuturor problemelor în care nu au fost identificate soluții general-acceptabile în cursul sesiunii finale care urmează să aibă loc în prima parte a anului viitor. șDelegația română a participat Intens la negocieri, contribuind la elaborarea noului text de tratative, considerat proiect neoficial de convenție. în același timp, s-a pronunțat pentru intensificarea negocierilor în vederea soluționării tuturor problemelor încă pendinte, în scopul adoptării viitoarei convenții prin consens.

RELAȚIILE R.F.G. CU NICARAGUA. Ministrul de externe vest-' german, Hans Dietrich Genscher, | a avut, la Bonn, convorbiri cu omologul său nicaraguan, Miguel I d’Escoto Brockmann. Au fost abordate probleme referitoare la evo- * luția relațiilor dintre cele două . țări, inclusiv posibilitatea unei Iasistente financiare a R.F.G. către | Nicaragua.REFORMA AGRARA, inițiată înRepublica Dominicană, trebuie a- *profundată, a declarat secreta- .rul general al Partidului Revoluționar Dominican, Francisco IPena Gomez, care a arătat că se impune „exproprierea tuturor latifundiilor deținute în Republica IDominicană de proprietari dominicani sau străini". El a menționat ■că exproprierea terenurilor de la Aguayo, provincia San Francisco Ide Macoris, din nordul țării, dispusă recent de președintele Anto- Inio Guzman, dovedește că puterea |executivă acordă o atenție sporită problemelor agrare ale țării și că ț în prezent sint condiții propice pentru aprofundarea reformei agra- I re dominicane. .DEFICIT. în luna Iulie, Franța a î înregistrat un deficit al balanței comerciale de 35,6 miliarde franci, j Experții in materie apreciază că, la I finele anului, pasivul comercial extern va depăși 50 miliarde franci. » 

crări de valoare din literatura noastră, audiența largă de care se bucură manifestările culturale românești în această țară, în care muzica, poezia, teatrul, coregrafia au atins adevărate culmi ale desăvîrșirii, fortifică sentimentele de prietenie ale elenilor față de noi.O puternică mărturie a stimei față de România o constituie interesul stîrnit în largi cercuri ale opiniei publice de operele președintelui Nicolae Ceaușescu traduse în grecește, în care politicieni și cărturari, muncitori și studenți deslușesc căile constructive, acțiunea perseverentă și cutezătoare pentru soluționarea problemelor majore ale lumii contemporane în interesul tuturor popoarelor.Lăsînd in urmă Atica și Pelopone- zul, Creta cu minunatele ei legende, mănoasa cîmpie a Thessaliei, iți stăruie în amintire activitatea unui popor dinamic, matur și înțelept, prietenos și ospitalier, a cărui hărnicie înnobilează mereu pămîntul străvechii și veșnic tinerei Elade. A unui popor care, pe cît este de mln- dru pentru trecutul său, pe atit se dovedește de receptiv față de cerințele zilelor noastre.
AI. CAMPEANU

Sesiunea Adunării Naționale■
a Reprezentanților Populari a R.P. ChinezeBEIJING 30 (Agerpres). — La Beijing au început sîmbătă lucrările sesiunii Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze — relatează agenția China Nouă.în cuvintul de deschidere a lucrărilor, Ye Jinying, președintele Comitetului Permanent al A.N.R.P., a subliniat semnificația deosebită a actualei sesiuni care urmează să dezbată și să ia hotăriri in probleme de importanță majoră pentru China.în cadrul ședinței desfășurate
Președintele S.U.A. despre unele probleme 

ale dezvoltării economiei americaneîntr-o cuvîntare rostită la Casa Albă, în fața unui grup de membri ai Congresului, reprezentanți ai cercurilor de afaceri, sindicatelor, ai opiniei publice, președintele S.U.A., Jimmy Carter, s-a referit pe larg la problemele care confruntă economia americană, prezentînd o serie de propuneri In vederea depășirii actualelor dificultăți. Relevînd că e- conomia S.U.A. este supusă în prezent unui adevărat test, el a subliniat necesitatea de a se iniția măsuri care să facă economia mai productivă și mai prosperă.Referțndu-se la unele propuneri preconizate în cadrul campaniei e- lectorale de reducere masivă a impozitelor, președintele S.U.A. a arătat că nu este momentul să se caute obținerea de voturi prin reduceri nechibzuite de impozite care ar lua înapoi, prin inflație, cei cițiva dolari ce i-ar obține contribuabilul a- merican mijlociu. America are nevoie să-și întărească mușchii, nu să se îngrașe — a subliniat președintele. Nu există soluții simple sau ușoare la gravele probleme ce se acumulează în perioade îndelungate de timp. Problemele fundamentale ce stau în fața economiei americane în anii ’80 sînt : folosirea completă a forței de muncă, prețuri stabile și o creștere reală, cu locuri de muncă, de natură să contracareze declinul productivității noastre și dependența noastră energetică — cauzele majore primare ale inflației și recesiunii.Sarcina noastră — a subliniat președintele Carter — este revitallzarea economiei americane. Creșterea productivității este obiectivul economic primordial al anilor ’80. El a relevat apoi că se cere de la cercurile industriale și de afaceri o atitudine mai novatoare și mai multă activitate de planificare pe termen lung. Din partea muncitorilor, a- vem nevoie de o mai mare participare la luarea deciziilor, de dăruire în muncă, ca și de o înaltă calificare, pentru a putea profita de cele mai moderne utilaje și cea mai perfecționată tehnologie. Din partea guvernului, avem nevoie de luarea unor decizii sănătoase și de curaj politic. Toți americanii trebuie să dea dovadă de mai multă angajare și mai multă înțelepciune.Se impune în acest sens extinderea investițiilor publice. în special în domeniile de importanță vitală cum ar fi energia, tehnologia, transporturile și exportul. Programul e- nergetic, deja aprobat pentru anii
AGRAVAREA RECESIUNII DIN COREEA DE SUDSEUL 30 (Agerpres). — Regimul Instaurat de militari este alarmat de situația deosebit de gravă existentă în economie, dar se dovedește incapabil să-i stopeze evoluția. După cum relatează agenția France Presse, produsul național brut a scăzut cu 1,8 la sută, în primul trimestru al acestui an, și cu 5,9 la sută, în cel de-al doi

****
* 

*

Interdicția salvatoare
Se spune - justificat î nejustificat ? - că totul e bine cînd se 

termină cu bine.De aceea, bine că a fost, în sfîrșit, interzis „Provopoli”. Măsură foarte aspră, foarte severă, foarte dură - dar ineluctabilă.Fotografiile l-au înfățișat coborind treptele Palatului de justiție? zîmbitor și ironic — obținuse o nouă amînare a procesului, cu perspectiva judecării cel mai devreme la calendele grecești. Era luna iulie, personajul fiind dl. Mark Frederiksen, funcționar al unei bănci pariziene. Motivele procesului : incitare la ură de rasă, apologia crimei, instigare la asasinate și atentate. Pentru că pașnicul funcționar mai are o funcție - este șeful organizației F.A.N.E. (Federația națională de acțiune europeană). Organizoția are ca însemn săgeți încrucișate în chip de zvastică, tipărește publicații și afișe ca „Miine - fascismul I" și are paternitatea sau maternitatea recunoscută asupra unui șir de acte teroriste, atentate împotriva sediilor unor organizații democratice, tipografii.Probabil că dl. Frederiksen știa el ce știa cînd cobora scările zîmbitor, flancat de membri ai F.A.N.E. îmbrâcați în uniforme negre de S.S.-iști. Nu pe inserate, intr-un colț dosnic, tăinuit, ci ziua in amiaza mare. Pe stradă, în văzul lumii.în schimb, nu erau deloc zîmbitoare fotografiile după atentatul din gara Bolognei, unde, cum scria epitaful pe placa din fața sicrielor, „a venit cineva șl a adus moartea in valiză". Imagini atroce - trupuri sfîrtecate, oameni decapitați de traverse, copii zdrobiți sub ziduri, resturi umane împrăștiate printre șine. Moarte neagră, adusă într-o valiză neagră ; terorism negru, precum cămășile legiunilor mussolinieneUrmînd unei îndelungate serii de atentate teroriste ale grupărilor fasciste „Ordinea neagră", „Roza vînturilor" etc. : bombe in piețe, în localuri publice, în trenuri, în avioane cu pasageri.Faptele nu sînt disparate : înainte de atentat au fost identificați membri ai F.A.N.E. veniți să’ facă turism nevinovat și intîmplător chiar la Bologna, precum și în taberele de instrucție paramilitară organizate de grupările fasciste în munții Abruzzi. Circulă dintr-o țară în alta, circulă agenți, arme, explozive, se dezvăluie progresiv o rețea internațională neagră. O rețea subterană - și nu prea ; căpeteniile identificate se plimbă libere, zîmbesc fotografilor, nu prin colțuri dosnice, ci în văzul lumii, pe stradă, ziua în amiaza mare.Ca și acoliții lor în uniforme înzvasticate, care mărșăluiesc tot liber, 
tot pe stradă, în cadența nu a tobelor, ci a exploziilor atentatelor.Inspirat din jocul „Monopoly”, prin care copiii se joacă de-a oamenii de afaceri, a apărut, nu chiar de mult, jocul „Provopoli". Cartoane, căsuțe, pungulițe de plastic, figurine și reguli ale jocului „de-a guerila urbană”, sau „de-a terorismul". Pe planșe înfățlșind diferite orașe, jocul prevede răpiri, evadări, plasarea de bombe, punctele învingătorilor calculindu-se după importanța exploziilor simulate.S-a ajuns însă la concluzia că jocul poate infecta conștiința copiilor și favoriza extinderea terorismului. Ca urmare, în unele țări occidentale a fost interzis prin decrete guvernamentale și retras din rafturile magazinelor cu jucării.Măsură foarte dură, foarte aspră.

Dar era timpul ca renașterea fascismului să primească o lovitură 
zdrobitoare.

N. CORBU

după-amiază, cei 3 255 de delegați au ascultat raportul expus de Yao Yilin, vicepremier al Consiliului de Stat și ministru însărcinat cu Comisia de Stat a Planificării, privitor la planurile de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1980 și 1981, precum și raportul prezentat de Wang Bingqian, ministrul finanțelor. In legătură cu datele finale ale îndeplinirii bugetului de stat pe anul 1979, proiectul de buget pe 1980 și estimările financiare pentru anul 1981.

’80, este cea mai importantă Inițiativă în vreme de pace din istoria Americii. Va fi creată o vastă industrie pentru producerea de combustibili sintetici și vor continua eforturile pentru crearea de noi posibilități ca un număr tot mai mare de întreprinderi de utilitate publică să treacă de la consumul de petrol la consumul de cărbune. Este necesară investirea unor importante fonduri suplimentare pentru a pune la punct noi proiecte vizînd conservarea energiei, care să ne ajute să combatem inflația și să obținem securitatea energetică.în continuare, președintele S.U.A. s-a referit la însemnătatea pe care administrația o acordă progresului tehnologic și dezvoltării transporturilor. Unul din pele mai importante programe, a declarat președintele, este dezvoltarea economică a regiunilor afectate de mizerie. O comunitate nu poate să existe acolo unde nu este de lucru. Noi am instituit programe urbane și rurale eficiente vizînd stimularea investițiilor în regiunile afectate de sărăcie.în economia oricărei națiuni, în perioade de mari transformări apar probleme grave — a subliniat președintele S.U.A. în ceea ce privește națiunea noastră, ea trece în prezent printr-o asemenea perioadă. Să nu uităm că această țară, a noastră, deține încă cele mai productive forțe existente in lume. Dispunem — a spus președintele S.U.A. — de cele mai mari resurse umane și fizice dintre toate națiunile de ne Pămint. Dar nu putem să le lăsăm să se epuizeze la nesfîrșit. Noi trebuie să reînnoim aceste surse. Ne angajăm într-o cursă de modernizare a industriilor de bază, de creare a unei industrii pentru producerea de energii noi, o cursă pentru reconstruirea o- rașelor noastre, pentru continuarea progresului în direcția asigurării unui mediu înconjurător mai curat, mai sănătos și mai sigur, pentru extinderea și modernizarea transporturilor publice, pentru asigurarea forței de muncă cu posibilități de calificare și cu locuri de muncă, o cursă de ușurare a poverilor create de transformări, o cursă pentru continuarea construirii^ de locuințe șl pentru producerea de bunuri și servicii necesare unei Americi în creștere. în încheiere, președintele Carter a solicitat unirea eforturilor, subliniind că lupta pentru reînnoire economică este o luptă grea, care va costa mult.
lea trimestru ; construcțiile se află ta plin marasm ; producția agricolă, șl așa precară în anii trecuți, a atins nivelul cel mai slab cu putință ; șomajul a cuprins peste un milion din populația activă. Se apreciază că rata inflației, mereu galopantă, va ajunge anul acesta la cel puțin 30 Ia sută.
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