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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Tovarășul Samora Moises Machel, 
președintele Partidului FRELIMO,

președintele Republicii Populare Mozambic,
va face o vizită oficială de prietenie in țara noastrăLa invitația tovarășului Nicolaa Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tova rășul Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, va efectua o vizită oficială de prietenie in Republica Socialistă România, în prima parte a lunii septembrie 1980.

In ambianța tradiționalelor legături de prietenie romăno-elene,

la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, ieri a început

Constructorii de locuințe 
din județul Dolj

au îndeplinitIn aceste zile premergătoare Congresului consiliilor populare, lucrătorii de pe șantierele Trustului de construcții Dolj au reușit, prin aplicarea unor judicioase măsuri tehnico-organizatorice, să raporteze un succes de prestigiu : realizarea sarcinilor revenite în actualul cincinal la construcția de locuințe, succes care este însoțit și de onorarea prevederilor planului producției industriale perioadă. Urmare întreprinse pe linia crărilor grele și cu muncă, sporirii muncii și aplicării
pe aceeași a inițiativelor mecanizării lu- volum mare de productivității unor tehnolo-

planul cincinalgii de înalt randament, constructorii doljeni au pus la dispoziția oamenilor muncii din județ, de la începutul actualului cincinal, peste 18 000 '■ apartamente. S-au creat condiții ca pînă la sfîrșitul anului să fie construite și predate oamenilor muncii, peste prevederile cincinalului, încă 3 000 de apartamente.Pînă în prezent, un număr de 23 de unități economice din județul Dolj au îndeplinit prevederile planului cincinal, urmînd să obțină, pînă la finele anului, o producție industrială suplimentară în valoare de aproape 2,5 miliarde lei. (Nicolae Petolcscu).
Călduroasă

la sosirea A m
primire 
CapitalăLa invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, miercuri dimineața a sosit în Capitală, într-o vizită oficială in țara noastră, președintele Republicii Elene, Constantin Karamanlis.Vizita președintelui Republicii Elene în România constituie o expresie elocventă a bunelor relații de prietenie și colaborare statornicite între cele două țări, intemeiate pe legături cu vechi tradiții, avînd la bază principiile respectului independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța. Vizita reflectă, totodată, voința celor două țări de a dezvolta și intensifica conlucrarea româno-elenă atit pe plan bilateral, cît și în domeniul vieții internaționale, in folosul popoarelor noastre, al cauzei păcii, destinderii, securității și cooperării In Balcani, în Europa și în întreaga lume.Ceremonia sosirii înaltului sol al poporului elen s-a desfășurat pe aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul salonului oficial se aflau portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Constantin Karamanlis, încadrate de drapelele de stat ale României și Greciei. Pe mari pancarte erau înscrise urările : „Bun venit în Re-

publica Socialistă România Excelenței Sale domnului Constantin Karamanlis, președintele Republicii Elene1*, „Să se dezvolte continuu relațiile tradiționale de prietenie și colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Republica Elenă, in interesul ambelor popoare, al bunei vecinătăți și cooperării in Balcani, al cauzei păcii și securității in Europa și in întreaga lume1*.înaltul oaspete a fost de tovarășul Nicolae președintele Republicii România.Pe aeroport se aflau.nea, tovarășii Ilie Verdeț, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Nicolae Constantin, Janos Fazekas, Paul Nicu- lescu, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Ion Ursu, miniștri, conducători de instituții centrale, generali.Erau de față niei la Atena, sadorul Greciei Cottakis.Lă ora 11,30,călătorit șeful statului grec rizat.

întîmpinat Ceaușescu, Socialistede aseme-

ambasadorul Ion Brad, și la București,aeronăva cu
Romă- amba- Michelcare a a ate-

(Continuare in pag. a IlI-a)
La sosire, pe aeroportul Otopenl

Climatul valorii
însemnări despre rolul dialogului și al confruntărilor 

idei în critica literarăde

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu ÎNTREVEDEREA
in onoarea președintelui Constantin KaramanlisA

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a oferit miercuri, la Palatul Republicii, un dineu oficial în onoarea președintelui Republicii Elene, Constantin Karamanlis.Au participat Ilie Verdeț, Iosif Banc, Virgil Cazacu. Ion Coman. Nicolae Constantin, Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, Paul Ni- culescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu-

lescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Ion loniță, Ion Ursu, Richard Winter. Ilie Rădulescu, Marin Vasile, precum șl miniștri, me/nbri ai conducerii unor instituții centrale, oameni de artă, știință și cultură.Au luat parte Constantin Mitsotakis, Petros Molyviatis, Aristote Phry- das, Dimitri Petrou, Georges-Michel Mazarakis, elene. alte persoane oficiale

Au fost prezențl României la Atena și Greciei la București.In timpul dineului, Nicolae Ceaușescu și Constantin Karamanlis au rostit toasturi.Au fost Intonate Imnurile de stat ale celor două țări.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

ambasadorul ambasadorulpreședintele președintele Președintele Republicii Elene, Constantin Karamanlis, a făcut, miercuri după-arriiază, o vizită protocolară președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Palatul Consiliului de Stat.
întrevederea dintre cel doi șefi de stat, care a premers convorbirilor oficiale, s-a desfășurat într-o ambianță de caldă prietenie, tn spiritul bunelor relații dintre țările și popoarele noastre.

O temă mereu actuală, născută din însăși realitatea vieții spirituale, din specificul acesteia, este cea a dialogului dintre generații. De fapt, cind vorbim despre dialogul între generații de creatori ne referim, în primul rînd, la sfera largă a comunicării, care include atîtea și atîtea aspecte ale legăturilor existente și posibile între oameni. Infinit variate, acestea însumează o bogăție și un interes inepuizabil, fie că e vorba de ordinea cunoașterii, de cea afectivă, de cea intelectuală, morală și spirituală, întrebările născute din fireasca sete de a ști a mai tuturor tineri- ■ lor,- neliniștile, zbaterile, neîmplinirile lor, incertitudinile cu privire la căile existenței sau la viața lor interioară, aspirațiile ori fervorile lor, toate au nevoie de răspunsuri, de replică, de argumente. Măcar parțiale, măcar fragmentare, oricit de stîngace, acestea nu le pot fi date decît de către cei care ri-au precedat cronologic, de către vîrstnicii care au fost încercați de aceleași întrebări și neliniști și a căror experiență înseamnă, firesc, un bagaj considerabil de cunoaștere, de înțelegere a problemelor generale cu fiece generație se fruntă.Se întîmplă
care con-însă

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Stimateujdomnule președinte, 
Stimați oaspeți din Republica 
Tovarăși și prieteni,Exprimindu-mi profunda care o faceți, în România, nule președinte, în numele satisfacție doresc să Consiliului

Elenă,

pepentru vizita vă adresez, dom- _____  _______,__ ________ _  ______ de Stat și al guvernului, precum și al meu personal, un cordial salut și cele mai bune urări.Vizita dumneavoastră in România este o expresie a evoluției pozitive a relațiilor dintre țările noastre, a sentimentelor de prietenie și stimă pe care și le nutresc reciproc popoarele român și elen și care au la bază vechi și bogate tradiții. încă din antichitate civilizațiile înaintate făurite pe teritoriile patriilor noastre au avut largi contacte și s-au influențat reciproc, iar apoi, de-a lungul timpurilor, locuitorii celor două țâri au colaborat pașnic, lntr-un spirit de prietenie, stimă și respect reciproc, într-o serie de momente de seamă ale istoriei lor, popoarele român și elen s-au aflat alături în lupta pentru idealurile de libertate și independență, de progres și o viață mai bună. Ne bucură că, in spiritul acestor frumoase tradiții și pe baza principiilor deplinei egalități, respectului independenței și suveranității naționale, a avantajului reciproc, relațiile româno-elene cunosc astăzi o dezvoltare continuă, capătă dimensiuni tot mai largi, în interesul propășirii celor două popoare ale noastre. Este concludent, în această privință, faptul că în perioada 1976—1980 volumul schimburilor economice a crescut de peste două ori, depășindu-se astfel obiectivul stabilit împreună, cu prilejul vizitei pe care am făcut-o în martie 1976 in țara dumneavoastră. Se desfășoară, de asemenea, larg colaborarea in domeniul științei și culturii, s-au intensificat contactele politice și pe alte planuri dintre țările noastre. Aș dori să apreciez, în acest cadru, contribuția dumneavoastră, domnule președinte, la dezvoltarea prieteniei și colaborării ^româno-elene, efortul pe care îl depuneți pentru întărirea colaborării în Balcani, pentru cauza păcii și securității internaționale.Dorim, domnule președinte, ca vizita dumneavoastră, convorbirile pe care le purtăm în aceste zile să impulsioneze și mai puternic și să ridice la un nivel și mai înalt cooperarea dintre România și Grecia, atît pe plan bilateral, cit și pe arena mondială, in deplină concordanță cu năzuințele și aspirațiile de dezvoltare independentă ale celor două popoare, cu cerințele destinderii, păcii și colaborării internaționale.Poporul român, angajat cu toate forțele sale în ampla operă de dezvoltare socialistă a țării, este resat să promoveze o largă colaborare cu lumii și, desigur, în primul rînd cu vecinii, regiunea in care trăiește. Ne preocupăm dezvoltarea relațiilor de colaborare
profund inte- toate statele cu statele din susținut de și prietenie
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Toastul președintelui 
Constantin Karamanlis

Domnule președinte,Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care ne-ați rezervat-o. Vă mulțumesc, totodată, pentru cuvintele măgulitoare rostite și îndeosebi pentru cele care se referă la țara mea și la poporul acesteia. Vă pot asigura, domnule președinte, că poporul elen nutrește o dragoste și apreciere sinceră față de poporul român.Prietenia dintre cele două popoare își are rădăcinile adînc implintate în istorie. Ea datează incă de la primii pași ai renașterii noastre naționale. Această prietenie s-a oțeiit in luptele comune pentru eliberare, iar pe parcursul anilor s-a consolidat prin eforturi comune de pace.De curînd, am sărbătorit centenarul relațiilor noastre diplomatice. Activizarea acestor relații, care se manifestă prin schimbul neîntrerupt de vizite la nivelul cel mai înalt, constituie o practică a ultimilor ani. Iar această practică s-a dovedit foarte utilă. întilnirile noastre periodice marchează etapele evoluției relațiilor dintre cele două țări ale noastre. Aceasta deoarece ne-au permis, pe de o parte, să lărgim neîntrerupt colaborarea dintre popoarele noastre, iar, pe de altă parte, să realizăm schimburi utile de idei, atît cu privire la problemele regiunii noastre, cît și in problemele mai generale critice, care preocupă omenirea astăzi.Evoluția relațiilor noastre bilaterale pe parcursul ultimilor cinci ani a fost mai mult decît satisfăcătoare. Și aceasta deoarece le luminează și le orientează Declarația solemnă comună, pe care am semnat-o împreună la București, în 1975. Am declarat cu acel prilej dorința noastră comună de dezvoltare a colaborării dintre cele două țări în toate domeniile și am făcut larg cunoscută credința noastră față de anumite principii fundamentale, care trebuie să guverneze viața internațională. Printre acestea : principiile independenței și suveranității tuturor statelor, neamestecul soluționarea pașnică dreptul fiecărui popor de a-și alege liber propriul său mod de viață.Colaborarea dintre cele două țări ale noastre constituie, de acum, un exemplu demn de imitat. Schimburile noastre comerciale urmează un curs mereu ascendent și fără îndoială că vor putea fi dublate în următorii cinci ani, așa cum s-a procedat și în perioada precedentă. In acest sens, credem, va contribui și aderarea Greciei la Piața comună europeană, cît și semnarea, de curînd, intre comunitate și România, a acordurilor comerciale ce vizează tonificarea schimburilor reciproce. In acest mod credem că schimburile noastre comerciale vor dobîndi un fundament nou, mai larg și mai stabil.Era natural ca această admirabilă evoluție a relațiilor eleno-române să influențeze într-un mod binefăcător și climatul politic al regiunii noastre. Aș dori, cu acest prilej,

in treburile interne ale altora, a diferendelor internaționale și
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aproape inevitabil de-a lungul istoriei literar- artistice ca în înșiruirea generațiilor nerii să-i înaintașii diați, ale li se par prin propria lor etapă istorică. Iar, pe de altă parte, vîrstnicii să manifeste uneori o vădită mefiență față de tineri, în care refuză

ti- conteste pe lor ime- căror soluții inacceptabile inadecvarea la

de
Zoe DUMITRESCU 

BUȘULENGAsă mai recunoască propriile lor dubii, incertitudini sau elanuri de energie, îndoielnic canalizate, pe care le-au trăit altădată. De aceea se petrec nu atît crize, cît momente de impas în comunicarea normală și așa de prețioasă între generații, creînd — mai cu seamă pentru tineri — confuzii de orientare, întîrzieri regretabile în descoperirea atitor sensuri ale vieții.Sigur că aceste mente de impas tot atît de repede mult mai puțin i taculos) precum produs, și firesc. Și se reia, la și pe alte menii reintegrîndu-se în condiția lor normală de comunicabilitate.Dar se poate, în funcție și de un anu-

! mo- trec (deși spec- s-au tot atît de comunicarea alte niveluri direcții, oa-

mit tip de tradiție, și de împrejurări istorice, ca dialogul să fie menținut cu oarecare obstinație, dincolo de fronde trecătoare, dincolo de gesturile de tăgadă caracteristice impetuoasei tinereți. O înțelepciune de fond, iz- vorită dintr-o gravă și îndelungată experiență a istoriei, poate fi folosită în scopul depășirii acelor posibile momente de impas în comunicarea între generații, în scopul menținerii dialogului ca expresie a unei solidarități funciare în spirit, a unei unități indisolubile de țeluri, de aspirații, transgresind subiecti- vitățile individuale, centrifuge.Și sînt atîtea împrejurări în istoria culturii noastre, de pildă, cind spiritele cele mai alese au înțeles semnificația profundă a dialogului, a neîntre- ruperii circulației valorilor. Ne amintim întotdeauna în această privință de tactul exemplar cu care Titu Maiorescu a intervenit într-o împrejurare specială, într-o contestare incipientă al cărei obiect declarat era Alecsandri. In 1886, doi tineri scriitori, Delavrancea și Vlahu- ță, ridicaseră cu violență glasul împotriva operei bătrînului „bard
(Continuare 
în pag. a V-a)

începerea convorbirilor oficiale

l

La Palatul Consiliului de Stat au început, miercuri, 3 septembrie, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Elene, Constantin Karamanlis.La convorbiri participă :Din partea română — Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, ministru secretar de stat, consilier al președintelui Republicii, Ștefan Bîrlea, directorul cabinetului

președintelui Republicii, Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii, Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, Ion Brad, ambasadorul țării noastre la Atena, Dumitru Aninoiu și Romulus Neagu, directori în M.A.E.Din partea elenă — Constantin Mitsotakis, ministrul afacerilor externe, Michel Cottakis, ambasadorul Republicii Elene la București, Petros Molyviatis, secretar general al Președinției Republicii, Aristote Phry- das, director general în Ministerul Afacerilor Externe, Dimitri Petrou, Georges-Michel Mazarakis șl Con-

stantin Vassls, directori în M.A.E., Diamantis Vakolopoulos, directorul cabinetului diplomatic al președintelui Republicii, Michel Liapis, directorul cabinetului președintelui Republicii, Georges Sekaris, directorul cabinetului diplomatic al ministrului afacerilor externe.Președintele Nicolae Ceaușescu a salutat cu căldură vizita președintelui Constantin Karamanlis, subliniind că ea se înscrie ca un moment de mare însemnătate în evoluția bunelor raporturi dintre România și Grecia. Șeful statului român a exprimat încrederea că dialogul pe care

îl va purta, în aceste zile, cu președintele Republicii Elene se va încheia cu rezultate fructuoase, conferind dimensiuni tot mai largi prieteniei și colaborării dintre țările și popoarele noastre.Președintele Constantin Karamanlis a mulțumit călduros pentru invitația de a vizita România, pentru cordialitatea și prietenia cu care a fost întîmpinat pe pămîntul țării noastre. Șeful statului elen și-a manifestat profunda satisfacție de a se reîntîlni cu președintele Nicolae Ceaușescu și de a avea împreună un
(Continuare in pag. a IlI-a)
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In IntImpinarea congresului consiliilor populare
Județele țării - armonios dezvoltate„CA SĂ IMPORTĂM ClT E NECESAR

TREBUIE SĂ EXPORTĂM ClT E NECESAR,
iar colectivele de muncă din centrala noastră înțeleg 

că au o mare răspundere în această privință"
• Toate locomotivele, vagoanele și utilajele tehnologice contractate pentru trimestrul trei 

vor fi livrate in această lună
• Pină la sfirșitul lunii noiembrie vor fi onorate obligațiile pe întregul an

Convorbire cu Alexandru ROȘU,adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, director general al Centralei industriale de utilaj tehnologic și material rulant
In cadrul planului pe acest an o deosebită Importantă pentru economia națională prezintă produsele prevăzute a fi realizate in unitățile Centralei industriale de utilaj tehnologic și material rulant București. Este vorba de locomotive și vagoane de călători și de marfă, de o serie de utilaje tehnologice pentru industria chimică, metalurgică și a materialelor de construcții, contractate atit cu beneficiari din țară, cit și cu parteneri externi. Sarcinile mobilizatoare ale acestui an au impus o organizare superioară a activității pe toate planurile, care s-a soldat in opt luni cu realizarea a 844 de vagoane de marfă, 24 locomotive pentru linii magistrale și 100 tone utilaje pentru industria metalurgică, mai multe decit în aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, la unele sortimente de vagoane și locomotive, la anumite utilaje tehnologice se înregistrează restanțe. în legătură cu măsurile care se întreprind pentru recuperarea în cit mai scurt timp a rămîncrilor în urmă, am avut o convorbire cu tovarășul Alexandru ROȘU, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, director general al Centralei industriale de utilaj tehnologic și material rulant.— La începutul acestui an ne-am confruntat cu unele greutăți în privința aprovizionării tehnico-materia- le și cooperării interuzinale — ne-a spus interlocutorul. S-au manifestat, totodată, neajunsuri și în activitatea internă a unor întreprinderi. De aceea, în ultimele luni a trebuit să fie depuse eforturi susținute pentru ca, odată cu onorarea obligațiilor contractuale curente, să fie recuperate și răminerile în urmă. In acest context, subliniez în mod deosebit faptul că vizitele efectuate în unități ale centralei noastre de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sprijinul și indicațiile prețioase pe care le-am primit cu aceste prilejuri au constituit pentru noi un puternic imbold în adoptarea de măsuri ferme pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Bunăoară, în acțiunea de recuperare a restanțelor, acordîndu-se prioritate onorării contractelor la export, s-au remarcat colectivele întreprinderii de vagoane din Arad, întreprinderii „Hidromecanica" Brașov și întreprinderii „Timpuri noi" din București, care au livrat In avans vagoane de marfă, utilaje și piese de schimb pentru foraj și exploatare sonde, moto și electrocompresoare, produse prelucrate din metal ș.a..La ora actuală, restanțe mai importante sînt la locomotive diesel-

ÎN AGRICULTURĂ
„TOATE ROADEIE PE CARE LE VEDEȚI ÎN ACESTE 

GRĂDINI VOR AJUNGE LA CONSUMATORI"
Și legumicultorii brăileni depun pentru aceasta eforturi lăudabile, 

dar sînt încă neajunsuri și multe rezerve de mai bună organizare

Din grădinile județului Brăila trebuie să se livreze la fondul de stat — potrivit prevederilor de plan — 138 000 tone de legume, cifra reprezentând un plus de 43 300 tone față de sarcinile anului precedent. Specialiștii trustului județean de horticultura sint unanim de acord că planul este realizabil, conturîndu-se chiar și posibilități de depășire a acestuia. Optimismul se circumscrie în mod realist în perimetrul preocupărilor și rezultatelor multor unități cultivatoare de legume, care, la timpul oportun, au executat după cerințele agrotehnicii operațiile de plantare și in- sămințare, de îngrijire și irigare a culturilor. Și iată, astăzi, pe ansamblul județului Brăila, putem consemna o bogată recoltă de legume.Luni, 1 septembrie, am reeditat un traseu pe care îl mai parcursesem săptămîna trecută : Chiscani — Tichi- lești — Tufești.Se muncește intens — nu peste tot foarte bine, dar măsurile care se iau ne îndreptățesc să credem că cerința de a nu rămîne nimic necules în această toamnă se va realiza.CHISCANI. Faptul că localitatea este înconjurată de trei mari unități industriale ne-ăr fi determinat poate să acordăm oarecari „circumstanțe atenuante" dacă n-am fi găsit prea mulți oameni la lucru. Grădina însă este împînzită de oameni care string recolta. Normal. Președintele cooperativei, Mitu Ștefan, ne declară : „Nu avem probleme cu participarea oamenilor la recoltat. Se muncește pe întregul parcurs al zilei. Fiecare cîș- tigă intre 60 și 90 lei pe zi.Pe lingă aceasta există marele stimulent moral — dorința noastră de a satisface cerințele cetățenilor care știu că legumicultorii din Chiscani aduc pe piață produse de cea mai bună calitate. Este un motiv de mindrie, nu ? Și noi sîntem hotăriți să nu-i dezamăgim. Toată recolta pe care o avem vrem să ajungă la consumatori". Președintele este frecvent în mijlocul oamenilor, șefa fermei, ing. Ioana Ilaș, în permanență. Rezultatul ? Au fost livrate în plus, față de prevederile la zi, 117 tone de legume.TICHILEȘTI. Cooperativa agricolă este specializată in producerea de legume timpurii și verdețuri. Din solarii s-au obținut peste 50 tone de tomate la hectar, cu 10 tone mai mult decit prevederile planului. Zilnic, se livrează din grădină între 5 și 10 tone mai mult decit planificarea inițială, 

hidraulice de 2 400 CP, 1 250 CP, 450—1 100 CP, la osii montate, utilaj metalurgic și refractar, piese de schimb pentru material rulant și utilaje de construcții-drumuri, boghiuri pentru vagoane marfă și motoare cu ardere internă. Sînt nerealizări localizate mai ales la întreprinderea „23 August" București și întreprinderea de osii și boghiuri Balș, unele unități înregistrând și anumite restanțe la export.— La ședința plenară a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii din 
luna iunie, ca și cu alte prilejuri, 
secretarul general al partidului a a- 
tras atenția asupra priorității ce tre
buie acordate producției destinate 
exportului. Cum se respectă această 
cerință in unitățile centralei ?— Intr-adevăr, pentru ca țara noastră să importe cit e necesar, trebuie să exporte cit e necesar. Și colectivele de muncă din unitățile centralei noastre înțeleg că au o mare răspundere în această privință. Tocmai pornind de la caracterul prioritar pe care îl are producția destinată exportului, după ședința plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, la care v-ați referit, lansarea in fabricație, urmărirea și realizarea acesteia au fost astfel organizate — atit la nivelul întreprin

astfel că pină în ziua de 1 septembrie grădinarii din Tichilești au livrat în plus aproape 400 tone. „Secretul" este același ca la- Chiscani : o masivă mobilizare de forțe în grădini, lucrări de bună calitate.• I.A.S. Dunărea — una dintre cele mai mari unități cultivatoare de legume din județ și. totodată, un exemplu de mobilizare și participare masivă a oamenilor Ia strînge- rea recoltei. Zilnic, aici lucrează 1 500 de muncitori, bine organizați in cele 5 ferme specializate, prevederile graficelor fiind cu regularitate depășite. Pină ieri, 3 septembrie, au fost livrate peste 5100 de tone de legume.• Ferma legumicolă a cooperativei agricole de producție Romanu. După ce, un timp, unitatea înregistrase unele rămineri in urmă la recoltat, iată că în prezent situația s-a schimbat radical. Printr-o bună organizare a muncii, prin explicarfea în detaliu a importanței acestei acțiuni, ca și a avantajelor colective și personale, participarea țăranilor cooperatori la recoltat a crescut simțitor. Efectul : restanțele au fost recuperate, realizîndu-se și un avans, față de sarcinile la zi, de peste 20 de 
MUNCĂ INTENSĂ Șl IN GRĂDINILE IALOMIȚENE

Numai fotoreporterul a întrerupt ritmul normal de lucru ; cei care pină atunci sortau de zor roșiile și-au permis un moment de răgaz pentru a fi fotografiați. Numai pentru o clipă, deoarece la C.A.P. Ulmu, județul Ialomița, de unde înfățișăm această imagine, timpul este valoros : zilnic sint do recoltat și sortat intre 50 și 60 tone de roșii, fără să luăm in calcul și celelalte legume Foto : E. Dichiseanu

derilor, cît și al centralei — înclt să se asigure fondul de marfă prevăzut în contractele externe. în acest scop, colectivelor de întreprinderi care au sarcini de export le-au fost stabilite obligații concrete pe bază de decizii interne, cu răspunderi nominalizate pe persoane, începind cu directorul unității. Concomitent, centrala a analizat cu factorii de răspundere din fiecare întreprindere producătoare și din fiecare întreprindere de comerț exterior sarcinile ce le revin în a- ceastă perioadă, modul în care se asigură acoperirea cu contracte externe, stabilind împreună măsuri de finalizare a tuturor acțiunilor de contractare, de devansare a termenelor de livrare a unor produse, de defal- care și programare pe secții, ateliere și locuri de muncă a fabricației comenzilor pentru export. Esențială rămîne insă activitatea de organizare a realizării producției pentru export în întreprinderi. în unitățile unde producția de export are o pondere mare în volumul producției (vagoane de marfă și călători, locomotive die- sel-hidraulice, osii, excavatoare, moto și electrocompresoare și altele) au fost organizate echipe, linii de fabricație și sectoare specializate pentru producția de export. De asemenea, in cadrul unităților s-a asimilat fabricația unor subansamble care se obțineau cu dificultate din import sau de la furnizori din țară.
— Septembrie este o lună hotărt- 

toare In activitatea de îndeplinire a 
planului pe acest an și, cu deosebire, 
a producției pentru export. Ce mă
suri s-au întreprins In unități și de 
către centrală pentru recuperarea tu
turor restanțelor la producția fizică, 
pentru realizarea fondului de marfă 
in structura sortimentală prevăzută 
in contractele încheiate cu partenerii 
externi 1— încă din luna august, în întreprinderi s-au luat măsuri pentru organizarea lucrului în trei schimburi în unele secții, sectoare și chiar locuri de muncă, pentru a se lichida anumite „locuri înguste" în realizarea producției. Pornind de la însemnătatea majoră pe care o are pentru economia națională îndeplinirea sarcinilor de export, organizațiile de partid din întreprinderi desfășoară o largă 

tone. Obiectivul imediat : intensificarea eforturilor pentru sporirea a- vansului cîștigat în recoltarea, sortarea și expedierea legumelor.TUFEȘTI. Localitate aflată doar la cițiva kilometri de Chiscani și Tichilești. Cele două ferme legumicole ale cooperativei se întind pe 100 hectare, aproape în exclusivitate cultivate cu roșii. Ici-colo mici grupuri de cite 5—6 oameni recoltează. De ce sint așa puțini ? Nu mai are satul forțe ? Răspunsurile aveam să le întîlnim chiar in sat. Unii tăifăsuiau pe la porți, alții pur și simplu se plimbau sau așteptau autobuzul. întâlnim femei care croșetează pe marginea șanțului, mai mulți bărbați repară un gard, vreo 10—15 se tocmesc în jurul unei căruțe cu pepeni. Și, pentru ca tabloul să fie complet, la sediul cooperativei birourile sînt pline (intr-un singur birou am Întâlnit nu mai puțin de cinci contabile care sortau... hîrtii). Cine trebuia să realizeze „transferul" oamenilor din sat in cîmp dacă nu factorii de conducere ai cooperativei și comunei ?Stăm de vorbă cu ing. Victor Popescu, directorul Trustului județean 

activitate politico-organizatorică pentru cunoașterea acestor sarcini la fiecare loc de muncă și mobilizarea tuturor oamenilor la realizarea acestora. De la întreprinderi la centrală, urmărim zilnic, pe bază de grafice, cum se realizează producția pentru export și, legat de aceasta, cum sint livrate materialele și subansamblele de la furnizori din țară și din import. întreprinderile de comerț exterior au luat măsuri pentru asigurarea importurilor de completare necesare, a condițiilor de plată și a mijloacelor de transport în vederea expedierii tuturor produselor finite.
— Așadar, există reale posibilități 

pentru ca sarcinile de plan la export 
să fie bine îndeplinite.— Măsurile pe care le-am adoptat asigură condiții pentru fabricarea in cursul lunii septembrie a produselor cu termene contractuale scadente in trimestrul III a.c. Este vorba de locomotive, vagoane și utilaje tehnologice. Mai mult decit atit, am stabilit, împreună cu consiliile oamenilor muncii din întreprinderile componente ale centralei, ca în luna noiembrie să executăm ultimele comenzi la aceste produse din contractele externe scadente pe acest an. Considerăm necesară o precizare : deși colectivele de întreprinderi trebuie să depună intense eforturi pentru recuperarea tuturor restanțelor la producția fizică și. mai ales, pentru fabricarea și livrarea cu prioritate a produselor contractate la export, vom fi foarte exigenți în privința calității producției, astfel incit fiecare produs să se înscrie în parametrii tehnico-funcționali prevăzuți in clauzele contractuale. Oamenii muncii din unitățile centralei, înțe- legînd pe deplin că exportul este o problemă esențială a dezvoltării generale a țării, acționează ferm, neabătut pentru înfăptuirea riguroasă a sarcinilor cantitative și calitative ce le revin în acest domeniu, conștienți câ astfel contribuie la asigurarea resurselor valutare pentru importurile de care are nevoie economia națională, a upei balanțe comerciale și a unei' balanțe de plăți echilibrate.Convorbire realizată da

Comeliu CÂRLAN

al horticulturii Brăila, care ne spune că nu sînt respectate în totalitate graficele săptămînale de preluare stabilite cu producătorii. Reținem și promisiunile : „S-au fixat tarife unice de plată pentru recoltare și sortare. Ele sint stimulative, ciștigurile oamenilor fiind practic nelimitate. De asemenea, s-a suplimentat capacitatea de transport, prin posibilitatea creată unităților de a închiria tractoare și remorci de la S.M.A. în cadrul fermelor am organizat echipe specializate de încărcare a legumelor. Avem astfel condiții pentru ca ritmul de recoltare și livrare să crească in luna septembrie de la 28 000 tone, cit a fost planificat inițial, la 48 000 tone".Evident, răspunderea pentru soarta recoltei de legume este deosebit de mare. Pină în prezent, ritmul recoltării în județul Brăila este sub posibilități. Este de așteptat, așadar, un reviriment al situației, organizarea de acțiuni unitare, bine corelate ale organelor agricole județene, unităților producătoare și beneficiarilor.
Corneliu IFRIMcorespondentul „Scînteii"

In strategia făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, politica partidului de repartizare rațională, echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării ocupă un loc central. înfăptuirea consecventă a acestei politici, cu deosebire în ultimele două cincinale, a determinat mutații esențiale în dezvoltarea economico-socială a tuturor zonelor țării, a avut efecte pozitive directe pe planul asigurării u- nor condiții egale de muncă și viață pentru întreaga populație.
® Dacă in urmă cu 15 ani 

numai 6 JUDEȚE depășeau ni
velul de 12 000 lei producție 
industrială, in medie, pe locui
tor, in prezent acest nivel este 
depășit de TOATE JUDEȚELE 
ȚARII.In procesul de apropiere a nivelurilor de dezvoltare economică, o serie de județe au înregistrat ritmuri de creștere cu mult superioare mediei pe țară. Bunăoară, în perioada 1965—1979 fondurile fixe din industrie au crescut în județul Mehedinți de 17 ori, Galați — 16 ori, Vîlcea — 14 ori, Covasna — 6 ori, Harghita — 5 ori, Argeș și Vaslui - 12 ori, Dolj și Ialomița - 11 ori, Bis- trița-Năsăud, Buzău și Teleorman - 10 ori, Gorj și Tulcea - 9 ori, Vran- cea - 7 ori.Elocvent pentru mutațiile profunde din viața economică a unor județe, considerate cîndva rămase în urmă, este faptul că ele realizează în prezent în diferite sectoare ale industriei un nivel de producție superior nivelului realizat in urmă cu 15 ani de întreaga economie națională.

® Teleormanul, de exemplu, 
livrează in prezent mai multe 
îngrășăminte chimice decit în
treaga industrie chimică româ
nească din 1965.

O Gorjul furnizează în pre
zent țării mai mult cărbune de
cit furnizau în 1965 toate jude
țele țării luate la un loc.

• Vîlcea produce azi tot atâ
tea materiale plastice și rășini 
sintetice cit intreaga țară in 
1965.Astăzi, 7 din județele considerate cindva preponderent agrare — Buzău, Ilfov, Dîmbovița, Maramureș, Olt, Suceava și Vîlcea — dau o producție industrială mai mare decit 2/5 din întreaga producție industrială a țării din 1950.Dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării a fost posibilă prin vastul program de investiții, care a acordat prioritate județelor cu o economie mai slab dezvoltată. In fiecare din județele Alba, Bis- trița-Năsăud, Buzău, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mureș, Olt, Sălaj, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vilcea, de exemplu, s-au alocat anul trecut mai multe fonduri de investiții decit se alocase in 1950 pentru intreaga industrie a țării.

Mihai IONESCU

Activitatea de construcții și sistematizare -
în atenfia permanentă a edililorO sarcină de primă însemnătate ce revine organelor locale ale puterii de stat, în cadrul planurilor economice în profil teritorial, o constituie fructificarea cu spirit gospodăresc a fondurilor de investiții, pentru darea în folosință, la termenele stabilite, atit a obiectivelor economice, cit și a celor de interes social și cetățenesc. Pe măsura dezvoltării economiei noastre naționale și potrivit Programului partidului, creatorilor de bunuri materiale și spirituale, familiilor acestora, celor care asigură progresul societății noastre li se asigură un cămin confortabil, locuințe moderne, încadrate în ansambluri de dotări prin care să beneficieze de toate atributele civilizației moderne.Eforturile pe acest plan sînt Integrate în procesul complex de modernizare, de reconcepere a rețelei de localități în conformitate cu prevederile programului de sistematizare. Acest proces amplu, desfășurat la scară națională, presupune din partea consiliilor populare preocupări susținute pentru delimitarea exactă a destinației fiecărui petic de pămînt, în viziunea dezvoltării economico-sociale a fiecărui județ, 

a fiecărei localități, în anii ce vin. Este vorba de o amplă operă de organizare teritorială a vieții sociale, cu multiplele ei aspecte și semnificații.Pe această temă ne-a vorbft și tovarășul inginer Simion Săpunaru, deputat în Consiliul popular județean Argeș, reprezentând circumscripția electorală in raza căreia se află uzina de autoturisme :— Sîntem conștienți — spunea Interlocutorul — că prezența in uzină a 20 000 de navetiști, unii venind de la distanțe de peste 50 km, are implicații asupra ritmului și calității producției și, mai ales, asupra timpului pe care acești oameni îl au la dispoziție pentru activitatea social-culturală. pentru viata de familie. Tată de ce, din inițiativa conducerii partidului, s-a prevăzut construirea noului oraș Mioveni, cu peste 10 000 de apartamente, care va avea în viitorii ani o populație echivalentă cu cea a Pi- testiului anilor ’50. Tn acest an. la Mioveni. pe lingă primele o mie de apartamente, vor începe șl lucrările de sistematizare și scurtare a traseelor pe care oamenii vin la lucru, legarea termoficării așezării cu centrala termică a uzinei, pregătin- du-se, totodată, construirea, în noul
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oraș, a unet case de cultură șl a unui al doilea magazin tip BIG pe platforma industrială.In baza schițelor și a detaliilor de sistematizare, in orașele județului Argeș zonele industriale au fost judicios amplasate. Cartierele de locuințe sint construite într-o arhitectură modernă, care valorifică mereu mai bine tradiția și specificul local. Magistralele cartierelor nou create au fost dimensionate pe baza studiilor de circulație elaborate, iar concepția urbanistică promovează tot mai mult ansambluri de blocuri în care comerțul, dotările cp caracter cultural și de sănătate subliniază centrul de greutate al cartierului. Amplasarea spațiilor verzi,
însemnări din 
județul Argeș

a celor de agrement șl a parcurilor, a locurilor de joacă pentru copii, ca și a piețelor agroallmen- tare este mai judicioasă, creîndu-se și un cadru adecvat pentru odihnă.— în acest cincinal — relata tovarășul loan Rizu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv âl Consiliului popular al municipiului Pitești — am beneficiat de un volum de investiții pentru dotări șociai- culțurale de aproape 153 milioane lei. Sînt resurse de o valoare considerabilă, care angajează în cei mal înalt grad răspunderea consiliului popular. în calitatea sa ac titular al acestei adevărate averi. Avere cu ajutorul căreia vor putea fi date în folosință anul acesta alte 3 200 de apartamente de confort sporit, ce se vor adăuga celor peste 35 000 de apartamente puse la dispoziția populației.La recenta lor conferință județeană, deputății consiliilor populare au făcut o analiză exigentă a rezervelor mari care există in organizarea muncii pe șantierele de locuințe. în gospodărirea și folosirea forței de muncă și a timpului de lucru, a materialelor, criticînd neajunsurile care mai provoacă prelungirea nejustificată a realizării unor blocuri ori chiar a unor ansambluri întregi, calitatea necorespunzătoare a unor lucrări de instalații, finisaje etc. La ordinea zilei pe agenda de preocupări a consiliilor populare 

se află urmărirea mai amănunțită, pe întreaga filieră, a executării construcțiilor. Ca o acțiune de ultimă oră, am reținut intenția fermă a organelor locale de a-i „scoate" pe proiectant! dintre pereții birourilor în care-și concep proiectele, spre a aprecia ei înșiși, pe teren, realismul soluțiilor propuse, a întări colaborarea lor directă cu constructorii.Perfecționarea metodelor și ritmului de muncă al consiliilor populare vizează, în același timp, stabilirea și eliberarea operafcâ a amplasamentelor. pregătii® documentațiilor, deschiderea la termen a finanțărilor și decontărilor, exercitarea unui control neîntrerupt pe șantiere cu privire la organizarea și desfășurarea muncii în ritmurile stabilite, concomitent cu acordarea unui sprijin calificat și operativ ori de cite ori este nevoie.Pentru realizarea la termen a tuturor locuințelor prevăzute în plan se dezvoltă, în continuare, șl practica bună a consiliilor populare de a atrage la lucrările de construcții mase largi de cetățeni, pe viitorii beneficiari ai noilor apartamente, valorificîndu-se pe deplin numeroasele experiențe bune cîștigate la Pitești, cît și în alte localități, unde deputății se află, de regulă, în fruntea acestor acțiuni.Pentru realizarea cu succes a amplului program de construcții de locuințe și de sistematizare a teritoriului și localităților, consiliul popular județean și-a propus reactualizarea, încă in acest an, a schițelor de sistematizare conform ultimelor cerințe, întocmirea machetelor și a detaliilor de sistematizare pentru toate așezările rurale și viitoarele centre urbane, elaborarea a încă zece proiecte-tip pentru locuințele individuale din mediul rural; de asemenea, reactualizarea, tot pină la sfirșitul acestui an, în lumina perspectivelor dezvoltării economice a județului pină in anul 1985, a tuturor detaliilor de sistematizare a platformelor industriale.Deputății consiliilor populare din județul Argeș, ca, dealtfel, din toate județele țării, au în fața lor un orizont larg de preocupări, de acțiuni, pentru ca, împreună cu cetățenii și în fruntea lor, să confere un chip nou orașelor și satelor, transformind întregul teritoriu intr-un cadru de viață armonios, bine folosit, dotat corespunzător criteriilor civilizației socialiste.
Maria BABOIAN



SClNTEIA — joi 4 septembrie 1980 PAGINA 3

I

Moment din timpul întrevederii celor doi șefi de stat La sosire, pe aeroportul Otopeni

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU■ ■
începerea convorbirilor oficiale

ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI CONSTANTIN KARAMANLIS
■

(Urmare din pag. I)

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) Balcani, do- existente în soluționate pecu toate țările din rim ca problemele această regiune să fie cale pașnică, prin înțelegere reciprocă, ca in zona Balcanilor să se instaureze relații trainice, de bună vecinătate și colaborare bilaterală și multilaterală între state, astfel încît Balcanii să devină o regiune a păcii, prieteniei și conlucrării rodnice, o regiune lipsită de arme nucleare. Noi privim dezvoltarea colaborării balcanice intr-un climat politic sănătos și prin prisma eforturilor generale consacrate înfăptuirii securității și cooperării în Europa, realizării concrete în viață a documentelor semnate la Helsinki.Acordăm o mare însemnătate bunei pregătiri și desfășurări a apropiatei reuniuni de la Madrid și sin- tem hotărîți ca, împreună cu toate statele semnatare ale documentelor de la Helsinki, să acționăm ferm pentru ca această reuniune să dea un nou și puternic impuls colaborării și cooperării intereuropene și, îndeosebi, să deschidă calea trecerii la măsuri concrete pentru dezangajarea militară a continentului, fără de care nu se poate vorbi de securitate și pace în Europa și în lume. O importantă deosebită ar avea convocarea unei conferințe europene consacrate dezarmării. Cauza păcii in Europa impune renunțarea la orice nouă amplasare și dezvoltare a rachetelor cu rază medie de acțiune pe continentul nostru, de natură să pericliteze grav securitatea și independența tuturor popoarelor europene.Sîntem preocupați de faptul că, în viața internațională, îndeosebi în prima parte a acestui an, au avut loc o serie de evenimente care au dus la o puternică agravare a încordării, punînd serios în pericol politica de destindere și pacea. Cu toate că încordarea nuat, primejdiile la libertății popoarelor deosebit de mari.necesar ca popoarele să întărească conlucrarea pentru a asigura soluționarea pașnică a problemelor nerezolvate, pentru a pune capăt vechii politici de inegalitate și dominație, pentru a promova cu fermitate o politică nouă, de respect al independenței naționale a fiecărui popor, de egalitate deplină în drepturi intre state, de colaborare și pace. Trebuie făcut totul pentru reluarea și continuarea fermă a cursului destinderii, înțelegerii și cooperării rodnice intre toate statele, fără deosebire de orinduire socială.In acest spirit, România acționează In viața internațională pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ce confruntă continentul nostru și întreaga omenire. Acordăm o mare însemnătate dezvoltării relațiilor cu țările socialiste, extindem colaborarea și solidaritatea cu țările In curs de dezvoltare, lărgim continuu raporturile economice, tehnico- științifice și culturale cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate țările lumii, fără deosebire de orinduire socială. Așezăm ferm la baza tuturor acestor relații principiile deplinei egalități în drepturi, respectării suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Ne pronunțăm hotărît împotriva forței și amenințării cu forța in raporturile dintre state.Milităm cu fermitate pentru soluționarea problemelor dintre state numai lor. In nunțat pentru melor o pace globală, această regiune, care să pornească de la necesitatea retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma răz-

s-a mai dimi- adresa păcii și continuă să fie Iată de ce este

și numai pe calea tratative- acest spirit, România s-a pro- și se pronunță consecvent rezolvarea politică a proble- din Orientul Mijlociu, pentru trainică și justă în

boiului din 1967, inclusiv din Ierusalimul arab, a soluționării problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare, la constituirea unui stat național independent, a asigurării independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă.Ținind seama de proporțiile uriașe pe care le cunoaște aștăzi cursa înarmărilor, este necesar să se acționeze cu cea mai mare energie în direcția înfăptuirii dezarmării, și în primul rind a dezarmării nucleare. Popoarele cer tot mai hotărit să se treacă la reducerea cheltuielilor militare și a efectivelor armate, la retragerea trupelor străine și lichidarea bazelor militare de pe teritoriul altor state, la desființarea blocurilor, precum și la alte njăs'iri care să contribuie la diminuarea încordării militare, la întărirea încrederii intre state, la îndepărtarea pericolului de război. Este necesar să se facă totul pentru ca marile cuceriri ale științei și tehnicii moderne să fie puse numai în slujba progresului și bunăstării popoarelor.Cauza păcii și destinderii necesită, de asemenea, eforturi mai energice în vederea lichidării subdezvoltării, a marilor decalaje dintre țările sărace și bogate, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazate pe relații echitabile, de deplină egalitate între state. în cadrul actualei sesiuni speciale a O.N.U. consacrate acestui obiectiv, România a prezentat o serie de propuneri concrete și continuă să acționeze ferm pentru realizarea aspirațiilor vitale ale popoarelor, de care depind progresul și pacea internațională. Considerăm că o mare răspundere revine, în această privință, tuturor statelor, inclusiv țărilor capitaliste dezvoltate, care trebuie să înțeleagă faptul că stabilitatea și pacea trainică în lume nu se vor realiza pînă cînd nu se va pune capăt gravei anomalii a subdezvoltării, care menține majoritatea populației globului în stare de sărăcie, foamete și înapoiere.In viața internațională sint multe probleme care trebuie soluționate intr-un mod nou, democratic. Noi considerăm că la găsirea celor mai bune soluții de rezolvare a lor trebuie să participe toate statele, indiferent de mărime sau de orinduirea lor socială. în această privință, un rol important trebuie să aibă țările mici șl mijlocii, țările în curs de dezvoltare și nealiniate, care constituie marea majoritate a lumii și sint profund interesate într-o politică de independență și pace. Considerăm că trebuie să crească rolul Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, care pot și trebuie să asigure cadrul corespunzător pentru participarea largă a popoarelor la dezbaterea și soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane, în interesul păcii, colaborării și independenței naționale a popoarelor.Doresc să subliniez cu satisfacție . că Republica Socialistă România și Republica Elenă au conlucrat și conlucrează activ la O.N.U., în alte organisme internaționale, in general pe arena mondială și îmi exprim convingerea că in viitor această conlucrare va fi și mai strînsă, spre binele și în interesul ambelor popoare, pentru triumful politicii de destindere, colaborare și pace în Balcani, în Europa și în lume.Cu această convingere doresc să toastez :— Pentru progresul și prosperitatea poporului prieten elen!— Pentru prietenia și colaborarea româno-elenă !— în sănătatea publicii Elene, manlis !— în" sănătatea— în sănătateatuturor 1 (Aplauze),
președintelui Re- Constantin Kara-oaspeților noștri ! dumneavoastră, a

Toastul președintelui
Constantin Karamanlis

(Urmare din pag. I)să subliniez, domnule președinte, contribuția dumneavoastră hotărîtoa- re la eforturile care vizează colaborarea multilaterală a popoarelor balcanice, căreia și unul, și celălalt ii acordăm o importanță deosebită. Aceste eforturi — chiar dacă nu au dobîndit încă extinderea și ritmul pe care-1 dorim — au creat totuși o situație nouă, purtătoare de speranțe în Peninsula Balcanică. Această regiune, celebră pentru instabilitatea și contradicțiile ei explozive, oferă, deja, exemplul unei colaborări pașnice, creatoare între state cu sisteme economice și sociale diferite. O spun cu regret, relațiile noastre cu Turcia vecină nu s-au aliniat incă acestui climat. Sper totuși că timpul și. necesitatea — care sint cei mai înțelepți sfătuitori — ne vor conduce, in cele din urmă, la o reglementare onestă a diferendelor noastre. Oricum, situația pe care noi am creat-o în Balcani va trebui s-o apărăm cu toate mijloacele, s-o întărim și s-o ferim de orice intervenții străine, care ar putea duce la contradicții între popoarele noastre. Iar acest lucru este cu atit mai necesar cu cit situația internațională este confuză și incertă, evoluînd de o asemenea manieră incit nici un popor să nu se poată simți în siguranță. Nori amenințători plutesc deasupra diferitelor regiuni ale globului.
Domnule președinte,Printre principiile fundamentale ale conviețuirii internaționale, care sint îmbrățișate de țările noastre, se află și principiul neamestecului in treburile interne ale altora.Acest principiu fundamental este însă încălcat fățiș în multe regiuni ale lumii.Este evident că asemenea situații cum este cea a Afganistanului nu poate fi prelungită fără riscuri. Personal, cred că această problemă își are soluția ei politică, dacă bineînțeles va exista voința politică sinceră in acest sens. Iar această soluție politică nu poate fi fundamentată decit pe integritatea, pe independența și neutralitatea acestei țări. Alegerea regimului și a guvernului dorit este de competența exclusivă a poporului Afganistanului. Dar, ca să poată face acest lucru in mod liber și ca rezultatul alegerii sale să fie respectat, este necesar să înceteze intervențiile și influenta străină.Același principiu al neamestecului în treburile interne trebuie sâ fie pus în practică și în cazul Ciprului. Perpetuarea tragediei Ciprului nu numai că înveninează climatul politic al Mediteranei orientale, dar comportă și serioase pericole pentru viitor. Problema cipriotă, care în afară de alte aspecte are un pregnant caracter umanitar, creează o problemă de conștiință pentru comunitatea internațională, ale cărei rezoluții sint ignorate in mod sfidător. îmi exprim speranța că recenta inițiativă a secretarului general al reluarea va avea o soartă mai anterioare.O altă regiune a _ ne-a preocupat și altă dată în convorbirile noastre este Orientul Mijlociu. Situația existentă în această regiune se complică pe zi ce trece și generează pericole mai generale, nu numai pentru pacea din această regiune, ci și a întregii omeniri. Numai o reglementare globală a acestei probleme, în centrul căreia se situează cauza palestiniană, ar putea înlătura pericolele ce se întrevăd. Iar a- ceastă reglementare ar trebui să ofere, pe de o parte, palestinienilor dreptul de a-șl dobîndi o patrie, iar, pe de altă parte, tuturor statelor, inclusiv Israelului, dreptul la existență, în cadrul unor granițe sigure si recunoscute. în consecință, este evident că recurgerea la noi acte pe baza faptului împlinit, cum sint implantările de pe malul occidental al Iordanului și modificarea regimului juridic al Ierusalimului, creează noi

dialogului O.N.U. privind intercomunitar bună decît celeglobului care

piedici, suplimentare, dacă nu chiar o imposibilitate, pe calea soluționării âcestei probleme.Menținerea focarelor de tensiune în regiunile la care m-am referit traumatizează destinderea internațională și, in consecință, periclitează pacea îp lume. Destinderea pe care am inaugurat-o în urmă cu cinci ani, la Helsinki, trebuie salvată. Reuniunea de la Madrid ne oferă, poate, prilejul unor noi eforturi în acest sens. Dar pentru ca aceste eforturi să dea roade este necesar ca reuniunea să fie pregătită metodic, iar bilanțul punerii în aplicare a totalității Actului final de la Helsinki să fie făcut cu sinceritate și simț de răspundere. în continuare, să fie consolidate acele măsuri care sint absolut necesare securității în Europa, îndeosebi în domeniul întăririi încrederii și restrîngerii înarmărilor. Aceasta pentru că încrederea, dezarmarea și pendente, inspirată controlat înarmărilor, care ar trebui realizat la cel mai scăzut nivel posibil.
securitatea sint interde- Iar încrederea poate fi numai de un echilibru al forțelor militare și al

nou schimb de păreri, afirmîndu-și convingerea că înțelegerile la care vor ajunge cu prilejul convorbirilor se vor reflecta pozitiv în dezvoltarea mai intensă a relațiilor dintre România și Grecia, corespunzător intereselor ’și aspirațiilor ambelor popoare. Sub semnul dorinței comune de a imprima un curs mereu ascendent și rodnic relațiilor româno-elene, a început schimbul de păreri dintre cei doi președinți, în probleme bilaterale și internaționale de interes reciproc.în timpul convorbirilor s-a apreciat cu satisfacție faptul că raporturile tradiționale de prietenie și colaborare ■ dintre România și Grecia s-au extins și îmbogățit continuu, în ultimii ani, prin transpunerea in viață a măsurilor și acordurilor convenite cu ocazia întîlnirilor la nivel înalt, de la București și Atena. Au fost evidențiate progresele importante înregistrate în dezvoltarea conlucrării pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de activitate. Subliniindu-se cu satisfacție că în ultimii cinci ani schimburile economice dintre România și Grecia s-au dublat, a fost relevată, totodată. dorința ambelor părți de a amplifica și aprofunda in viitor colaborarea româno-elenă, astfel încît în următorii cinci ani să se obțină cel puțin dublarea actualului volum al schimburilor economice. în acest sens, s-a căzut de acord ca guvernele celor două țări să examineze posibilitățile și să convină asupra căilor și mijloacelor menite să contribuie la extinderea in continuare a cooperării în dlfe-

rite sectoare economice, îndeosebi prin crearea de societăți mixte, în producție și comerciale, atit în Grecia și România, cit și pe terțe piețe.A fost, de asemenea, exprimată dorința celor două părți de a dezvolta colaborarea în domeniile științei, tehnicii, artei și culturii.S-a apreciat că promovarea tot mai largă a colaborării româno-elene este în folosul și spre binele ambelor țări și popoare, al progresului și prosperității lor, slujește păcii, Înțelegerii și cooperării națiuni.în cadrul convorbirilor s-a dat o atenție deosebită problemelor dezvoltării colaborării și cooperării in Balcani. S-a apreciat că România și Grecia pot aduce o contribuție de seamă la promovarea unui climat de încredere și largă conlucrare în Balcani, la transformarea acestei regiuni într-o , zonă a bunei vecinătăți, a înțelegerii și cooperării bilaterale și multilaterale, într-o zonă a păcii și securității. A fost exprimată convingerea că dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre țările balcanice și îmbunătățirea atmosferei generale in această regiune ar influența pozitiv' întregul climat politic din - din lume.In acest context, a fost însemnătatea rezolvării cipriote pe calea negocierilor directe între cele, două comunități, care să asigure o conviețuire pașnică în- tr-un stat unic, in forme asupra cărora vor cădea de acord, păstrind independența, integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Cipru.Abordind aspecte esențiale ale actualității politice mondiale, pre-

cauzei intreacor-

Europa șisubliniată problemei

ședinții Nicolae Ceaușescu și Constantin Karamanlis și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu încordarea existentă în viața internațională și au relevat necesitatea de a se acționa cu fermitate și răspundere pentru oprirea agravării situației internaționale, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, de pace și respect al independenței naționale. în acest cadru, s-a subliniat că persistența unor focare de încordare și conflict, a unor probleme complexe nesoluționate pune ta pericol pacea, securitatea și independența popoarelor. S-a apreciat că astăzi se impune, mai mult ca oricind, sporirea eforturilor pentru reglementarea pe cale politică, prin tratative, a diferendelor dintre state, a tuturor problemelor ce confruntă omenirea, pornindu-se de la respectarea principiilor deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, de la dreptul suprem al fiecărei națiuni de a se dezvolta liber, de sine stătător, fără nici o ingerință din afară.Președinții Nicolae Ceaușescu șl Constantin Karamanlis au reafirmat hotărârea României și Greciei de a întări conlucrarea pe arena mondială, de a-și aduce o contribuție activă la soluționarea constructivă a marilor probleme ce preocupă omenirea, la instaurarea unui climat de pace, securitate, încredere și colaborare în Balcani, în Europa și în întreaga lume.Convorbirile au loc într-'o atmosferă de cordialitate și prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă.
Domnule președinte,în seria de contacte pe care le-am avut de-a lungul anilor, actuala în- tilnire gre o semnificație deosebită, nu numaji pentru că va da un nou impuls colaborării dintre țările noastre, ci și pentru că are loc intr-un moment în care situația internațională este incertă și aș spune chiar periculoasă. Cunosc și apreciez pozițiile dumneavoastră îndrăznețe și sincere în problemele majore ale epocii noastre. Sint poziții recunoscute și apreciate pe plan internațional. Sint sigur că, în cursul convorbirilor pe care le vom avea, vom constata că punctele noastre de vedere asupra acestor probleme, acolo unde nu coincid perfect, fără îndoială că sint convergente.Cu această certitudine, ridic paharul pentru bunăstarea poporului _ român prieten, în sănătatea și pentru fericirea dumneavoastră, domnule președinte, pentru prietenia eleno-română. (Aplauze).

Călduroasă primire
la sosirea în Capitală

(Urmare din pag. I)La coborirea din avion, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat un călduros bun venit președintelui Constantin Karamanlis. Cei. doi șefi de stat și-au strins cordial miinile. Președintele Karamanlis și-a exprimat bucuria de a vizita România, de a se reintilni cu președintele Nicolae Ceaușescu. La rindul său, șeful statului român și-a manifestat satisfacția pentru vizita înaltului oas-pete, pentru continuarea dialogului fructuos româno- elen la nivel înalt.Președintele Republicii Elene ‘ a prezentat apoi președintelui Nicolae Ceaușescu persoanele oficiale care il însoțesc in vizita in țara noastră : Constantin Mitsotakis, ministrul afacerilor externe, Petros Molyviatis,

cretar general blicii, Aristote _neral politic in Ministerul Afacerilor Externe, Dimitri Petrou și Georges- Michel Mazarakis, directori în M.A.E., Diamantis Vakalopoulos, director al cabinetului diplomatic al președintelui republicii.în continuarea ceremoniei, comandantul gărzii militare aliniate pe aeroport in cinstea sosirii înaltului oaspete a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Elene și Republicii Socialiste România, in timp ce erau trase 21 de salve de salut.Cei doi președinți au trecut în revistă garda de onoare.A urmat prezentarea oficialităților române venite în

la Președinția Repu- Phrydas, director ge-

întimpinare.

Un grup de pionieri au oferit celor doi șefi cje stat buchete de flori.Numeroși bucureșteni au ovaționat cu căldură pe cei doi șefi de stat, pentru prietenia româno-elenă. Ei au dat glas satisfacției cu care opinia publică din țara noastră noua întîlnire dintre Nicolae Ceaușescu și Karamanlis, încrederii că nivel înalt româno-elen, convorbirilor cei doi șefi cu rezultate dezvoltare și turilor de colaborare dintre țările și popoarele noastre.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Constantin Karamanlis s-au indreptat apoi spre reședința oficială rezervată înaltului oaspete.

urmărește președinții Constantin dialogul la asemenea de pînă acum dintre de stat, se va solda fructuoase, va marca o mai puternică a rapor-
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r SCRISORI AIE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Rolul maistrului: organizator

al^ producției, exemplu 

de comportare etică

De cițiva ani Dumitru Popa muncește ca șef de echipă în atelierul de pregătit bobine din cadrul întreprinderii „Electroputere" Craiova. Intr-o scrisoare adresată secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, el sesiza unele neajunsuri în ce privește organizarea producției și disciplina muncii în atelier. Acestea, afirma el în scrisoare, nu sînt întîmplătoare : factorul principal ai îndrumării muncii in atelier, cel care răspunde de activitatea de producție și de realizarea sarcinilor de plan ale formației de lucru pe care o conduce, maistrul Dumitru Nițu, nu numai că nu-și îndeplinește rolul de organizator al producției, dar, prin comportarea sa, trage, pur și simplu, lucrurile înapoi. In loc să constituie un exemplu în privința ordinii și disciplinei, să-și exercite cu răspundere atribuțiile, el admite neglijențe și abateri de la normele tehnologice, are comportări necorespunzătoare, venind uneori sub influența alcoolului, antrenînd și pe alții la băutură etc. Scrisoarea arată că în aceste condiții este afectată calitatea produselor. nu se urmărește utilizarea cu eficiență a resurselor materiale, identificarea și folosirea unor rezerve de creștere a productivității muncii, mobilizarea colectivului pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor. în încheiere autorul scrisorii ruga să se acționeze pentru îmbunătățirea climatului de muncă, pentru întărirea rolului maistrului în producție.

Ceea ce a și făcut, de altfel, Comitetul județean Dolj al P.C.R., căruia 1 s-a repartizat scrisoarea spre rezolvare.Referatul de cercetare confirmă faptele relatate, arată că, într-ade- văr. Dumitru Nițu a comis sau tolerat abateri de la documentația tehnică în execuția unor produse, a venit de mai multe ori in întreprindere în stare de ebrietate, a introdus băuturi alcoolice in unitate ; el a mers pină acolo incit să părăsească locul de muncă, atră- gînd cu el și pe alții pentru a merge la restaurante. In răspuns mai sint menționate și alte fapte incorecte — introducerea la plată de bonuri de la o echipă la alta, efectuarea de pontaje fictive.Pentru toate acestea, maistrul Dumitru Nițu a fost destituit din funcția de maistru și încadrat ca muncitor — iar pe linie de partid a fost pus în discuția adunării generale a organizației de bază, care l-a sancționat cu vot de blam cu avertisment. Cu prilejul analizei efectuate s-au întreprins și alte măsuri pentru întărirea ordinii și disciplinei, a muncii de educație comunistă în rindul personalului muncitor ; pornindu-se de la acest caz s-a acordat o deosebită atenție creșterii și întăririi rolului maiștrilor ca organizatori direcți, la fața locului, a activității productive, subliniindu-se, totodată, răspunderile ce le revin și în domeniul comportării, al influenței educative, în respectarea exemplară a normelor etice.

zultatul cercetărilor au ajuns însă in posesia chiar a celor reclamați, semnatarii scrisorii și alți lucrători care au dat relații cu ocazia verificărilor fiind apoi persecutați, sancționați și scoși abuziv din unitate.Scrisoarea a fost încredințată, pentru soluționare, Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, care a efectuat cercetări împreună cu reprezentanți ai altor organe centrale de specialitate.Din raportul de cercetare rezultă că in anii 1978 și 1979, Florin Mogoș, directorul unității, și fratele său, Gheorghe Mogoș, maistru mecanic, au folosit pentru mașinile proprietate personală peste 700 litri benzină din cota asociației ; directorul unității a dispus să se valorifice, in afara fondului de stat și a contractelor încheiate, prin cooperația de consum, la sate, mai bine de o treime din totalul livrărilor de păsări din anul trecut ; asociația Moara Vlăsiei și-a creat un venit de peste un milion de lei prin Încasarea unor prețuri mai mari decit cele legale — la toate acestea adăugindu-se și diferite alte ilegalități, înstrăinări și sustrageri, precum și un stil de muncă abuziv, neprincipial, inclu- zind persecuții și sancțiuni nedrepte.în legătură cti soarta primei sesizări, trimisă în urmă cu un an, in

raport se subliniază că cercetarea acesteia s-a făcut superficial, de un colectiv condus de Gheorghe Liciu, fost director la DGAIA-Ilfov, dîn- du-se posibilitate lui F. Mogoș să ia cunoștință de conținutul declarațiilor date de lucrătorii din asociație, ceea ce i-a permis să ia măsuri represive împotriva lor. Se precizează, totodată, că superficială s-a dovedit și cercetarea făcută de organele Ministerului Agriculturii, care au apreciat activitatea unității și a conducerii ca fiind corespunzătoare, iar reclamațiile ca răuvoitoare și nefondate.Concluziile cercetării întreprinse acum au fost discutate în secretariatul Comitetului județean Ilfov al P.C.R., precum și cu conducerile Ministerului Agriculturii și Băncii Agricole, stabilindu-se măsuri de Înlăturare a neajunsurilor și de tragere la răspundere, pe linie de partid și de stat, a celor vinovați, inclusiv a celor de la DGAIA-Ilfov și de la M.A.I.A., care au cercetat anterior cu superficialitate abuzurile și neregulile sesizate. în ce-1 privește pe Florin Mogoș, acesta a fost schimbat din funcția de director și sancționat de adunarea generală a organizației de partid. Se precizează, de asemenea, că dosarul cuprinzînd faptele cu caracter infracțional a fost predat organelor de stat, pentru tragerea la răspundere potrivit legii a celor vinovați.•
Revizuire întemeiată: încadrarea

potrivit muncii depuse

Cercetare temeinică, măsuri ferme

pentru respectarea legalității

într-o scrisoare adresată tovarășei Elena Ceaușescu, de către mai mulți lucrători de la Asociația economică intercooperatistă pentru creșterea puilor de carne Moara Vlăsiei, județul Ilfov, se relata că
în urmă cu un an au sesizat unele abuzuri și ilegalități săvirșite de directorul asociației, de fratele acestuia, maistru mecanic, și de economista fermei nr. 2 din aceeași unitate ; conținutul sesizării și re

Mal mulți muncitori, de profesie turnători formatori, încadrați în funcția de controlori de calitate la secția turnătorie neferoase de la întreprinderea „23 August" din București, au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu o scrisoare în care arătau că încadrarea lor nu este corespunzătoare muncii efectuate. „Deși ne desfășurăm activitatea în aceleași condiții de muncă ca toți turnătorii formatori și cură- țitori din cadrul secției, nu beneficiem de spor pe rețeaua de siderurgie „B“, conform Legii nr. 4/1978 și Decretului 100/1979, art. 4, referitoare la aplicarea rețelei tarifare Siderurgice „B“ — afirmau ei in scrisoare. Lucru curios, controlorii de calitate de la turnătoria de fontă și oțel beneficiază de acest drept. Ne adresăm dumneavoastră cu ru

gămintea de a dispune să se rezolve această situație — conchi- deau ei — deși cunoaștem că timpul dumneavoastră este foarte prețios, ocupat cu probleme majore pentru prosperitatea națiunii I noastre socialiste".Scrisoarea a fost încredințată, spre soluționare. Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.în urma cercetărilor efectuate s-a constatat că sesizarea muncitorilor respectivi este întru totul întemeiată și că există toate posibilitățile pentru o soluționare pozitivă. Pe această bază răspunsul ministerului arată că s-a dispus că și controlorii de calitate din turnătoria de neferoase vor beneficia de spor pe rețeaua siderurgie „B“.
Neculal ROȘCA

O frumoasă antologie a- părută recent la editura .JUNIMEA" din Iași oferă cititorului român un bogat florilegiu de poezie contemporană greacă reunită sub titlul: „Un cîntec despre România". Cele a- proape șaizeci de poeme semnate de patrusprezece prestigioși poeți greci de astăzi sint o suită de inscripții lirice ale prieteniei șl stimei față de poporul nostru, față de prezentul și trecutul său. Ele e- vocă în acorduri emoționante oameni, peisaje, fapte care au încălzit inima și au înflăcărat imaginația poeților. O asemenea antologie este, desigur, o expresie și o dovadă a puterii de cunoaștere pe care o deține geniul poetic al popoarelor care doresc să se apropie și să se înțeleagă, descoperindu-și tradiții, afinități și aspirații comune. Căci, după cum scrie, în- tr-un cald cuvînt către cititorul român, Ilias ILIOU, deputat în Parlamentul Republicii Elene, președintele Partidului Uniunii Democratice de Stingă din Grecia — E.D.A. : „Amindouă 
țări balcanice, fără a fi insă 
vecine, Grecia și România 
au foarte strinse relații po
litice și culturale, care du
rează de milenii, căci vechii 
daci, care au trăit pe teri
toriul României de azi, nu 
sint decit ramura de nord 
a tracilor, așezați în Mace
donia grecească și in Tra- 
cia, și care, dealtfel, au dat 
Greciei antice pe un Mil- 
tiade și pe un Olor, tatăl 
lui Tucidide...". într-adevăr, nenumărate sînt, de-a lungul istoriei mai îndepărtate sau mai apropiate, relațiile care vorbesc despre o bogată tradiție, despre multiplele ecouri pe care le-au avut, bunăoară, luptele pentru libertate ale românilor în sufletul popoarelor balcanice, între care la loc de frunte se situează, prin amploare și dimensiunea eroismului și sacrificiului său, ecoul faptelor unui Mihai Viteazul, despre care cunoscutul istoric și critic literar grec C. Th. Dimaras scrie (în „Istoria literaturii neogrecești", București. 1968) : 

„Trebuie menționată emoția 
pe care au trezit-o in rîndu- 
rile grecilor inrobiți luptele 
purtate de Mihai... ; operele 
culte și cintecele folclorice 
cuprind imnuri închinate 
gloriei sale ; faptele sale 
înălțătoare au adus elenis
mului un suflu de li
bertate". Popoarele se regăsesc, iată, alături in a- ceastă aspirație comună, in acest „suflu de libertate" ce străbate ca o flacără veșnică istoria lor de ieri, ca și de azi. De aceea, pe drept cuvînt notează Ilias

Iliou : „Relațiile de prie
tenie dintre cele două po
poare ale noastre continuă 
și azi. Putem afirma că 
prietenia greco-română este 
tradițională. Scriitori și 
poeți greci din zilele noas
tre, oameni de artă, cultu
ră, știință preiau ștafeta a- 
cestei sfinte prietenii din 
mîinile predecesorilor lor și 
o predau urmașilor". Urmași care, după cum arată și Andreas KADOS în prefața antologiei „Un cîntec despre România", au fost impresionați de „meleagu
rile însorite ale României, 
de vitejia, hărnicia, talen
tul creator al poporului", astfel incit „se poate obser-

poporului statornic șl pașnic, „Oameni simpli și 
anonimi, / pe coarnele plu
gului / in șesuri întinse / 
crescători de albine, pod
goreni și păstori, / furnici 
de pe țărmurile mănoase 
ale Eurinului", întrebîndu- se înfiorată : „Cite tone de 
marmură / adusă din Gre
cia / cu plutitoarele vase / 
ați ridicat pe umerii goi, / 
cite temple al căror rost 
nu l-ați ințeles / ați înălțat 
gemind și fără răsplată, / cite ziduri uriașe, cite me
tereze, / cit singe ați risi
pit in lupte / pentru ca 
domnii voștri să rămină pe 
tronurile lor". Legînd firul unei vechi tradiții, Victor

„UN CÎNTEC 
DESPRE 

ROMÂNIA" 
însemnări despre o antologie 

de poezie greacă contemporană

va că în poezia Greciei 
moderne s-a constituit 
chiar o anumită tematică — 
slăvirea plaiurilor româ
nești și a virtuților poporu
lui român".Preocupați de poezia „realităților profunde", poeții prezentei antologii sesizează în mod exemplar rădăcinile perene ale spiritualității noastre, acele mituri fundamentale care conturează și explică fizionomia unui popor: legendele, istoria, actele cu valoare exemplară, spațiul cultural al creațiilor semnificative. Așa încît vom consemna aici la Ioc de frunte sensibilitatea remarcabilă a poeților pre- zenți în antologie la acel „suflu al libertății" ce străbate istoria noastră. Acordurilor lirice ale ecoului stirnit mai demult de un Mihai Viteazul (precum în amplul poem epic al lui Stavrinos), văzut ca simbol al unei mari aspirații comune, li se adaugă noi și puternice imagini. Contem- plînd vestigiile anticei Istria, „vertebrele risipite / 
în sinul nebiruit al veșni
cei flore", Rita BOUMI- PAPPA îi evocă pe acei care, „ținte neschimbătoare 
ale furtunilor", întruchipează, oriunde, sarea pă- mintului, sufletul larg al

SIVETIDIS reia în versurile sale simbolica figură a lui. Mihai — numele însuși al visului de libertate al poporului: „La prima bă
taie a inimii tale / au răs
puns ecouri de clopote / 
deasupra și dincolo de Car- 
pați ) viforoasa tresărire a 
libertății /.../ Pentru aceea 
patria ta / nu te caută prin
tre morminte / nici printre 
pietre funerare, / căci te 
împrăștii in lumină din 
toate / cimpiile, munții și 
riurilt / din toți ochii co
piilor / și din toate tes
tamentele celor duși". In acordurile aceleiași viziuni lirice active care străbate versurile acestei antologii, „Putna" lui Ștefan, îndeobște Ioc al liniștii și al tăcutei reculegeri, este văzută ca o emblemă eroică a patriei luptătoare : „Aici Româ- 
nia-și / descheie largă că
mașa ei de singe, / ca să-și 
arate-a venelor zvicnire / 
șl trupul ei dintr-un stejar 
viteaz". Această notă activă a lirismului civic străbate în chip marcant paginile antologiei, culmi- nînd poate în impresionantul ciclu pe cașe un mare poet ca Ianis RITSOS l-a dedicat militanților comuniști („Douăsprezece capitole din Doftana"). „Tre
buie să potrivim dîrzele

noastre cuvinte / Mari și 
largi in rostul lor, / Să le 
potrivim / Pentru tălpile 
mari ale epocii noastre" — exclamă undeva acest poet, dealtfel bine cunoscut cititorului român. In ciclul amintit răsună acordurile unei simfonii eroice răs- pindind puritate și forță, îmbinind simplitatea prozaicei transcrieri cu metafora scăpărătoare, de o mare ascuțime intelectuală. Este aici un înalt elogiu adus luptei și jertfei, martiriului în slujba libertății, umanismului revoluționar al comuniștilor din a căror luptă s-a născut patria de azi: 
„De aici au ieșit cu spa
tele lor larg fabricile so
cialiste, / Lărgind cu res
pirația lor România, / De 
aici au ieșit minele cu fața 
minjită, / Arătindu-și din
ții lor albi intr-un zimbet 
luminos. / De aici a ieșit 
porumbul in armate de 
aur / Salutînd falnic co
roanele lor de pace". Poezia, bărbătească, eroică, țîșnește din sîngele luptătorilor și înfășoară cu o undă de măreție lucrurile modeste: „Acest miros al 
hainei rupte de lină, / Ca 
aerul stătut de la subți
oara istoriei"; „Și lampa 
aceasta din celula lui Iile 
Pintilie / tși păstrează încă 
pe sticla întunecoasă / 
Sclipirea albă a nopților 
izolării / Ca un pumn de 
lumină in fața întuneri
cului" ; „In atelierul mun
cii silnice / Pipăi roțile, 
nicovalele, ciocanele, / 
Pipăi, tovarăși, miinile 
voastre deasupra fierului! 
Roata aceasta a fost a 
doua roată pentru fiecare 
vis oprit /.../ Forme ali
niate pe ascuns de ochii 
paznicilor / Ca să nu uite 
degetele omenești sfințe
nia muncii /.../ Și-am văzut 
acest glob invirtindu-se in 
borcan / împins de respi
rația largă a speranței / Ca 
o nouă planetă a dorinței în împietrirea sacrificiu
lui".Din impresionanta coloană dorică a poeziei lucrurilor înnobilate de sensul înalt al luptei și sacrificiului, poetul transcrie, în chip de vibrant omagiu: 
„Și-aceste amprente ale 
degetelor lăsate solemn, 
solemn, pe / peretele alb, / 
Sint pinacoteca națională a 
cinstei".„UN CÎNTEC PENTRU ROMANIA" este, așadar, cîntecul pe care poeții Greciei contemporane îl dedică omului liber și stă- pîn în țara sa, umanismului cu atît de strălucite tradiții și în patria lor, universalei năzuințe spre pace, înțelegere și prietenie statornică.

C. STANESCU

EXAMENUL FAPTEI,
IMPLICAREA ÎN ACTUALITATE

Noul an de invâțămînt SLUJITOR DEVOTAT AL ȘCOLII

coordonate fertile în creația tinerilor cineaștiA treia ediție a Festivalului filmului pentru tineret, desfășurată cu puțin timp în urmă la Costinești din inițiativa C.C. al U.T.C., cu concursul Consiliului Culturii și Educației Socialiste și Asociației cineaștilor, a demonstrat, cu puterea de convingere a unei competiții de anvergură națională, deocamdată singura în peisajul cinematografiei noastre, că filmul de actualitate este slujit de oameni tineri cu chemare pentru arta a șaptea, de artiști ai ecranului preocupați nu doar să „vadă" realitatea, ci să se implice, să se identifice cu biografia generației lor. Dacă la începutul acestui deceniu era de observat gestul civic al autorilor documentarului Apa ca un bivol negru, astăzi se poate spune că filmul lor și altele care au urmat au creat climatul unei remarcabile perspective novatoare în cinematografia noastră.Una din tendințele cele mai interesante ale cinematografului tinăr de la noi constă în investigația socială, viziunea sociologică, analiza faptului de viață realizată cu mijloacele narațiunii cinematografice concepute nu doar să copieze un aspect sau altul, nu numai să calchieze un fragment de realitate, ci, dimpotrivă, deschizind un unghi larg asupra eroului, văzut mai ales dinăuntrul lui, odată cu el. Aparatul se lansează împreună cu personajul pe drumul, de cele mai multe ori. presărat cu obstacole reale, nu doar inventate, al realizării sociale a acestuia. Tema succesului în viață, a eficienței sociale se conjugă cu tema integrității morale. Personajul tinăr caută răspunsuri și le găsește de cele mai multe ori la capătul unei experiențe dramatice, emo- , ționante, pe cont propriu, fără să mai fie dădăcit, rldicîndu-se el însuși Ia o înțelegere superioară a vieții, depășind „momentul de criză" printr-o situare filozofică și umană deasupra interpretării egocentriste, a micului interes personal. A căuta și a găsi singur răspunsurile presupune nu o căutare individualistă și orgolioasă, ci, dimpotrivă, verificarea pe cont propriu a modelelor pe care 1 le oferă societatea, alegerea celor mai adecvate.Dealtminteri, tema umană in totalitatea ei, ca viziune integrală a realității, cuprinzînd aspectul social și profesional, nu mai este pur și simplu „abordată", acroșată in dialoguri (nu întotdeauna, firește, și festivalul a arătat și atari fațete ale falsității) ci, cum am mai spus, ea apare dramatizată, obiectivată în epica filmului, in structura lui audiovizuală. Personajul din Casa dintre cîmpuri (scenariul Corneliu Leu, regia Alexandru Tatos), film de televiziune, se confruntă cu o atitudine ostilă prin inerția ei, prin practica și rutina unui anumit mod de a înțelege participarea la treburile colectivității. Succesul eroului, in planul vieții personale, dar și în acela, edificator, al examenului de capacitate civică, vine să acuze vanitatea, poltroneria unor inși despre care spunem de regulă că sînt depășiți de viață. Observația socială a filmului lui Tatos se pliază pe o povestire ce-și reabilitează personajul fără a-1 fi incriminat. Noi simțim că sîntem tot timpul cu el, și de aici ati-

tudinea nedogmatică. El dă o lecție usturătoare tocmai acelora care voiau să-l dea lui dovada că sînt așa-zicind mai tari.Același examen al faptei hotărî- toare il trece și macaragiul din Mireasa din tren (scenariul D.R. Popescu, regia Lucian Bratu). Pentru tinărul siderurgist aminarea nu reprezintă un mod de a trăi ori de a iubi. Gestul lui aparent caraghios, de a lua de soție o „mireasă din tren", o falsă mireasă, echivalează cu capacitatea rară de a citi dincolo de aparențe. Acest film scris de un prozator ca D.R. Popescu repune in
a

A treia ediție 
Festivalului filmului 

pentru tineret

drepturi așa-zisa dezbatere morală din filmele noastre. In felul ei este un alt mod de a vorbi despre fericire, dar cu termenii oferiți de realitatea biografică și psihosocială a personajelor, punînd mărturie viața in mers, momentele ei decisive, iar nu cuvintele care le pot explicita. Sigur, e de discutat dacă voința de a ieși din tipare nu-și are aici inadvertențele eî de limbaj cinematografic. începutul și sfîrșitul poematic, cu lecturi de versuri, se potrivește mai puțin structurii „introvertite" a sensurilor. Poetica acestui film, filmicitatea lui Indică, lucru de semnalat, un interes al regizorilor din dîtă generație pentru modalitatea de a povesti viața tinerilor în imagini, fie și ușor artificializate, care să nu repete tipare ce nu mai prezintă prea mult credit.O lectură sociologică, de asemenea cu ecou in conștiința tinerilor, recomandă filme cum sint Proba de microfon (scenariul, regia — Mircea Daneliuc) și Mijlocaș la deschidere (scenariul Mihai Istrătescu, regia Dinu Tănase). Aspectul divers, dinamic al realității — așa cum e, „prinsă" de un ochi proaspăt, de reporter ambițios să evite clișeele — reușește să emoționeze printr-o 'viziune necontrafăcută. Șocul acestei redescoperiri a realului a fost aplau-

dat de tinerii spectatori, ei apreciind, în discuțiile cu realizatorii, tocmai noutatea, prospețimea cinematografului tinăr, capacitatea de a cuceri și emoționa cu mijloace mai simple, cu o artă a comunicării directe, nesofisticate.Mutația esențială, aceea subliniată de viziunea sociologică cu amplitudine existențială a faptului de muncă și viață, fără a face din film o fișă tehnică a biografiilor personale ori colective, a venit să indice în Festivalul desfășurat la Costinești tendința către filme preocupate în gradul cel mai înalt al interesului civic și estetic de prefacerile României de azi, de dinamica unor procese față de care narațiunea cinematografică rămi- ne încă datoare. In mod compact, printr-un set de filme valoroase, s-a observat acum că — și este acesta unul din meritele festivalului — filmul românesc dispune de personalități creatoare capabile să ridice linia valorică a producției naționale. Regizori ca Mircea Daneliuc, Alexandru Tatos, Nicolae Mărgineanu, Dinu Tănase, la care se pot adăuga nume absente din festival, dar impuse prin aderența la un cinematograf al realității ca Dan Pița, Mircea Moldovan, Stere Gulea reprezintă o zestre de talente reale ale filmului nostru.Ar mai fi de asemenea de vorbit de grupul actorilor tineri și nu mai puțin de debuturile in scenografie ori de măiestria operatorilor. In aceeași ordine de idei, nu e lipsit de importanță să remarcăm o reîmprospătare a mijloacelor in filmul documentar și de animație. Palmaresul . festivalului a reținut, de pildă, numele unui foarte talentat autor de desene, Szilagyl Zoltan, autorul unui film aplaudat la scenă deschisă. Nodul gordian. O analiză ar cere desigur și documentarele prezente in festival. Judecate în relație cu realitatea, filmele cineamatorilor au arătat și ele că, în ce au mai bun, atunci cînd aparatul de filmat investighează lumea din jur, colectivele de muncă, viețile limpezi ale tinerilor — ele obțin imaginea cu gradul cel mal ridicat de acuratețe, de pulsație veridică, ca o largă fereastră către prezentul vieții noastre, spre noi înșine.
Ioan LAZAR

cinema
— 8,30: u;

FESTIVAL — 
18: 20.15.
de dragoste 

bulgar): STU-

• Pilotul : SCALA 
13,30; 16; 18.30; 21.
9: 11,15; 13.30: 15,45;
• Apare o poveste 
(săptâmina filmului 
DIO — 18.15; 20.15.
• I se spunea „Buldozerul" : 
STUDIO — 10; 12; 14: 16,15.
• Infernul din zglrie-nori : SALA 
PALATULUI — 17; 20.15
• Fetița șl calul : CENTRAL — 
9: 11.15: 13.30: 15.30: 17.30: 19.30.
• Pe aripile vintului : PATRIA — 
9; 14,15: 18.30.
• Organizațla-fantomă: TIMPURI

NOI — 9; 11,13; 13,30; 15.45: 18 : 20.
• Șaua de argint : BUCUREȘTI
— 9: 11,15; 13,30: 15. ~ ’
luceafărul — 8,1
15,15; 17,30; 19,45, la
20.30. FAVORIT — 9;
15,45: 18 : 20,15.
• Corsarul negru : 
SPORTURILOR ȘI
— 18.
• Răscoala î VICTORIA 
11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.15.
• Cele 12 munci ale Iul Asterix 
— 9; 10,30: 12; 13.30; 14.45. Dumi
nică la ora 6 — 16; 18; 20 : DOI
NA.
• Vis de glorie : CAPITOL — 
11,30: 14: 16.45: 19.30. la grădină 
20.15, GRIVITA 
15.45; 18: 20,15, 
11,45: 14.15: 17;

►: 11: 13;
grădină — 
11.15: 13.30;

PALATUL 
CULTURII

— 9: 1115: 13.30
FLAMURA — 9

19.30.

sub semnul unor
importante creșteri

cantitative și calitativeîn evoluția învățămîntului rotaânesc fiecare nou an școlar sintetizează eforturile unei nobilă și strălucite tradiții și prefigurează totodată noi perspective. Să consemnăm mai intîi o cifră, elocventă, cu adinei semnificații : în apropiatul an de invăță- mînt 1980—1981, populația școlară va reprezenta 26,2 la sută din totalul populației țării, față de 25,4 la sută cit reprezenta in anul precedent și de 21,6 la sută cit s-a Înregistrat in anul 1965—1966.Proporțiile acestei creșteri pot fi localizate deopotrivă în toate sectoarele învă- țămintului nostru, de la cel preșcolar cu cei 990 mii de copii ce vor fi cuprinși în anul 1980—1981 (față de numai 353 mii în 1965— 1966), pină la cel superior, unde numărul studenților care învață în cele 134 de facultăți va depăși în apropiatul an universitar cifra de 200 mii, cu 70 de mii mai mulți decit acum 15 ani. Dar cel mai convingător se înfățișează acest ritm in sectorul invățămin- tului liceal, sectorul cel mai mobil și mai ilustrativ pentru vocația școlii românești contemporane. Creșterile pe care anul 1980— 1981 le consacră aici In

lade în

comparație cu 1965— 1966 sint de peste 2,5 ori in domeniul numărului de elevi ; numai între 1970—1971 și 1980—1981, de pildă, numărul elevilor din liceele industriale și de chimie industrială a crescut de peste 21 de ori, cel din liceele agroindustriale și silvice de circa 3,5 ori, cei din liceele economice ou aproape 30 sută.. Proporțiile sînt aceeași factură șiceea ce privește baza materială a învățămîntului : în ultimii 15 ani, numărul sălilor de clasă nou construite este de circa 39 mii, a- jungînd la un total de 92 266 pentru anul 1980—1981 ; suprafața utilă pentru învăță- mîntul superior s-a dublat aproape, numărul laboratoarelor a sporit de aproape 4 ori, iar cel al atelierelor școlare de peste 12 ori. Ca urmare a sporirii continue a bazei materiale a întregului nostru învăță- mint, numărul elevilor din internate va fi în 1980—1981 cu aproape 90 de mii mai mare decit in 1965—1966, iar cel al studenților din cămine cu peste 25 de mii. în aceeași perioadă, numărul bursierilor crește cu aproape 35 mii pentru elevi și cu circa 24 mii pentru

studențL Ilustrative pentru condițiile materiale din ce in ce mai bune sînt și cele circa 1 000 titluri de manuale și cursuri tipărite anual în aproape 30 milioane exemplare, dintre care peste un sfert sînt în limbile naționalităților conlocuitoare. De altfel, expresii grăitoare ale grijii permanente a partidului și statului nostru pentru asigurarea de posibilități egale de învățătură tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, sînt prezența în școlile de toate gradele a fiilor oamenilor muncii de diferite naționalități, precum și condițiile create pentru studiul maternă.Dar turile tinete noului niversitar se identifică in înseși atributele sistemului nostru de învățâmint, care cu flecare etapă din istoria lui contemporană dobindește o accentuată orientare modernă, un bogat conținut științific, un larg caracter formativ, o structură echilibrată și suplă, rapid adaptabilă celor mai noi exigențe.

în limbacă trăsă- mai dis- profilulpoateceledin an școlar și u-

Mihai 
IORDANESCU

x.

Istoria școlii, a educației publice din România s-a bucurat în ultimul deceniu și jumătate de o atenție deosebită. Dincolo de marcarea prestigioasă a momentelor aniversare a unor școli cu tradiție seculară, această atenție a coincis cu sublinierea rolului învățămîntului în progresul societății și al națiunii, rol pe care-1 atestă convingător istoria cu puterea faptelor pe care le consemnează.Orînduirea noastră socialistă consideră școala ca unul din factorii debază ai dezvoltării sale multilaterale și apreciază, firesc, rolul slujitorilor ei devotați — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care au Înțeles în diferite condiții Istorice țelurile educației publice și au acționat in consecință. Din pleiada acestor precursori face parte și Miko Imre, născut acum 175 de ani, în comuna Zăbala din județul Co- vasna. El a studiat dreptul și a scris lucrări de Istorie de un real interes, dar s-a consacrat înainte de toate unor activități sistematice de organizare a învățămîntului și științei. Dealtfel, ideea ridicării nivelului educației publice străbate lucrările sale principale. Pentru a contribui la realizarea acestui deziderat primește funcția de administrator al colegiilor din Aiud și apoi din Sf. Gheorghe, funcție care în acele vremi însemna, practic, asumarea răspunderii pentru întreținerea și bunul mers al procesului de învățămînt. Deși a sprijinit și alte școli, ca de pildă renumitul colegiu din Cluj-Napoca și înființarea universității clujene, activitatea depusă în cele două Instituții de învățămînt înainte nate jalonează conținutul publice a lui Miko Imre. El tat pentru cultivarea limbii,
tv

PROGRAMUL 1

mențio- carierel a insis- a tradi-

10,00 Filmoteca elevului
11,00 Roman foileton : „Prietenul nostru 

comun". Reluarea episodului 4 
11,55 Telex 
15,45 Telex 
15,50 Reportaj 
16,10 Ecran de 
17,00 Ilustrate 
17,25 Viața culturală 
18,35 Desene animata 
19,00 Telejurnal

pe glob 
vacantă 
de vacantă

tiilor șl pentru dezvoltarea continuă a literaturii, a acordat o atenție deosebită problemelor sociale ale educației, subliniind importanta ridicării nivelului pregătirii de cultură generală, însușirii celor mai noi cunoștințe științifice ale vremii și a rolului muncii în formarea omului, într-o lucrare adresată tineretului scria : „Voi trebuie să vă obișnuiți din vreme cu munca, maturizați, avînd un scop bine gindit, o seriozitate caracterizată prin consecvență (...) Dorința de propășire a binelui obștesc ne dă căldura, rațiunea și virtutea care sînt necesare unui patriotism durabil și curat". Ridicin- du-se împotriva prejudecăților naționaliste, el a militat consecvent cunoașterea năzuințelor na- ale românilor, pentru respec- înțelegerea reciprocă dintre și maghiari.Imre, care a fost membru al
pentru țlonale tul și româniMikd ,_____________,______________Academiei de științe ungare, a înființat Societatea Muzeului din Transilvania, un adevărat atelier al cercetărilor științifice și al răspîndirii cunoștințelor științifice. Lucrările cu- prinzind rezultatele investigațiilor științifice și documentele cu privire la istoria Transilvaniei editate de această societate sînt valorificate și azi.Aniversarea a 175 de ani de la nașterea lui Mikd Imre este încă o mărturie a faptului că în România socialistă, unde trăiesc în deplină egalitate și frăție oameni al muncii români, maghiari și de alte naționalități, în spiritul respectului reciproc, sint apreciați, fără deosebire de naționalitate, cei care au muncit șl muncesc cu rîvnă pentru binele obștesc, pentru ridicarea nivelului de cultură al societății, al poporului.

GALFALVI Zsolt

19.30 Festivalul de folclor al țărilor 
balcanice

30,00 La zi In agricultură
20.10 Ora tineretului
30,55 Soliști șl formații pe scena Festi

valului internațional 
— Sopot ’80

31,25 Jurnalul științelor șl 
lor

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

17.16 Radar pionieresc
17.40 Film serial : Martin
18.40 Omul șl sănătatea
19,00 Telejurnal
10.30 Buletinul rutier al Capitalei
19.40 Documentar artistic : Aurel Ciupe 
20,05 Estivala '80
22.15 Telejurnal

al cîntecului

al călătorii-

Eden

• Al treilea salt mortal i EXCEL
SIOR — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18; 
20,15.
• Inttlnlre de gradul trei t FERO
VIAR — 9; 12; 16; 19.
• Animalele răspund : BUZEȘTI
— 15,30: 17.30; 19.30.
■ Marea neliniște : EFORIE — 9:
11,15; 13.30; ’ ‘ ‘ ‘
• Prietenii
— 9; 11,15:
• Fericirea 
LIRA — 16;
■ Detașament cu misiune specia
lă : DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Ion — Blestemul pămlntului, 
blestemul Iubirii : FERENTARI — 
15: 18.30.
• Ultima noapte de dragoste : 
GIULEȘTI — 10; 13; 16: 19.
• ...Am fost șaisprezece : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 13;

15,45: 18; 20,15.
mei indienii : DACIA 
13,30: 15.45: 18: 20.
Intr-o casă veche : 

18: 20.

20.1», GLORIA — 9; 11,15: 
15,45; 18; 20,15, CULTURAL 
11.15: 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Sub patru steaguri : FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15.30: 17.45: 20. 
GRĂDINA CULTURAL — 20.15.
• O să fiu cuminte, bunicule : 
COTROCENI — 15: 17,15: 19.30.
• Cine mă strigă 7 s PACEA — 
15,30: 17.30: 19.30.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
don" : volga — 9: 11.15: 13,30: 
15.45: 18; 20.
• Bună seara, Irlna ! : VIITO
RUL — 15.30; 17.30: 19.30.
• Un ostatic In plus : AURORA — 
9; 11,15: 13.30: 15,45: 18 ; 20. la gră
dină — 20.15. MODERN —*9: 11.15; 
13,30; 15.45; 18: 20.15, la grădină 
— 20.15.
• Viață dublă t POPULAR — 
15.30: 17,30: 19.30.

13.30: 
— a;

• Drapelul rupt : MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Cascadorul Hooper :
— 16; 18; 20, PARC 
20,45.
• Drumul oaselor t
15; 17.15: 19.30.
• Uimitorul cApitan
MIS — 9; 11; 13,15; 15.30;
20, la grădină — 20.45, ARTA

MUNCA 
HOTEL —

COSMOS

Nemo : TO- 
15,30; 17,45;

* - 1 — 9'
11,15: 13,30: 15,45: 18; 20.”la gră
dină — 20.30.
• Rețeaua „S“ : FLACĂRA — 
15.30; 17.45 : 20.15.
• A doua primăvară ; PRO
GRESUL — 16: 18: 20.
• Cind dragostea se tntoarce i 
gradina buzești — 20.15.
• Școala curajului II : GRĂDINA 
FLACĂRA — 20.15.
• Camionul de cursă lungă 1 
GRĂDINA SCALA — 20.30.

• Mesaj din spațiu î GRADINA 
. GLORIA — 20.15.
• Detectivul Toma : GRADINA 
LIRA — 20,15.
• Sosea odată un călăreț : GRA
DINA TEMERARII — 20,30.

tatre

sunet șl lumină : „Coloana infi
nită" de Jeanine Costescu, urmat 
de un concert simfonic de valsuri, 
serenade, canțonete. Dirijor : Mi
hai Brediceanu. Soliști : Mihal 
Constantlnescu șl Gabriel Croito- 
ru. Dirijorul corului : Vasile Pân- 
tea — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —

• Teatrul Național (sala mică) : 
Viața unei femei — 19.30.
• Opera Română : Madame 
terfly — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza __ 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă și durere — 19
• Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului) : Spectacol de

But-

Bu-

19.30.
• Teatrul Giulești (sala Maies- 
tic) : Dragoste periculoasă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : In
tr-un ceas bun — 18,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă
nase" (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La flnttna dorului —
18.30.

9;
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

X Fericita ocazie a Zilei naționale a Republicii Socialiste România imi oferă o deosebită plăcere să transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporului român sincere felicitări și calde urări de bine din partea guvernului, poporului srilankez și a mea personal. Sint convins că relațiile de prietenie dintre țările noastre se vor întări pe mai departe in anii ce vin.
J. R. JAYEWARDENE

Președintele
Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Primire la C. C. al P. C. R.Tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit miercuri delegația Asociației Ziariștilor din întreaga Chină, care, la invitația Consiliului Ziariștilor, efectuează o vizită de schimb de experiență în țara noastră.Cu acest prilej, au fost abordate

aspecte ale activității mijloacelor de informare din România șl China, ale colaborării dintre organizațiile de ziariști din cele două țări. La primire, care s-a desfășurat lntr-o atmosferă caldă, tovărășească, a luat parte Octavian Paler, președintele Consiliului Ziariștilor din Republica Socialistă România.
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe.Vă mulțumesc pentru cordialele dumneavoastră felicitări și urări adresate cu prilejul alegerii mele in funcție.La rindul meu, folosesc ocazia pentru a vă asigura că ne angajăm in continuare să dezvoltăm cele mai frățești relații intre partidele noastre șl în lupta pentru unitatea și coeziunea mișcării comuniste mondiale în jurul stindardului invincibil al marxism-leninismului și al internaționalismului proletar.Cu salut comunist,
ATHOS FAVA

Secretar general
al Partidului Comunist din Argentina

Cronica

Sosirea In Capitală a directorului general al Biroului 
Internațional al MunciiDirectorul general al Biroului International al Muncii (B.I.M.), Francis Blanchard, efectuează o vizită in țara noastră la invitația Ministerului Muncii.La sosirea in Capitală, oaspetele a fost intimpinat de Emil Bobu, ministrul muncii, de reprezentanți ai

Ministerului Afacerilor Externe, de alte persoane oficiale.A fost de față Roger Polgar, reprezentantul rezident al P.N.U.D. la București.în onoarea oaspetelui, ministrul muncii a oferit, miercuri, un dineu.(Agerpres)
Vizita șefului Departamentului politic 

al Organizației pentru Eliberarea PalestineiMarți au continuat la București convorbirile dintre ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, și șeful Departamentului politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, J'aruk Kaddoumi.în cadrul întrevederii, a fost 'e- fectuat un schimb de păreri și informații cu privire la situația internațională actuală, in mod deosebit, la necesitatea găsirii unei soluții

globale pentru reglementarea conflictului din Orientul Mijlociu, pentru instaurarea unei păci juste și durabile in această parte a lumii.La convorbiri a participat Gheor- ghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost de față Khalbd Al-Sheikh, reprezentantul la București al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Au participat alte persoane oficiale române și palestiniene.
Climatul valorii

(Urmare din pag. I)național", opunîndu-l mult mai strălucita creație a Iul Emines- cu, aflat atunci în dramatice circumstanțe. Răspunzînd cu argumente, și istorice și estetice, invocind rigoarea profesionalismului, înțeleptul Ma- lorescu restabilea e- chilibrul, dind lui Emi- nescu ce era al lui Emi- nescu și lui Alecsan- dri ce era al lui Ale- csandri. El evita astfel disensiunile între generații și totodată riscul minimalizării unor valori care se putea ivi printr-o inoperantă alăturare. Știm dealtfel că cel doi poeți în cauză se prețuiseră mult și . că fiecare din ei a lăsat

despre celălalt versuri memorabile de elogiu.De aceea, ne gîndim întotdeauna la importanța, in această privință, a unei critici mature, conștiente de responsabilitățile care-i revin în aprofundarea dialogului între generații, în stabilirea unui echilibru judicios intre valori, pentru asigurarea climatului comunicării care pune in lumină continuitatea unei culturi și omogenitatea ei.Critica și istoria literară actuală caută să aplice și să ducă mai departe atari învățăminte ce decurg din luminosul model al iluștrilor înaintași, instaurînd în. spațiul analizei sale obiective,

nepărtinitoare, rigoarea demonstrației, respectul față de toate valorile, conștiința unei înalte magistraturi menite să contribuie, prin confruntări de idei și nu de persoane, la climatul sănătos, prielnic muncii artistice a tuturor. Profesiune a răspunderii civice și patriotice, căci participă la construcția valorilor ce compun cultura națională, ea își întemeiază demersurile pe studierea, fondului de idei și a viziunii ce guvernează lumea operei, in vederea unei judecăți de valoare o- biective, neclătinate de jocul subiectivităților ce pot străbate largul, încăpătorul spațiu al creației artistice.

Miercuri au început in Capitală lucrările celui de-al XXV-lea Congres național de otorinolaringologie. La această prestigioasă manifestare științifică, organizată sub egida Uniunii societăților de științe medicale din Republica Socialistă România, participă academicieni, profesori universitari, cercetători științifici din București și alte centre universitare ale țârii, precum și reputați specialiști din Anglia, Belgia, Bulgaria, China, Franța, R.D. Germană, R.F. Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, S.U.A., Suedia, Ungaria și U.R.S.S.La deschiderea reuniunii au rostit alocuțiuni prof. dr. Marin Voiculescu, președintele Uniunii societăților de științe medicale, prof. dr. Dorin Hociotă, președintele Societății de otorinolaringologie a U.S.S.M., președintele actualului congres, iar in numele oaspeților de peste hotare prof. dr. Jean Labayle — Franța și prof. dr. Teodor Marinov — Bulgaria.în cadrul festivității au fost atribuite diploma și medalia jubiliară a Societății de O.R.L. unui număr de 20 medici de specialitate din țara noastră, care s-au distins în activitatea sanitară. Aceleași distincții au fost conferite unor specialiști din Franța și U.R.S.S.Congresul dezbate probleme ce ilustrează progresele înregistrate de știința, tehnica și practica de specialitate, constituindu-se într-un important schimb de experiență. Referatele și comunicatele înscrise în programul reuniunii sint axate, în principal, pe probleme privind patologia chirurgicală a gitului, microchirurgia laringiană, metode terapeutice originale, investigații și intervenții chirurgicale în cancerul O.R.L.Lucrările continuă.
★Miercuri s-a deschis, la Brașov, consfătuirea pompierilor din Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, R.D. Germană, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S.Lucrările consfătuirii au fost deschise de general-maior Gheorghe Briceag, comandantul pompierilor din Republica Socialistă România. In continuare, ministrul de interne, George Homoștean, a adresat un cuvint de salut participanților.în programul reuniunii este prevăzută dezbaterea unor probleme actuale și de perspectivă privind prevenirea și stingerea incendiilor, consfătuirea urmărind realizarea unui schimb de experiență între partici- panți.
★Marți s-a deschis in Capitală, în pavilionul din parcul Herăstrău, expoziția „America azi", organizată sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste și Ambasadei Statelor Unite la București. Mărturie a valorilor culturale americane contemporane, a preocupărilor de frumos ale artiștilor din S.U.A., expoziția, subintitulată „Artele contemporane", prezintă vizitatorului român realizări din ultimul deceniu ale unor personalități de frunte ale vieții cul- tural-artistice din S.U.A.înscrisă în programul de schimburi culturale dintre România și S.U.A.,

zileinoua manifestare expozițională de la București contribuie, după cum subliniau în alocuțiunile rostite la vernisaj Nicolae Călinoiu, director în Consiliul Culturii și Educației Socialiste, și Rudolph Âggrey, ambasadorul Statelor Unite în țara noastră, la mai buna cunoaștere și apropiere între popoarele român și american.La vernisaj au participat Aurel Duca, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, ai unor uniuni de creație, un numeros public.Au fost, de asemenea, prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și membri ai corpului diplomatic.
★Ambasadorul Republicii Burundi la Eucurești, Libere Ndabakwaje, a oferit, miercuri după-amiază, o recepție cu ocazia încheierii misiunii sale în țara noastră. Au participat Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de artă și cultură, ziariști. Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic;
★Miercuri la amiază s-au încheiat la București lucrările mesei rotunde internaționale intitulate „Cercetarea politică și preîntîmplnarea primejdiei de război". Reuniunea, la care au participat personalități din domeniul științelor politice, a examinat stadiul cercetărilor privind prevenirea pericolelor de război și probleme vitale ale omenirii, cum sint dezarmarea, destinderea, soluționarea pașnică a conflictelor internaționale. în dezbateri s-a exprimat preocuparea pentru depășirea încordării apărute in relațiile internaționale, au fost e- vidențiate in acest sens pericolele pe care le reprezintă pentru pacea și securitatea internațională continuarea cursei înarmărilor, politica de forță, de reîmpărțire a sferelor de influență. S-a subliniat insemnătatea pe care o au cercetările in domeniul științelor politice in prevenirea războiului, răspunderea ce revine oa- imenilor de știință pentru elaborarea unor studii care să servească la fundamentarea unei politici de pace și cooperare în lume. A fost discutat rolul metodologiilor noi care trebuie să beneficieze de aportul celor mai avansate cuceriri ale gîndirii științifice contemporane in rezolvarea a- cestor importante probleme care preocupă în prezent întreaga comunitate internațională.în cadrul mesei rotunde, cercetătorii români au prezentat pe larg principiile politicii externe ale țării, concepția și inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu îndreptate spre consolidarea păcii și prevenirea războiului. Au fost formulate, totodată, importante propuneri ce vor fi adresate comunității științifice internaționale menite să intensifice cercetările în domeniile abordate la reuniunea de la București. (Agerpres)

Au intrat în funcțiune 
noi capacități 

de producție
PITEȘTI ;

Un complex 
de instalații moderneîn cadrul Combinatului petrochimic de la Pitești a intrat în funcțiune unul din cele mai mari obiective economice ale cincinalului din județul Argeș — complexul de instalații pentru producerea și purificarea dimetiltereftalatului, produs necesar în fabricarea firelor și fibrelor sintetice. Noul obiectiv, realizat după un proiect al Institutului de inginerie tehnologică și proiectare pentru industria chimică București, este echipat cu utilaje și aparatură de fabricație românească. Complexul, al cărui proces tehnologic se desfășoară în flux continuu, dispune de o capacitate anuală de 70 000 de tone. Obiectivul este prevăzut să asigure materia primă pentru Combinatul de fire și fibre sintetice din Cimpulung, precum și o parte din necesarul de materii prime pentru Combinatul de fire și fibre sintetice din Iași. (Gheorghe Cirstea).

BORZEȘTI :

Instalație 
pentru valorificarea 
gazelor rezidualeLa uzina de petrol din cadrul Combinatului petrochimic Borzești a intrat în funcțiune o instalație originală pentru valorificarea gazelor de faclă. Concepută și realizată de specialiști din țara noastră și înzestrată cu utilaje românești de inaltă tehnicitate, ea asigură recuperarea și folosirea în scopuri productive a gazelor rezultate din instalațiile tehnologice, care pină acum erau arse. Prin intrarea în funcțiune a noii instalații, anual sint valorificate circa 3 000 tone de gaze reziduale, ceea ce echivalează cu 4 500 tone combustibil convențional. Gazele recuperate sînt folosite drept combustibil atit în instalațiile uzinei de petrol, cit și în alte capacități de producție de pe platforma combinatului. (Gh. Baltă).

A apărut
MAGAZIN ISTORIC 

nr. 9/1980

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 

8 și 7 septembrie. In țară : Vremea va 
fi in general frumoasă și &e va încălzi 
ușor. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
averse izolate de ploaie, îndeosebi in 
regiunile din estul tării. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi. cuprinse 
între 4 și 14 griade, cele maxime între 
17 și 27 de grade, local mai ridicate. 
In București : Vreme în general fru
moasă și în curs de încălzire. Cerul va 
fi variabil. Vînt slab. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre 12 și 15 grade, maximele între 22 și 
25 de grade. (Meteorolog de serviciu : 
Margareta Struțul.

TELEGRAMĂTovarășul Iile Verdeț, prim-minls- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de la Pierre Elliott Trudeau, prim-
minlstru al Canadei, prin care mulțumește sincer pentru bunele urări transmise cu prilejul Zilei naționale a Canadei.

Terasele roditoare
de la Ki langO imensă oglindă de apă străvezie, pe mai mult de o mie de kilometri pătrați, mărginită de cetinile brazilor. „Marea dintre munți", cum ii spun localnicii, este deopotrivă sursă de apă pentru vaste sisteme de irigații, pentru alimentarea a numeroase localități, producția de pește șl, desigur, pentru agrement. Este una din numeroasele acumulări de apă cu folosință multiplă realizate in R.P.D. Coreeană. „«Apa vieții» — spune însoțitorul nostru ing. Hon Bong Gol, directorul sistemului de irigații Ki lang — urmează un 

circuit perfect, asemănător sistemu
lui circulator al organismului". Comparație sugestivă, dacă avem în vedere că prin numai două statii de pompare, situate pe fluviul Tedongan, milioane de metri cubi de apă urcă la o sută de metri înălțime. Specialiștii coreeni relevă cu justificată mindrie că o parte din energia e- lectrică cheltuită pentru pomparea apei este recuperată prin două hidrocentrale amplasate în barajele lacului de acumulare. La fel de eficientă este aplicarea principiului gravitației pentru curgerea liberă a apei printr-un păienjeniș de canale pentru irigare. „Apa vieții" asigură recolte îmbelșugate de orez, porumb, legume, soia și alte culturi pe 60 000 de hectare. Lungimea totală a canalelor, pornite de la Jacul de acumulare Însumează 1 600 km. în funcție de relief, de natura terenului s-au amenajat alte 20 de lacuri și bazine mai mici. O suită de stații de repompare asigură circuitul apei dlntr-un micro- sistem în altul după necesități.Ceea ce caracterizează creațiile proiectanților și constructorilor coreeni in domeniul irigațiilor este eficienta economică asigurată de cel mai simplu mijloc de dirijare a apei: căderea liberă. Dealtfel, principiul gravitației în dirijarea apei pentru irigații este utilizat la scara întregii țâri. Pe culmi mai domoale de munte sau pe virfurile dealurilor au fost amenajate bazine de acumulare de unde apa, urcată prin conducte, urmează apoi cursul firesc al gravitației spre culturile agricole. O imagine a eforturilor harnicului popor coreean, în acest domeniu, o dau statisticile : lungimea totală a canalelor de irigații depășește 40 000 kilometri, echivalînd cu înconjurul globului pămîntesc.Aspectele la care ne-am referit fac parte dintr-un vast program de transformare a naturii, program vital pentru o țară în care aproape 80 la sută din suprafață o reprezintă zonele deluroase ți montane. Puținătatea terenului arabil este compensată de marele efort creator al țăranilor și specialiștilor coreeni, care cultivă literalmente fiecare palmă de teren. De-a lungul căilor de comuni

Însemnări de călătorie

cații, practic, nu există șanțuri, plantele de porumb, orez sau legume crescînd pină lingă asfalt.Impresionează terasele amenajate pe coastele de deal sau de munte la cooperativa agricolă Migoc. din provincia Huanghe, unde oamenii au adus pămîntul roditor din vale, ațe- zîndu-1 în straturi peste pietriș și stînci golașe. O livadă de meri și piersici a fost sădită pe locuri unde nu creștea nimic.Respectul pentru pămtnt este ilustrat de Însăși așezarea satelor cu casele Înșiruite la poalele dealurilor pentru a nu ocupa nimic din pămîntul roditor destinat orezăriilor. Am fost invitat! să vizităm locuințe ale țăranilor cooperatori : din stradă pină în ușa casei duce cite o cărare asfaltată, străjuită de plantele viguroase de porumb. Este răspunsul dat de fiecare locuitor Îndemnului adresat de a produce în țară întreaga cantitate de a- limente necesare populației. Acestei cerințe țăranii coreeni i-au răspuns șl printr-o vastă activitate de plantare a porumbului în ghivece nutritive, pe sute de mii de hectare. Practic, primăvara, timpul însămîn- țărilor a devenit „campania de 
plantare a porumbului", la care participă toți locuitorii satelor. în ultimii ani și această operațiune se face în tot mai mare măsură cu mijloace mecanice, unele simple, dar ingenioase șl eficiente. Rezultatele sint impresionante : pe un sol rosietic, de culoarea cărămizii, cresc lanuri care dau cite 6—7 tone de porumb la hectar, de cîteva ori mai mult decît in trecut. Firesc, recoltele bogate la toate culturile, Îndeosebi la orez, sint șl rezultatul creșterii gradului de mecanizare ți chimizare, al utilizării soiurilor șl hibrizilor de înalt randament, creații ale cercetătorilor șl savanților coreeni. Semnificative sint datele din care rezultă că. in medie, la hectarul de teren arabil se folosesc 1,2—1,3 tone de Îngrășăminte chimice, precum și o gamă variată de substanțe pentru combaterea dăunătorilor.Pretutindeni în R.P.D. Coreeană, în orașele ți satele vizitate am fost întimpinați cu deosebită prietenie. Din nordul țării pină la vremelnica linie de demarcație de la Panmunjon ni s-a vorbit cu căldură despre indestructibila prietenie dintre popoarele român și coreean, despre relațiile de solidaritate militantă dintre ele, puternic afirmate cu ocazia întîlnirllor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu ți Kim Ir Sen, la București și Phenian. Este ceea ce am simțit și văzut peste tot pe pămîntul țării prietene, al cărei popor își Împlinește, printr-o muncă tenace, aspirațiile spre o viață mereu mai bună.

C. BORDEIANU

Cronica lunii august consemnează, ca moment de semnificație majoră, sărbătorirea de către întregul popor, intr-o ambianță de puternic entuziasm, efervescență politică și elan în muncă, a celei de a XXXVl-a ANIVERSARI A REVOLUȚIEI DE ELIBERARE SOCIALA ȘI NAȚIONALA, ANTIFASCISTĂ Șt ANTIIMPERIALISTA, eveniment cu adinei reverberații in conștiința națiunii, care a deschis calea unor profunde transformări social-econo- mice înnoitoare, a dobindirii marilor cuceriri revoluționare ce au schimbat din temelii înfățișarea țării, locul ei în lume, viața oamenilor.Suita însuflețitoarelor manifestări prilejuite de sărbătorirea zilei noastre naționale în întreaga țară a culminat cu adunarea festivă și marea demonstrație ce au avut loc în Capi- 
I tală în prezența secretarului general al partidului, a celorlalți conducători de partid și de stat, prilejuind o strălucită afirmare a unității de nezdruncinat a întregii noastre națiuni in jurul partidului, ai tovarășului Nicolae Ceaușescu, a hoiărîrii ferme a întregului popor de a înfăptui neabătut linia politică internă și externă stabilită de Congresul al XII-lea al P.C.R.în spiritul noilor noastre tradiții, al elanului patriotic și revoluționar propriu modului în care toți fiii țării cinstesc an de an marea sărbătoare națională, ziua de 23 August, importantele succese obținute în întreaga țară în realizarea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, ca și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă, creșterea eficienței in toate sectoarele reprezintă răspunsul entuziast pe care clasa muncitoare, întregul popor îl dau chemării partidului privind organizarea pe baze superioare a întregii activități economico-sociale.înalta răspundere muncitorească, patriotismul fierbinte al tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, și-au găsit expresii concludente în asemenea realizări de prestigiu cum sint îndeplinirea de către oamenii muncii din județul Cluj, cu peste 4 luni mai devreme, a prevederilor cincinalului la producția industrială globală, in producțiile suplimentare obținute de numeroasele colective din indlistrie și agricultură. SCRISOAREA DE FELICITARE ADRESATA DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din județul Cluj, dind o inaltă apreciere victoriei acestora, reprezintă totodată un înflăcărat îndemn la acțiune și mai hotărîtă în toate unitățile și în toate ramurile economiei naționale pentru a obține rezultate mereu superioare în producție. Bilanțul bogat făcut la aniversarea zilei noastre naționale, realizările de pină acum dau certitudinea că prevederile planului cincinal vor fi îndeplinite și depășite, asigurîn- du-se astfel o temeinică temelie pentru continua ridicare a bunăstării generale.Preocuparea statornică ă conducerii partidului pentru înfăptuirea riguroasă a hotărîrilor Congresului al 

XII-lea și-a aflat o nouă reflectare elocventă in VIZITELE DE LUCRU ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚELE GALAȚI ȘI BRĂILA, cu care prilej s-a analizat multilateral modul în care se acționează pentru îndeplinirea integrală și la cote superioare de eficiență a sarcinilor ce revin unor importante unități economice, oamenilor muncii din județele respective în actualul cincinal și în perspectivă. Un profund ecou au avut în conștiința maselor aprecierile făcute de secretarul generai al partidului, în cuvin- tările rostite la adunările populare ce au avut loc cu acest prilej, privind rodnicia eforturilor celor ce muncesc pentru dezvoltarea și modernizarea producției. Tocmai pe această bază au fost posibile creșterea intr-un ritm mai rapid a venitului național și înfăptuirea consecventă a politicii partidului de ridicare a nivelului de trai. Desigur, mai sint multe de făcut pentru înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Recomandări cu aplicabilitate generală se desprind în acest sens din indicațiile date de secretarul’ general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru în cele două județe privind necesitatea intensificării eforturilor pentru ridicarea productivității și a nivelului tehnic al producției, reducerea consumurilor materiale, creșterea rentabilității și eficienței in industrie, agricultură și celelalte domenii de activitate, aplicarea consecventă a noului mecanism economico-financiar, buna funcționare a consiliilor oamenilor muncii, a adunărilor generale, a consiliilor populare, a tuturor, organismelor democratice. ■în același context, al atenției neslăbite cu care partidul investighează și soluționează problemele de importanță majoră ale evoluției actuale și de perspectivă ale vieții economico-sociale a țării, se înscriu măsurile stabilite în ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. privind pregătirea planului de dezvoltare economico-so- cială a României în cincinalul 1981—1985. Concretizînd orientarea spre concentrarea eforturilor în vederea asigurării temeinice a bazei tehnico-materiale a viitorului cincinal, conducerea partidului a subliniat imperativul de a se pune accentul principal pe asigurarea din producția internă a mașinilor și utilajelor' necesare ; valorificarea complexă și eficientă a resurselor interne de materii prime, materiale, combustibili și energie, ca și a fondului funciar ; sporirea exporturilor ; pregătirea corespunzătoare a programului de investiții ; creșterea mai puternică a productivității muncii ; extinderea acordului global ; aplicarea in cele mai bune condiții a prevederilor noului mecanism economico-financiar.Ca numitor comun al acestor măsuri, precum și al celor referitoare la definitivarea planului cincinal în profil teritorial, îmbinarea pregătirii temeinice a viitorului cincinal și a planului pe anul 1981 cu atenția acordată realizării integrale a sarcinilor 

de plan pe 1980 și pe actualul cincinal, se afirmă obiectivul central urmărit de partid — crearea unei baze sigure pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul ai XII-lea privind progresul multilateral al tării in viitorii ani, ridicarea in continuare a nivelului de trai și gradului de civilizație al poporului.Rețin atenția, de asemenea, a- nalizarea in Comitetul Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R. a activității de soluționare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii. Exigențele formulate cu acest prilej față de organele de partid și de stat, organizațiile de masă și obștești de a acționa cu mai multă răspundere și perseverență pentru rezolvarea cererilor justificate ale oamenilor muncii, 

a asigura ținerea cu regularitate, potrivit legii, a audiențelor, a extinde dialogul cu cetățenii, a-i consulta asupra problemelor pe care le au de soluționat exprimă, o dată mai mult, consecvența preocupărilor conducerii partidului pentru adincirea democrației in societatea noastră.Luna august a reliefat o dată mal mult, prin desfășurarea în capitala României, sub înaltul patronaj al președintelui Republicii, a CONGRESULUI INTERNAȚIONAL DE ȘTIINȚE ISTORICE, prestigiul de Care se bucură pe plan internațional țara noastră, politica ei externă de pace, înțelegere și colaborare, de egalitate și respect între toate națiunile, politică al cărei strălucit promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu. Apare semnificativ in acest sens profundul ecou stirnit în rîndurile participanților de MESAJUL ADRESAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, strălucită analiză a realităților complexe ale lumii contemporane, a problemelor majore care preocupă omenirea și. totodată, expresie a marii atenții acordate de șeful statului român istoriei și științelor istorice, contribuției pe care acestea sînt chemate să o aducă la cauza păcii.Caracterizat prin larg spirit de cooperare și înalt nivel științific, forumul mondial al istoricilor a evidențiat pregnant marea responsabilitate a istoricilor în lumea de azi, rolul lor în educarea tinerelor generații in spiritul generoaselor principii ale coexistenței pașnice, prieteniei și conlucrării între popoare, în apărarea — așa cum se arată în mesajul adoptat 

de congres —a celui mai fundamental drept al oamenilor și al națiunilor, dreptul la viață, la pace, la existență liberă și independentă.
★Prilejuind o viguroasă manifestare a vitalității orînduirii noastre socialiste, sărbătorirea istoricului act de la 23 August a adus, totodată, pe plan internațional, noi și edificatoare expresii ale prestigiului și autorității de care; se bucură astăzi, pe toate meridianele lumii, România și președintele Nicolae Ceaușescu. Mesajele de salut adresate conducerii partidului și statului nostru din partea inaliilor reprezentanți ai țărilor socialiste, țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, altor state ale lumii, ca și din partea a numeroase partide și 

organizații democratice, progresiste, mișcări de eliberare, prezența la demonstrația din Piața aviatorilor a numeroși oaspeți de peste hotare, multiplele manifestări organizate în străinătate în cinstea sărbătorii naționale a poporului român constituie tot atîtea mărturii elocvente ale amplelor relații internaționale ale țării noastre, ale sentimentelor de stimă și prietenie față de România socialistă.Aceste sentimente își au Izvorul atit în realizările de seamă ale poporului nostru în construirea socialismului, cît și în politica externă dinamică și constructivă a României socialiste, politică de largă deschidere, de participare activă la soluționarea problemelor acute ale lumii contemporane. Și luna care a trecut a' adus noi mărturii ale consecvenței cu care sint transpuse în fapt orientările fundamentale pe planul vieții internaționale stabilite de Congresul al XII-lea al partidului.Preocuparea pentru AMPLIFICAREA ȘI ADINCIREA NEÎNCETATA A LEGATURILOR DE SOLIDARITATE ȘI COLABORARE PRIETENEASCA CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE și-a găsit și de această dată multiple confirmări. Ca un eveniment de seamă s-a înscris întâlnirea din Crimeea dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Bre.inev. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a apreciat că rezultatele dialogului româno-so- vietic la nivel înalt se înscriu ca un moment de seamă în evoluția ascendentă, rodnică a relațiilor bilaterale, mareînd o contribuție remarcabilă la 

dezvoltarea prieteniei șl colaborării multilaterale dintre partidele, țările și popoarele noastre, in interesul construcției socialiste și comuniste din cele două țări, al cauzei generale a socialismului și păcii in lume.Vizita pe care a efectuat-o în țara noastră, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo, reprezintă o nouă expresie a politicii României socialiste de continuă DEZVOLTARE A RELAȚIILOR DE PRIETENIE ȘI SOLIDARITATE CU STATELE ÎN CURS DE DEZVOLTARE. Acest prim dialog la nivel înalt din istoria celor două țări, rezultatele pozitive cu care s-a încheiat constituie o ilustrare a dorinței reciproce a celor două popoare de a întări și extinde 

în continuare raporturile de prietenie româno-cameruneze, de a promova o rodnică colaborare economică în folosul accelerării construcției economice, al țelurilor păcii și Înțelegerii internaționale.Agenda politică a ultimei luni a pus în evidență AMPLITUDINEA RELAȚIILOR PARTIDULUI COMUNIST ROMAN CU CELELALTE PARTIDE COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI. SOCIALISTE, CU ALTE ORGANIZAȚII DEMOCRATICE ȘI PROGRESISTE. Convorbirile purtate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania, cu tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo, secretar general al C.C. al P.C. Mexican, Haralambos Drakopoulos, secretar general al C.C. al P.C. din Grecia — interior, precum și cu reprezentanți ai conducerii P.C. din Japonia și P.C. Italian au prilejuit reafirmarea hotăririi comune de a acționa și în viitor pentru întărirea legăturilor de prietenie șl solidaritate dintre P.C.R. și partidele respective, pe baza principiilor egalității depline in drepturi, respectării reciproce a autonomiei șl independenței, a dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, strategia șl tactica revoluționară, principii de natură să asigure o unitate nouă, superioară a mișcării comuniste și muncitorești Internaționale.Totodată, întâlnirile secretarului general al partidului nostru cu Antonio Macedo, președintele Partidului Socialist Portughez, cu Claude Estier, 

membru al Biroului Executiv al Partidului Socialist Francez, cu Tom Turvey, președintele Partidului Cooperatist din Marea Britanie, cu delegația Partidului Republican Italian, condusă de Giovanni Spadolini, secretar general al partidului, cu delegațiile Partidului Socialist Revoluționar Somalez și Partidului Uniunea pentru Progres Național — UPRONA — din Burundi, reflectă preocuparea consecventă a P.C.R. pentru întărirea colaborării și unității de acțiune cu cele mai diverse forțe șl formațiuni politice progresiste — o asemenea unitate largă internațională fiind un imperativ al destinderii, al promovării . țelurilor generale ale păcii și Înțelegerii in întreaga lume.Un obiectiv de cea mal mare importanță spre care se cer îndreptate eforturile tuturor statelor de pe continentul nostru ii constituie ÎNFĂPTUIREA SECURITĂȚII EUROPENE, transformarea Europei într-un continent al păcii și înțelegerii tuturor popoarelor. Acest deziderat vital, care se înscrie printre obiectivele de prim ordin ale politicii externe a țării noastre, a fost reafirmat cu prilejul ședinței comune a Biroului Marii Adunări Naționale, Consiliului de Stat și Biroului Executiv al guvernului consacrată împlinirii a cinci ani de la semnarea Actului final al Conferinței general-europene de la Helsinki. Prin analiza temeinică a evoluțiilor de pe continent și in lume, prin pozițiile principiale, realiste pe care le afirmă, prin căile și modalitățile practice de acțiune pe care le preconizează în vederea pregătirii temeinice și reușitei apropiatei reuniuni general-europene de la Madrid, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și Declarația-apel adoptată constituie o nouă manifestare a înaltei responsabilități a țării noastre față , de interesele vitale ale tuturor popoarelor continentului, ale întregii lumi. în ansamblul măsurilor propuse de România* celorlalte țări participante la reuniunea de Ia Madrid, pe primul plan se situează acțiunile concrete pe linia dezangajării militare și dezarmării, piatra unghiulară, cheia de boltă a securității europene, in acest sens o importantă deosebită avînd convocarea unei conferințe europene consacrate dezarmării, care să stabilească măsuri efective de diminuare a potențialului militar. Țara noastră, reafirmă, de asemenea, cerința imperioasă a trecerii la tratative in vederea renunțării la amplasarea și dezvoltarea de noi sisteme rache- to-nucleare pe continentul nostru, ca și necesitatea de a se acționa pentru dezvoltarea unei largi colaborări economice și tehnico-științifice, fără nici un fel de obstacole și discriminări. Declarația-apel către popoarele, guvernele, parlamentele și conducătorii de stat de pe continent se constituie intr-un vibrant îndemn la colaborare și acțiune unitară între forțele cele mai largi de pe continent pentru Instaurarea in zona noastră geografică a unui climat de securitate trainică, Înțelegere șl cooperare, ceea ce ar avea efecte pozitive asupra întregii lumi.

Cu puțin înainte de Încheierea lunii august s-au deschis la New York lucrările SESIUNII SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. CONSACRATE NOII ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE, un alt obiectiv de cea mai mare importanță de a cărui realizare depind pacea și progresul omenirii. România, potrivit concepției originale, profund realiste, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, participă la sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. animată de dorința de a acționa în spirit constructiv în direcția stabilirii, de comun acord, a unor măsuri concrete și angajante, care să ducă la accelerarea procesului de așezare pe baze noi, juste și echitabile, a sistemului de relații dintre state, la rezolvarea de fond a problemelor economice majore ce confruntă lumea contemporană. Poziția țării noastre în legătură cu căile și modalitățile de înfăptuire a noii ordini economice internaționale, prezentată în cadrul sesiunii de șeful delegației române, a fost primită cu viu interes și apreciere, ca expresie a recunoașterii pe plan larg internațional a contribuției deosebite a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu Ia realizarea acestui obiectiv major al lumii contemporane.Situația din ORIENTUL MIJLOCIU a cunoscut noi răbufniri, în primul rind ca urmare a hotăririi arbitrare a parlamentului israelian de a proclama Ierusalimul drept capitală a Israelului și a anexa astfel partea arabă a orașului ocupată în urma războiului din 1967, hotărire ce a provocat vehemente reacții de protest pe plan internațional. Dezaprobind energic această acțiune, România a arătat că nu va recunoaște modificarea arbitrară a statutului orașului Ierusalim, pronunțîndu-se, în același timp, din nou în sprijinul unei păci globale juste și durabile în Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate în 1967, la afirmarea drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv constituirea unui stat propriu, la asigurarea integrității, independenței și suveranității tuturor statelor din zonă. Vizita în țara noastră a ministrului de stat pentru afaceri externe al R. A. Egipt, ca și vizita delegației Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei au prilejuit reafirmarea hotăririi României de a face și în viitor totul pentru edificarea unei păci echitabile și trainice în Orientul Mijlociu.
★Evenimentele lunii au pus, încă o dată, in lumină justețea și realismul politicii interne și externe a României socialiste, care Întrunește adeziunea unanimă a întregului nostru popor, ferm hotărit să facă totul pentru a asigura, sub conducerea partidului, înfăptuirea mărețului program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, să-și aducă contribuția la Înfăptuirea marilor obiective ale păcii, înțelegerii și colaborării pe întreaga planetă.

Tudor OLARU 
Radu BOGDAN



SOFIA NAMIBIASESIUNEA SPECIALĂ A O. N. U. 

CONSACRATĂ NOII ORDINI ECONOMICE 

„Este necesară lichidarea 
supraîndatorării țărilor 
in curs de dezvoltare"între problemele aduse cel mal frecvent în dezbaterile sesiunii speciale a O.N.U. consacrate noii ordini economice se află aceea a datoriei externe acumulate de țările în curs de dezvoltare, pe care numeroși vorbitori nu au ezitat să o califice drept „cea mai gravă și mai dramatică", datorită atît enormelor sale dimensiuni, cit și implicațiilor ei generale, la scara întregii planete.într-adevăr, datoria externă a țărilor în cut's de dezvoltare a cunoscut o adevărată explozie în actualul deceniu : de la 120 miliarde de dolari în 1973 (anul declanșării crizei energetice), ea a sporit la 340 miliarde în 1979 și urmează să se ridice, după evaluările specialiștilor O.N.U., la 450 miliarde în 1980. Scumpirea de 20 de ori a barilului de petrol, deteriorarea termenilor de schimb (adică a raportului dintre prețul materiilor prime și cel al produselor manufacturate, costul prohibitiv al accesului la tehnologia modernă, inflația șl dezordinea monetară din țările cu economie de piață — sînt tot atiția factori care au făcut ca povara datoriei externe a lumii a treia să crească atit de mult, incit, după părerea reprezentantului Etiopiei, HAILU YIMENU, 

ea „nu mai lasă aproape nimic 
pentru realizarea programelor de 
dezvoltare" sau, așa cum se exprima reprezentantul Senegalului, 
SERIGNE LAMINE DIOP, „a de
venit mai preocupantă decît însăși 
dezvoltarea".Implicațiile supraîndatorării țărilor în curs de dezvoltare depășesc însă frontierele lor. Fluxurile financiare, alături de cele comerciale și tehnologice, formează o înlănțuire complexă de interdependențe între statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare și ogice slăbire a lor exercită asupra fragilului mecanism al economiei mondiale un efect destabilizator mai puternic decît s-ar putea crede. Nordul bogat și-a creat deja o largă piață de desfacere în Sudul sărac, care absoarbe o treime din exporturile sale de produse manufacturate. în aceste condiții, diminuarea puterii de cumpărare a Sudului este de natură să influențeze negativ economia Nordultți. Dimpotrivă, crearea unei „cereri colective", prin transformarea țărilor sărace în cli- enți solvabili, s-ar răsfrînge pozitiv asupra activității productive din țările bogate.Este o modalitate de abordare a problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare care se impune tot mai mult în actuala situație de criză, cînd economia unor țări dezvoltate se află intr-un adevărat cerc vicios : slăbirea ritmurilor de creștere a descurajat noile investiții, piața lnțernă ne- maiputind asigura desfacerea surplusului de producție astfel creat; 

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU

dar absența impulsurilor pe care le-ar da economiei noile plasamente de capitaluri nu face decit să întrețină, dacă nu chiar să accentueze, recesiunea ; intr-o astfel de situație, așa cum au relevat o serie de vorbitori, numai țările rămase în urmă, care au nevoie de mașini și utilaje pentru dezvoltarea lor, ar putea absorbi noua producție a țărilor industrializate, ceea ce ar dinamiza întreaga economie mondială și ar contribui, astfel, la depășirea actualului impas. Iată sensul declarațiilor reprezentantului Zambiei, M.W.P. NYIREREN- 
DA, care vorbea de un „obiectiv comun" ce leagă tot mai mult țările avansate de cele rămase în urmă. 
„Trebuie să păstrăm convingerea, spunea el, că negocierile actuale nu 
se desfășoară între țările dezvoltate 
și cele in curs de dezvoltare, nici 
intre Nord și Sud, ci ele privesc 
mai intii de toate specia umană și 
destinele ei". în același sens, reprezentantul Zairului, KAMANDA WA KAMANDA, arăta : „Nu este 

vorba de a ciș- 
tiga in dauna 
altora sau de a 
pierde in profitul 

altora ; noi vom ciștiga sau vom 
pierde împreună, căci miza nego
cierilor este o adevărată coope
rare in avantajul tuturor".în contextul acestor opinii apare și mai pregnant largul ecou pe care l-au avut în rîndul participanților la actuala sesiune specială a O.N.U. propunerile României vizînd ușurarea datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare și echilibrarea balanței lor de plăți. Ele au în vedere adoptarea unui întreg set de măsuri, cu întinsă arie de cuprindere — de la anularea datoriei externe a țărilor cu un venit național sub 500—600 de dolari pe locuitor, pînă la reducerea, instituirea de moratorii și alte măsuri de relansare a plăților, inclusiv amînarea acestora fără dobindă pe termen de 15—20 de ani, pentru alte țări în curs de dezvoltare confruntate cu această problemă. în același timp, în scopul combaterii efectelor negative ale înăspririi, in ultimii ani, a condițiilor de acces pe piața creditelor internaționale, țara noastră consideră deosebit de .actuală adoptarea de măsuri care să țină do- bînzile în limite rezonabile, să faciliteze accesul echitabil al țărilor în curs de dezvoltare la piețele financiare, la creditele pe termen •lung.Desigur, adoptarea acestor măsuri, ca și a , celor formulate de alte țări în același scop, ar potența eforturile îndreptate spre lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state, spre făurirea unei noi ordini economice, chemate să asigure progresul și prosperitatea tuturor popoarelor lumii.

Gh. CERCELESCU
Națiunile Unite

Reuniunea miniștrilor de externe din țările nordice 

In sprijinul continuării procesului 
de destindere și colaborareOSLO 3 (Agerpres). — La Oslo s-au încheiat lucrările unei reuniuni a miniștrilor de externe din țările nordice, la care au fost reprezentate Danemarca, Islanda, Norvegia, Suedia și Finlanda. în comunicatul final dat publicității, miniștrii de externe din țările nordice s-au pronunțat în sprijinul continuării procesului de destindere, pentru colaborare în Europa, subliniind necesitatea ca apropiata reuniune de la Madrid a statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare pe continentul european să ducă la rezultate concrete șl să contribuie la realizarea unui progres în îndeplinirea tuturor prevederilor Actului final de la Helsinki.

Convorbiri interyemeniteSANAA 3 (Agerpres). — în localitatea Taiiz s-au încheiat convorbirile dintre președintele R.A. Yemen, Aii Abdallah Saleh, și președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului, primul ministru al R.D.P. Yemen, Aii Nasser Mohamed, care a efectuat o vizită oficială în Republica Arabă Yemen. Cei doi șefi de stat, se arată în comunicatul publicat la încheierea convorbiri
PE AGENDA SESIUNII CONSIUU- 1 LUI EXECUTIV AL UNESCO. La se- | diul UNESCO din Paris s-au deschis lucrările celei de-a 110-a sesiuni a 

I Consiliului Executiv al organizației.România este reprezentată de ambasadorul Valentin Lipatti, vicepreședinte al Consiliului Executiv; Pe I agenda sesiunii figurează, în primul Irînd, probleme privind pregătirea celei de-a XXI-a sesiuni a Conferinței generale a UNESCO, ale cărei lucrări vor începe la Belgrad, la 23 septembrie, precum și realizarea .! programului de activitate al organizației pentru anul în curs.CONVORBIRI CHINO-JAPO-NEZE. Premierul Consiliului de | Stat al R.P. Chineze, I-Iua Guofeng,l-a primit miercuri la Beijing pe ministrul afacerilor externe al Ja- . poniei, Masayoshi Ito. în cursul convorbirii, părțile au subliniat do- | rința reciprocă de a continua să promoveze dezvoltarea relațiilor lor Ide prietenie și cooperare — informează agenția China Nouă. A avut loc, de asemenea, un schimb de pă- Ireri asupra unor probleme majoreale situației internaționale actuale.PRIMIRE LA LAGOS. Președin- ' tele Nigeriei. Alhaji Shehu Shagari, | a primit, la Lagos, delegația Partidului Muncii din Coreea, condusă Ide Yang Hyong Sop, membru alC.C. al P.M.C., președintele Academiei de științe sociale a R. P. D.
I Coreene, care efectuează o vizită în Nigeria. în cadrul convorbirii care a avut Ioc — relatează agenția
IA.C.T.C. — a fost exprimată dorința celor două țări de a dezvolta relațiile de cooperare, de a-și aduce . contribuția la apărarea păcii în lume, la instaurarea unei noi or-• dini economice internaționale și la . întărirea mișcării nealiniaților.

Exprimîndu-și Îngrijorarea în legătură cu creșterea încordării în lume, miniștrii de externe din țările nordice au relevat importanța continuării negocierilor în problemele dezarmării. în cadrul reuniunii au fost examinate, de asemenea, situația din Orientul Mijlociu, participanții pro- nunțindu-se în favoarea participării reprezentanților poporului palestinian la soluționarea tuturor problemelor legate de criza din această zonă. Totodată, miniștrii de externe, abordînd situația de pe continentul african, au condamnat regimul de apartheid și politica de discriminare promovată de R.S.A. în Namibia.
lor, au examinat probleme legate de procesul de unificare dintre cele două țări, precum și probleme arabe și internaționale de interes comun. Părțile s-aii pronunțat împotriva prezenței militare străine în regiune, pentru transformarea regiunii Cornului Africii și a Oceanului Indian în zone ale păcii și securității.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt______

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI COMUNIST PERUAN, desfășurată la Lima, la care au luat parte membri ai C.C. al partidului, conducători ai organizațiilor regionale de partid, a examinat un raport prezentat de Jorge del Prado, secretar general al P.C. Peruan. Conferința a hotărit convocarea celui de-al VlII-lea Congres extraordinar, al partidului, la începutul anului 1981. A avut loc, de asemenea, o plenară a C.C. al P.C. Peruan, care a aprobat recomandările conferinței naționale în baza cărora au fost făcute unele schimbări în componenta Comisiei Politice a C.C. al P.C. Peruan.REUNIUNE FINANCIARA A ȚĂRILOR ISLAMICE. La Riad s-au încheiat lucrările celei de-a treia conferințe a guvernatorilor băncilor centrale și altor instituții monetare din țările islamice, a anunțat agenția saudită de presă. în cursul reuniunii, participanții au hotărit să adopte o poziție comună în vederea favorizării dezvoltării schimburilor comerciale între statele arabe șl alte state islamice. Totodată, ei s-au pronunțat pentru acceptarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, cu statut de observator, la reuniunea Fondului Monetar Internațional care va - avea loc luna viitoare, la Washington.

ÎNCHEIEREA dialogului 
la nivel Înalt 
BULGARO-ZAMBIANSOFIA 3 (Agerpres). — în declarația comună cu privire la convorbirile dintre Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, și Kenneth David Kaunda, președintele Republicii Zambia, care a efectuat o vizită oficială în Bulgaria, părțile relevă ho- tărîrea de a acționa pentru extinderea pe mai departe a conlucrării in diferite domenii.Bulgaria și Zambia — se declară totodată — sînt unanime în a aprecia că nu există alternativă rațională la destindere și la colaborarea pașnică dintre state. Ele își exprimă convingerea că încetarea cursei înarmărilor și lichidarea focarelor de tensiune ar permite orientarea Unor considerabile mijloace in direcția soluționării problemelor economice acute din lume, în special ale celor care confruntă țările în cur? de dezvoltare. în declarație sînt condamnate cu hotărîre acțiunile militare agresive ale rasiștilor sud-afri- cani împotriva Zambiei, precum și împotriva Angolei și Mozambicului, insistindu-se asupra încetării lor imediate.

PREGĂTIRI PENTRU NEGOCIERILE INTERCOMUNITARE. In- formînd despre pregătirile consacrate negocierilor intercomunitare, a căror reluare este programată pentru 16 septembrie, cotidianul cipriot „Haravgi" notează că, pentru ea negocierile intercomunitare să fie constructive și fructuoase, sînt necesare o pregătire temeinică și instaurarea unui climat de încredere reciprocă între părți. Fără o asemenea pregătire, subliniază ziarul, nu se poate spera intr-un succes al negocierilor intercomunitare.DECLARAȚIE A P. C. DIN CHILE. într-o declarație difuzată Ia Santiago de Chile, Partidul Comunist din Chile condamnă referendumul constituțional preconizat de actualele autorități militare pentru data de 11 septembrie.MANIFESTAȚIE ÎMPOTRIVA TERORISMULUI. Peste 40 000 de persoane au participat ia o manifestație împotriva terorismului desfășurată in orașul basc Pamplona, relatează agenția France Presse. Manifestația — desfășurată Ia apelul Uniunii Centrului Democratic (de guvernămînt), Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol și Partidului Comunist din Spania — a fost organizată după atentatul comis împotriva directorului cotidianului „Diario de Navarra", Jose Javier

Operațiuni ale luptătorilor S.W.A.P.O. împotriva 
trupelor regimului rasistLUANDA 3 (Agerpres). — Un comunicat al Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) relevă că luptători ai acestei organizații au doborit recent două elicoptere ale armatei regimului rasist de la Pretoria, în localitatea Outapi, in districtul Ombalantu, unde a avut loc un violent angajament cu forțe terestre sud-africane. Cele două elicoptere, împreună cu alte patru a- parate, constituiau forța de sprijin a unităților terestre sud-âfricane. Totodată, comunicatul informează că forțe ale S.VV-A.P.O. au organizat o

R. F. G.

Arestarea unor elemente neonazisteBONN. în R.F.G. se desfășoară o operațiune polițienească pentru arestarea unor elemente neonaziste, participante la mișcarea de extremă dreaptă denumită „grupurile germane de acțiune". După cum a arătat reprezentantul Procuraturii federale, citat de agenția France Presse, activitatea acestor „grupuri" a cunoscut o recrudescență, ele dedindu-se la acte de violență, îndeosebi împotri

Uranga, pentru ca asemenea acte teroriste să nu se mai repete.PLENARA C.C. AL P.C. DIN ECUADOR, care a avut loc la Quito, a examinat situația politică din țară și problemele legate de pregătirea partidului în vederea alegerilor din decembrie pentru organele locale ale puterii. Plenara a adoptat hotărîrea cu privire la participarea comună a P.C. din Ecuador și a altor forțe progresiste și patriotice în campania electorală.VIZITĂ LA BEIRUT. Gaston Thorn, președintele în exercițiu al Consiliului ministerial al Pieței comune, ministrul afacerilor externe. al Luxemburgului, este așteptat să sosească joi la Beirut. în timpul vizitei în Liban — cea de-a doua în cadrul turneului său în zonă —el urmează să fie primit de președintele Elias Sarkis și să aibă convorbiri cu Fuad Boutros, ministrul libanez al afacerilor externe, și cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.MĂSURI DE ASISTENȚĂ MEDICALA GRATUITA ÎN ZIMBABWE. Guvernul Republicii Zimbabwe a hotărit să introducă asistența medicală gratuită pentru persoanele cu 

ambuscadă împotriva unei unități militare sud-africane la Oshilula, au distrus mai multe vehicule și au capturat diferite materiale militare in apropiere de Ondobe, în nordul Namibiei.Pe de altă parte, comunicatul — difuzat de agenția ANGOP — menționează că o unitate a luptătorilor S.W.A.P.O. a atacat bazele sud-africane din zona Oshigambo. O- perațiunea a provocat importante pierderi în efective și materiale în rîndul forțelor regimului de apartheid de la Pretoria.

va unor persoane originare din țări ale Asiei de sud-est. Un grup de 5 persoane, arestate la Hanovra, era condus de Manfred Roeder, care a fost condamnat de mai multe ori pentru instigare la ură rasială. Dealtfel, Roeder este autorul prefeței unei cărți intitulate „Minciuna de la Auschwitz", care tăgăduiește crimele și fărădelegile comise de hitleriști în lagărele de exterminare.
venituri mici. Măsura se referă In primul rînd la țărani, care formează marea majoritate a populației țării. Planurile elaborate de guvernul Zimbabwe prevăd ca intr-un viitor apropiat de această măsură să beneficieze toți cetățenii țării.
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protest împotriva aces- 
criminal al teroriștilor, 
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NOU ATENTAT TERORIST LA 
ROMA, 
dreapta au 
muncitorul 
Leo, de la 
In semn de 
tui nou act 
ziariștii și tipografii italieni 
presă au declarat o grevă de trei 
ore, sindicatele inițiind, totodată, o 
demonstrație de protest in 
sediului cotidianului.

fataAL care fostSECRETARUL GENERAL LIGII ARABE, Chedli Klibi, se află în vizită la Londra, a primit miercuri de primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher. Potrivit agenției Reuter, au fost examinate probleme privind evoluțiile din Orientul Mijlociu.NIVELUL ȘOMAJULUI NIN ÎN PORTUGALIA în creștere, relatează A.N.O.P. Potrivit datelor I

FEMI- se află agenția oficiale,numărul femeilor aflate in situație de șomaj reprezintă 63 la sută din numărul total al șomerilor, față de 58 la sută în 1978.VICEPREȘEDINTE AL REPUBLICII GUATEMALA a fost numit colonelul Oscar Mendoza. El îl Înlocuiește in această funcție pe Francisco Villagran, care a demisionat datorită unor divergențe cu președintele Romeo Lucas Garcia. Colonelul Mendoza, desemnat de Congresul Național al Guatemalei, a fost pînă în prezent vicepreședinte al Consiliului de Stat.
I
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PENTRU O TEMEINICĂ PREGĂTIRE A REUNIUNII DE LA MADRID BELGIA

Oprirea amplasării de noi rachete nucleare în Europa - 
cerință esențială a securității pe continent

„ATe pregătim să mergem la Madrid cu dorința de a conlucra 
activ cu toate statele continentului, spre a da un nou imbold dez
voltării colaborării, securității, destinderii și păcii în Europa și in 
întreaga lume. Vom pune pe primul plan problemele dezangajării 
militare, ale dezarmării. Considerăm că problemele dezarmării în 
Europa sînt hotărîtoare pentru destindere, pentru dezvoltarea li
beră a fiecărui popor”.

NICOLAE CEAUȘESCUParafrazînd celebrul dicton, s-ar putea spune că in prezent „toate drumurile duc la“... Madrid, că privirile tuturor popoarelor continentului nostru încep să se îndrepte spre capitala Spaniei, unde, peste cîteva zile, vor începe consultări pregătitoare în vederea reuniunii general- europene din noiembrie. Scopul reuniunii este de a examina căile și modalitățile de acțiune comună a statelor participante pentru continuarea procesului de înfăptuire a unei securități reale și trainice pe continent, prin aplicarea consecventă in viață a prevederilor Actului final de la Helsinki.Realizarea unei securități trainice șl autentice este nemijlocit legată de diminuarea și, apoi, eliminarea riscurilor pe care le reprezintă acumularea, în acest spațiu geografic, a noi și noi arme și armamente, inclusiv nucleare — acumulare care a făcut ca aici să se creeze focarul principal de unde ar putea izbucni un nou război mondial nimicitor. Iată de ce pentru viitoarele dezbateri de Ia Madrid problemele dezangajării militare și dezarmării in Europa se impun a fi abordate cu toată răspunderea, ca probleme-cheie ale securității europene.Adoptarea unor măsuri concrete !n direcția dezangajării militare și dezarmării apare cu atit mai necesară cu cit absența unor înțelegeri și acorduri ferme de dezarmare a lăsat cale liberă sporirii mai departe a stocurilor de arme, trecerii la noi stadii ale cursei înarmărilor, precum instalarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune, așa-zjsele „eurorachete", destinate nemijlocit utilizării pe continent. Firește că nici vorbă nu ar fi în asemenea condiții de creșterea securității, ci, dimpotrivă, de creșterea insecurității tuturor popoarelor europene, de accentuarea primejdiilor la adresa păcii generale.Se știe, astfel, că la sfîrșitul anu

lui trecut s-a hotărit de către N.A.T.O. amplasarea, in anii următori, a unor noi tipuri de rachete nucleare în unele țări vest-europene membre ale acestui pact — circa 600 de rachete cu rază medie de acțiune de tipurile „Pershing-2" și „Cruiser" cu încărcătură nucleară. Aceasta în condițiile în care Europa este un continent suprasaturat de arme — să reamintim câ din cele 50 000 de dispozitive nucleare tactice existente pe glob circa o treime sînt plasate in depozitele europene, iar majoritatea celorlalte sint instalate pe platforme avind ca țintă Europa. S-a calculat că puterea explozivă a armamentului nuclear destinat continentului european este de 2 000 de megatone, ceea ce reprezintă echivalentul a peste 108 000 bombe de tipul celei care a explodat la Hiroșima. Este o realitate dramatică; orice om nu poate să nu se cutremure la gîndul ce ar însemna, în spațiul strict al continentului nostru, peste o sută de mii de explozii ca aceea care a transformat în cenușă un oraș ca Hiroșima! Iar dacă cifra de 200 000 de vieți omenești, cite au fost secerate la Hiroșima. ar fi considerată ca medie, atunci 108 000 de asemenea explozii ar însemna 21,6 miliarde de victime, adică de peste 5 ori întreaga populație a globului !Aceasta este Europa de astăzi, un continent minat, pe care se încearcă „să se facă loc" unor noi rachete, ceea ce implică noi și mari primejdii, pe lingă cheltuieli suplimentare de miliarde șl miliarde de dolari, noi și grele poveri pe umerii popoarelor. Este știut că la ora actuală statelor semnatare ale Actului final de la Helsinki le revin circa 80 la sută din totalul cheltuielilor militare mondiale ; practic, cheltuielile pentru înarmări ale acestor state însumează fantastica sumă de un miliard de dolari pe zi.După cum este bine cunoscut,

România s-a pronunțat și se pronunță cu neabătută consecvență pentru înfăptuirea unor măsuri concrete, reale, de reducere a cursei înarmărilor, de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară — cu convingerea că numai prifi eliminarea politicii de forță se poate crea tuturor națiunilor garanția deplină de a se dezvolta în liniște și securitate, la adăpost de orice agresiune sau amestec din afară, de a conlucra nestingherit, în conformitate cu năzuințele 
TO NEW US NUCLEAR MISSILES
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IliNU noilor rachete nucleare americane in Europa I DA tratativelor pentru dezarmare și pace I(Desen al cunoscutului grafician francez Jean Effel)

și aspirațiile lor de progres și bunăstare. Pornind de la această realitate, țara noastră a acordat și acordă o atenție deosebită problemelor dezangajării militare și dezarmării pe continentul european, subliniind stăruitor că, fără progrese efective în această direcție, nu poate fi vorba de o securitate reală și trainică atît în Europa, cit și în general în lume. în Raportul prezentat la Congresul al XII-lea al partidului nostru a fost prezentat in acest sens un amplu program de acțiune, care are in vedere adoptarea unor măsuri concrete de înghețare și reducere a bugetelor militare, de retragere a trupelor de pe teritorii străine ,în interiorul granițelor naționale. reducerea efectivelor armate și armamentelor fiecărui stat, de diminuare a activității blocurilor militare, mergindu-se spre desființarea lor concomitentă.Corespunzător acestei poziții, țara noastră s-a pronunțat pentru anularea sau cel puțin aminarea proiectelor de amplasare a noi tipuri de rachete cu rază medie de acțiune in 

Europa șl pentru trecerea la tratative, care să ducă la un acord privind eliminarea rachetelor — și de o parte și de alta a continentului — incepînd cu cele cu rază medie de acțiune și în general a tuturor armamentelor nucleare. Reafirmînd poziția României în această privință, în cuvîntarea rostită în aceste zile la adunarea populară din orașul Motru, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Este necesar ca toate statele și popoarele europene să spună un NU hotărit noilor rachete, noilor armamente, care măresc gradul pericolului de distrugere. Să facem totul pentru a se începe tratativele, pentru a se opri amplasarea de noi armamente nucleare în Europa, pentru trecerea la dezarmare, la reducerea cheltuielilor militare, la încetarea producerii și apoi la reducerea stocurilor de armamente nucleare existente. Aceasta este în interesul tuturor popoarelor europene, al întregii o- meniri, care dorește pacea și independența !“.România a considerat și consideră că măsurile preconizate de întețire a cursei înarmărilor nu sînt irevocabile și aceasta nu trebuie privită ca o fatalitate. Este mult mai simplu să. nu se treacă la amplasarea rachetelor, decît să se amplaseze acestea și apoi să înceapă discuții și tratative privind înlăturarea lor — sau, cum s-ar spune, este preferabil să fie evitat, preîntîmpinat răul, decît să fie accentuat, iar apoi să se caute căi de îndepărtare. Iată de ce este imperios necesar să se treacă la negocieri care să ducă. în ultimă instanță, la anularea respectivelor proiecte și la realizarea de înțelegeri pe linia dezangajării militare și dezarmării. în acest spirit, după cum â declarat tovarășul Nicolae Ceaușescu, țara noastră sprijină activ propunerile Uniunii Sovietice privind începerea tratativelor pentru oprirea amplasării de noi rachete nucleare în Europa.Desigur, așa cum sublinia președintele României, rachetele ce urmează a se instala în Europa, ca și cele existente deja, constituie un grav pericol pentru toate popoarele continentului, fără excepție. Nu a fost inventată încă vreo armă care să aleagă între oameni după criteriul apartenenței la o orînduire socială sau alta ; toate armele, mal cu seamă cele atomice, servesc distrugerii omului, distrugerii vieții și civilizației. Iată de ce secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, subliniază cu toată 

fermitatea necesitatea ca asemenea probleme să fie discutate deschis, acum, pentru că, după ce vor fi puse în funcțiune rachetele și armele nucleare, nu se va mai putea discuta, nu va mai avea cine să discute.în lumina acestei realități, țara noastră consideră necesar ca la reuniunea de la Madrid să se pună bazele organizării unei conferințe pentru dezarmare în Europa. Situația de pe continentul nostru este de așa natură incit se impun nu implantări de noi rachete, ci negocierea de măsuri care să determine o diminuare a înarmărilor, dezarmarea, și în primul rînd dezarmarea nucleară.Desigur, nimeni nu poate subestima sau nega necesitatea unui echilibru de forțe care să ofere garanții de securitate tuturor statelor. Un a- semenea echilibru, firesc și necesar, nu se poate însă obține și nu se va putea obține cu adevărat niciodată prin intensificarea înarmărilor. Cu atît mai mult cu cit, în condițiile actualelor progrese tehnologice, noțiunea de „echilibru in mers", „in competiție", este o iluzie. în realitate, fiecare tentativă, de o parte, de a restabili un imaginar echilibru determină reacția celeilalte părți, se constituie intr-un nou impuls dat cursei înarmărilor. Un echilibru real de forțe poate și trebuie să fie realizat nu pe calea amplasării de noi arme, nu pe calea intensificării cursei înarmărilor, ci prin renunțarea concomitentă la crearea de noi tipuri de arme și armamente, prin înfăptuirea unor măsuri eficiente de dezangajare militară și dezarmare.De aceea, România consideră că în cadrul reuniunii de la Madrid trebuie să se manifeste o atitudine activă și constructivă din partea tuturor statelor, astfel incit să se poată ajunge la înțelegeri menite să conducă la unirea eforturilor pentru diminuarea încordării și reluarea cursului spre destindere, pentru promovarea cauzei securității și cooperării pe continent. în același timp, partidul și statul nostru cheamă la intensificarea luptei unite a tuturor forțelor politice progresiste europene, cu convingerea că stă în puterea lor să contribuie la crearea climatului de încredere și respect reciproc necesar desfășurării cu succes a reuniunii de la Madrid, la înfăptuirea țelului nobil de edificare a unei Europe a păcii, înțelegerii și colaborării.
Dumitru ȚINU

Luări de poziție împotriva 
înarmărilor și sporirii 

cheltuielilor militareBRUXELLES 3 (Agerpres). — în- tr-un interviu acordat ziarului „Het Belang van Limburg", Karel van Miert, președintele Partidului Socialist Flamand din Belgia, care face parte din coaliția guvernamentală, a criticat acțiunile ce urmăresc să determine guvernul să aprobe cit mal repede amplasarea pe teritoriul țării a unor rachete de croazieră. De- clarîndu-se pentru aminarea aplicării deciziei adoptate in cadrul N.A.T.O. cu privire la amplasarea in țară a unor noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune, el a spus că trebuie așteptate rezultatele viitoarei reuniuni de la Madrid a reprezentanților țărilor participante la Conferința general-europeană. De asemenea, liderul socialiștilor flamanzi a dezaprobat proiectul de a se spori cu 8,3 miliarde franci cheltuielile militare ale Belgiei pe anul 1981, paralel cu aplicarea unor măsuri de austeritate salariaților din sectorul public.Declarațiile lui Karel van Miert au fost aprobate de biroul partidului și, de asemenea, au fost întimpinate favorabil de o serie de mari sindicate și organizații democratice belgiene.
Economia sud-coreeană 

confruntată 
cu grave dificultățiSEUL 3 (Agerpres). — Potrivit datelor furnizate de un grup de profesori de la Universitatea din Seul, economia sud-coreeană cunoaște grave dificultăți, manifestate in primul rind printr-o rată ridicată a inflației, care a ajuns la 28,8 la sută, depășind cu 8,8 la sută previziunile autorităților. La aceasta se adaugă un deficit constant al balanței de plăți, care se va mări in acest an, deși la finele anului 1979 ajunsese deja la nivelul de 4,151 miliarde dolari. începînd din 1978, majorările preturilor cu ridicata au fost de două ori mai mari decît creșterea venitului mediu, ceea ce a însemnat, practic, scăderea nivelului de viață al marii majorități a locuitorilor.Pe de altă parte, încercările de reorganizare ale autorităților de la Seul nu au dat rezultatele scontate, înregistrîndu-se un dezechilibru al structurii industriale, ceea ce a dus, între altele, la un mare număr da falimente printre întreprinderile mici și mijlocii.
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