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LA CHEMAREA SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

„Țârii cît mai mult cărbune!"
Minerii Gorjului răspund printr-o activitate mereu mai bună,
al cărei obiectiv este 100000 tone cărbune pe zi
O brigadă de reporteri ai „Scînteii“ relatează despre
munca și preocupările brigăzilor de mineri din

bazinul Olteniei
upă cum se știe, recent, cu prilejul vizitei de lucru In bazinul
carbonifer al Olteniei, secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a analizat, împreună cu oamenii muncii, cu
specialiștii, modul în care se acționează pentru creșterea pro
ducției și utilizarea mai eficientă a resurselor carbonifere, in
scopul sporirii potențialului energetic al fării. In cuvintarea rostită la
adunarea populară din orașul Motru, secretarul general al partidului a
adresat minerilor din Gorj, tuturor minerilor patriei chemarea de a face
totul pentru a spori producția de cărbune, astfel ca tara noastră să poată
deveni, in următorii ani, cit mai independentă de importul de petrol și
cărbune, satisfăcindu-și necesarul de energie și combustibil din resurse
proprii. Pretutindeni, pe parcursul vizitei, la carierele Girla și Lupoaia,
la Rovinari, Tismana. Motru și Roșiuta, minerii și specialiștii din acest
mare bazin carbonifer — in care se realizează aproape 70 la sută din
producția de lignit a tării — au asigurat pe secretarul general al parti
dului că, infelegind însemnătatea deosebită pe care o are activitatea lor
pentru progresul mai accelerat al economiei naționale, pentru prosperi
tatea întregului popor, sint hotăriți să nu-și precupețească eforturile, să
se mobilizeze și mai intens, să-și organizeze mai bine munca pentru a
da tării cărbune mai mult și de bună calitate.
In contextul sarcinilor ample și complexe stabilite de Congresul al
XH-lea al partidului in domeniul dezvoltării economiei, asigurarea can
tităților de combustibil, de energie reprezintă una din problemele esen
țiale pentru bunul mers al producției in toate sectoarele de activitate.
Se poate spune, pe drept cuvint. că sporirea extracției de cărbune și ce
lelalte resurse energetice constituie pilonii de bază ai dezvoltării
neîntrerupte a patriei pe calea progresului și civilizației socialiste.

D

Ne-am aflat tn aceste zile ime
diat următoare vizitei secretarului
general al partidului in diferite zone
ae producție ale bazinului carbo
nifer al Gorjului. Pretutindeni, la
carierele Girla sau Lupoaia, Tisma
na sau Rovinari, în minele din
zona Motrului, am remarcat atmostera însuflețită de lucru, munca se
rioasă și plină de dăruire a mine
rilor, excavatoriștilor și echipelor

de Întreținere, a brigăzilor de ti
neret, a celor aproape 7 000 de oa
meni ai muncii detașați aici din
toate județele țării, preocuparea lor
de a trece neintîrziat la înfăptuirea
indicațiilor prețioase, a sarcinilor
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DATE „LA ZI"

• Toate tractoarele dis
ponibile - în schimburi
prelungite și în două
schimburi - concentrate
la executarea arăturilor
A Intrat în funcțiune
întreprinderea de tricotaje
din orașul Motru

DESPRE

Vineri a fost inaugurată la Motru
întreprinderea de tricotaje, con
struită in acest important bazin car
bonifer al țării la indicația secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pentru a se crea
noi condiții de muncă pentru soțiile
și fiicele minerilor din această parte
a țării.
Tntr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, oamenii muncii de la în
treprinderea de tricotaje Motru au
adresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului
Nicolae Ceaușescu. o telegramă
în care se spune : „Cu prilejul
Inaugurării întreprinderii de trico
taje Motru. cei mai tinăr obiectiv
industrial din bazinul carbonifer al
Gorjului, personalul muncitor —
soții, fiice și surori ale minerilor de
aici _ aducem din adîncul inimilor
noastre mulțumiri conducerii parti
dului șl statului, dumneavoastră
personal, pentru minunatele condiții
de muncă și de viață ce ni s-au
creat, pentru grija permanentă pe
care o manifestați; împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in ve
derea afirmării plenare a rolului
femeii in viața economico-socială a
patriei noastre.
Vă asigurăm, tovarășe secretar
general, că noi, soțiile și fiicele mi
nerilor motreni, însuflețiți de pre
țioasele aprecieri și indicații cuprin
se în cuvintarea dumneavoastră la
recenta adunare populară din orașul
nostru, sîntem hotărîți să nu precu
pețim nici un efort și să fim demni
de acest prețios dar oferit de partid
și popor, angajindu-ne să Îndeplinim
exemplar sarcinile ce ne revin din
mărețele obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului".
(Agerpres)

Assefa Woldie, care și-a prezentat
scrisorile de acreditare în calitate
da ambasador extraordinar și p'e-

nipotențiar al Etiopiei Socialiste în
țara noastră.
(Continuare în pagina a S-a).

Vizita în țara noastră a președintelui
Republicii Elene, Constantin Karamanlis

EVOLUȚIA
PRODUCȚIEI
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Așadar, producția zilnică de cărbune a oscilat între 86 000
și 90 100 tone. Obiectivul stabilit prin graficele de lucru este
ca, după 15 septembrie, producția zilnică să se ridice la 95 000
tone, urmind ca in trimestrul IV să se obțină circa 100 000 tone
de cărbune pe zi. Sînt sarcini sporite, care impun inch de pe
acum, din aceste zile, amplificarea ritmului de extracție în
toate minele și carierele.

Concomitent cu intensificarea eforturilor pentru strin
garea culturilor de toamnă, in agricultură este de efec
tuat in această perioadă și un mare volum de lucrări
pregătitoare pentru a se pune baze trainice viitoarei
recolte de cereale păioase. Pe prim-planul urgențelor
se situează executarea arăturilor pe suprafețele desti
nate insămințărilor de toamnă. Este bine cunoscută im
portanța pe care o prezintă efectuarea arăturilor la
timp și de bună calitate. De aceasta depinde crearea
condițiilor pentru pregătirea corespunzătoare a terenu
lui și efectuarea însămînțărilor în perioada optimă,
factori hotăritori pentru nivelul recoltei de cereale păioașe. Dealtfel, la consfătuirea pe țară a griului din
acest an s-a arătat că în fiecare unitate agricolă este
absolut obligatoriu ca toate terenurile destinate acestei
culturi să fie arate cu cel puțin trei săptămini înainte
de momentul începerii semănatului.
Care este stadiul executării acestei lucrări T Din da
tele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că,
pină la 5 septembrie, au fost arate 1 100 000 hectare,
ceea ce reprezintă 38 -ia sută din suprafețele ce se vor
însămința in această toamnă cu cereale păioase in în
treprinderile agricole de stat și 30 la sută in coope
rativele agricole. Problema care se pune cu acuitate
în această perioadă este încheierea arăturilor după
plantele premergătoare timpurii — cereale păioase,
leguminoase, plante furajere ș.a. ; suprafețele cu ase
menea plante au fost recoltate cu mult timp în urmă
și tocmai ele se seamănă în prima etapă, incepînd cu
data de 10 septembrie. Or, in momentul de față, există
serioase rămineri In urmă la efectuarea arăturilor pe

aceste terenuri, îndeosebi in județele din centrul și
nordul țării, care trebuie să înceapă primele semăna
tul. Urgentarea arăturilor se impune mai ales in ju
dețele Mureș. Suceava, Bihor. Covasna, Harghita, Vas
lui, lași, Satu Mare și Maramureș.
în funcție de amplasarea culturii griului, specialiștii
din toate unitățile agricole au datoria de a organiza
cu prioritate recoltarea producției și eliberarea de res
turile vegetale pe terenurile care urmează să fie se
mănate. Ținind seama că suprafețele ocupate cu plante
premergătoare tirzii — porumb, sfeclă de zahăr, tloarea-soarelui și soia — dețin ponderea cea mai mare
în structura suprafețelor destinate griului, este nevoie
de o maximă concentrare a torțelor mecanice la exe
cutarea arăturilor intr-un timp cit mai scurt. Ceea ce
se impune acum este ca pretutindeni să fie utilizate
la arat toate tractoarele disponibile și, mai ales, ca ac
tivitatea mecanizatorilor să fie organizată in schimburi
prelungite, iar pentru cel puțin jumătate din trac
toare — in două schimburi.
Peste citeva zile începe semănatul culturilor de toam
nă. De aceea este absolut necesar ca organele agricole
județene, consiliile unice agroindustriale, conducerile
unităților agricole să organizeze exemplar munca, să
asigure toate condițiile pentru folosirea la capacitatea
maximă a tuturor mijloacelor mecanice in fiecare zi
și in fiecare eră bună de lucru in scopul efectuării in
cel mai scurt Jimp și la un înalt nivel calitativ a ară
turilor — cottff^ie hotăritoare pentru obținerea tn pri
mul an al cincinalului viitor a unor recolte mari da
cereale păioase.

mă descurc în această sl-^

Cititorul este cineva
deosebit, greu de definit,
căci el nu reprezintă o
persoană, ci definește o
noțiune : nu gustul, păre
rea unui singur om, ci a
unor categorii mai largi,
a maselor. Dacă adăugăm
că valoarea unei opere nu
este stabilită obligatoriu
de procentul statistic al
sufragiilor sau dezaprobă
rilor, atunci problema de
vine de o complexitate
chiar surneașteptată,
De
unde
prinzătoare.
vine în esență, cum se
explică gustul dezvol
tat cu care marea ma
joritate a cititorilor des
coperă chiar și cărțile
Care se bucură de mai
puțină publicitate ?
Din
dorința sinceră și adîncă
de a cunoaște conexiunile
vieți de azi, de a lua cu
noștință de tot ceea ce ii
este dat romancierului să
vadă și să exprime in sti
lul său propriu,
alături
de toate celelalte ramuri
ale artei. Fără îndoială că
la Înfățișarea complexită
ții vieții de azi a contri
buit in mare măsură
crearea climatului liber de
creație caracteristic epo
cii deschise de cel de-al
IX-lea Congres al P.C.R.
Partidul, secretarul său
general au sesizat necesi
tatea imperioasă a unui
asemenea climat, potrivit
caracteristicilor și cerințe
lor noii etape de dezvolta
re a țării noastre. în cuvtn^tarea tovarășului Nicolae

păci globale, justă și durabilă in
zonă, care să ducă la retragerea
Israelului din toate teritoriile ocu
pate in urma războiului din 1967,
la rezolvarea problemei poporului
palestinian pe baza dreptului său Ia
autodeterminare, inclusiv la consti
tuirea unui stat palestinian indepen
dent, în care să-și poată organiza
viața în mod liber, corespunzător
aspirațiilor sale naționale legitime.
în cursul convorbirilor s-a apre
ciat că în actualele condiții interna
ționale se impune să fie întreprinse
acțiuni
concrete pentru lichidarea
acestui focar de conflict din Orien
tul Mijlociu, pentru a se ajunge la
instaurarea păcii în această regiune
a lumii. De comun acord s-a subli
niat că rezolvarea problemei pales
tiniene, a situației din Orientul Mij
lociu necesită participarea O.E.P., ca
unic și legitim reprezentant al po
porului palestinian, pe bază de ega
litate cu toate părțile interesate.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Etiopiei Socialiste
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri după-amiază, pe

LA ÎNSĂMÎNȚĂRILE DE TOAMNĂ - ARĂTURI LA TIMP, DE CALITATE!

• La recoltare - prio
ritate absolută suprafețe
lor destinate însămînțărilor de toamnă, pentru a
putea fi arate în timp
optim

nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru o soluționare globală a con
flictului din Orientul Mijlociu, spri
jinului acordat luptei poporului pa
lestinian pentru cucerirea drepturi
lor sale inalienabile.
în cadrul intrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele rapor
turi de prietenie, solidaritate și co
laborare
activă
existente
intre
Partidul Comunist Român și Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei,
între popoarele român și palestinian
și a fost reliefat rolul însemnat al
înțelegerilor stabilite cu prilejul
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae
Cealișescu și Yasser Arafat în pro
movarea și dezvoltarea acestor ra
porturi.
A avut loc, de asemenea, un
schimb de vederi in legătură cu
unele aspecte actuale ale vieții in
ternaționale și, îndeosebi, cu privire
la ultimele evoluții ale situației din
Orientul Mijlociu.
în acest context, a fost eviden
țiată necesitatea instaurării unei

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Pentru o recoltă bună de cereale în anul viitor

• Principala urgența ;
încheierea arăturilor pe
terenurile eliberate de
plantele
premergătoare
timpurii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, in
cursul zilei de vineri,
pe
Faruk
Kaddoumi, șeful Departamentului
Politic al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, care a făcut o vi
zită in țara noastră.
La primire a luat parte Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.
A fost de față Khaled Al-Sheikh,
reprezentantul permanent al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei
la București.
Mulțumind pentru onoarea de a fi
primit de șeful statului român, oas
petele a subliniat că președintele
Comitetului Executiv al Organizațieipentru Eliberarea Palestinei, Yasser
Arafat, conducerea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei dau o înal
tă prețuire activității consecvente
desfășurate de secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

Ceaușescu la cel de-al
XII-lea Congres al P.C.R.
este puternic subliniată
legătura dialectică dintre
realitate și artă, ca o bază
trainică a unui nou avînt
al creației noastre lite
rare, pentru ca opera de
artă să devină într-adevăr
o necesitate de masă și

ti apărut acum două-tret
săptămini...
Priveam încurcat, nu
știam despre ce e vorba.
— în ultima vreme am
scris mai multe
nuvele
— i-am răspuns — dar
nu știu la care vă re
feriți...
— Vă spun sincer, eu
nu am citit-o, dar cunos-

Cititorul
cărților noastre
să contribuie la formarea
conștiinței oamenilor.
Scriitorul
trebuie
să
ilustreze spusele lui prin
scrisul său. Să-mi fie ier
tat, de aceea, că încerc
să exemplific încrederea
cititorului de azi în ope
rele noastre printr-o intîmplare, pe care o rela
tez in locul unor consi
derații teoretice.
Zilele trecute m-a cău
tat la redacție o cititoare
deosebită, o femeie tul
burată.
— Am auzit că ați scris
o poveste, mi-a spus
după ce s-a așezat tn fața
biroului, ațintind asupra
mea o privire intensă. Să

cuții de la care am aflat
mi-au spus că tn poves
tirea aceea este vorba
despre o fată care a apu
cat pe căi greșite...
M-a derutat șl mal
mult, femeia însă a con
tinuat, rugindu-mă :
— Aș fi foarte fericită
dacă aș putea s-o fac pe
fata mea să creadă că ea
este
eroina
povestirii
dumneavoastră... Dacă aș
putea să i-o pun sub
ochi : „uite, citește, aici
fiecare rînd este despre
tine !“... Mă înțelegeți ?...
Femeia era foarte tul
burată, dar ii citeam in
glas o anumită licărire de
speranță. Eu însă tot nu
știam ce să spun, cum să

tuație.
— Cred că este vorba
despre un fragment
de
roman, dar vă mărturi
sesc că nu m-aș gindi să
atribui situația de acolo
familiei
dumneavoastră,
mai ales că in romanul
meu eroii, tatăl și mama,
sint prezentați într-o lu
mină destul de nefavora
bilă — încercam să mă
scuz. Femeia însă nu re
nunță la ideea ei și mă
privi complice :
— Nu vă faceți griji,
nu mă simt lezată, iau
totul asupra mea dacă in
acest fel pot s-o ajut cu
ceva pe propria mea fii
că : chiar dacă
eroina
dumneavoastră, mama din
acel fragment, este Înfă
țișată intr-o lumină ne
favorabilă.
După ce femeia a ple
cat, am rămas citva timp
tulburat,
buimac,
dar
apoi tnțelegind, am zimbit, aducindu-mi aminte
de profundele cuvinte ale
lui Tolstoi : dacă găsim
măcar un singur cititor
care ne-a înțeles inten
ția, atunci merită cu si
guranță ca toată viața să
scriem pentru acest citi
tor. Cu atît mal mult cînd
ne putem lăuda că mii
și mii de
oameni aș
teaptă cu
nerăbdare și
citesc romanele
noastre
despre realitatea contem
porană din România so
cialistă — am adăugat tn
gîndul meu.

La invitația președintelui Republi
cii
Socialiste
România,
Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Elene, Constantin Karamanlis, a efec
tuat o vizită oficială in România, in
tre 3 și 6 septembrie 1980.
Președintele Republicii Elene s-a
bucurat pretutindeni de o primire
călduroasă, expresie a sentimentelor
de stimă și respect reciproc care
leagă în mod tradițional cele două
popoare prietene.
în timpul vizitei, cei doi președinți
au avut convorbiri oficiale, care s-au
desfășurat intr-o atmosferă de cor
dialitate și înțelegere reciprocă.
La aceste convorbiri au participat :
— din partea română : Gheorghe
Rădulescu. vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat ; Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe ; Vasile Pungan,
ministru secretar de stat, consilier al
președintelui
Republicii Socialiste
România ; Ștefan Birlea, directorul
cabinetului președintelui Republicii
Socialiste România ; Constantin Mitea. consilier al președintelui Repu
blicii Socialiste România ; Silviu
Curticeanu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat ; Ion Brad, amba
sadorul României in Grecia ; Romu
lus Neagu și Dumitru Aninoiu. direc
tori in Ministerul Afacerilor Externe.
— din partea elenă : Constantin
Mitsotakis, ministrul afacerilor exter
ne ; Michel Kottakis. ambasadorul
Greciei în România; Petros Molyviatis, secretar general al Președinției
Republicii ; Aristote Phrydas, directo
rul general politic al Ministerului
Afacerilor Externe ; Dimitrios Petrou, directorul Direcției culturale
din Ministerul Afacerilor Externe ;
Georges Michel Mazarakis, directorul
Direcției politice din Ministerul
Afacerilor Externe ; Georges Sekaris,
directorul cabinetului ministrului de
externe ; Diamantis Vakolopoulos,
directorul cabinetului diplomatic al
președintelui republicii ; Constantin
vassis, directorul Direcției economice
din Ministerul Afacerilor Externe.

Miniștrii afacerilor externe al ce
lor două țări au avut, de asemenea,
discuții oficiale.
în cadrul convorbirilor, cele două
părți au procedat la o examinare
aprofundată a relațiilor dintre cele
două țări și au efectuat un schimb
de vederi asupra problemelor inter
naționale de interes comun.

I
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Elene au evocat relațiile de priete
nie, de înțelegere și conlucrare care
leagă cele două popoare, de la începu
turile istoriei, in procesul formării șl
afirmării civilizației lor, luptele lor
comune pentru independentă națio
nală și atașamentul lor la cauza pă
cii, independenței și progresului.
Cei doi președinți au evidențiat
progresul înregistrat in ultimii ani în
dezvoltarea relațiilor dintre cele două
țări in toate domeniile de activitate.
El au reafirmat hotărirea guvernelor
lor de a așeza ferm și în viitor rela
țiile de prietenie, cooperare și bună
vecinătate dintre cele două țări pe
baza principiilor independenței și su
veranității naționale, deplinei egali
tăți în drepturi, neamestecului în afa
cerile interne, avantajului și respec
tului reciproc.
în cadrul convorbirilor lor. cei doi
președinți au apreciat in mod pozitiv
punerea tn aplicare a Declarației
solemne comune, semnată Ia Bucu
rești la 27 mai 1975, între cele două
țări. Ei au reafirmat atașamentul gu
vernelor lor față de acest document
important, care iși păstrează pe de
plin actualitatea și valoarea, îndeo
sebi in timpurile grele prin care trece
lumea astăzi.
Cele două părți au subliniat, cu
acest prilej, influența determinantă a
intilnirilor la nivel inalt din mal
1975, martie 1976 și martie 1979 asupra extinderii și aprofundării re
lațiilor dintre România și Grecia.
Cele două părți au constatat că
cooperarea dintre România și Grecia
constituie un exemplu de bună veci

nătate între țări eu sisteme socialeconomice diferite.
Cele două părți au exprimat satis
facția lor că, in acest an jubiliar al
aniversării unui secol de la stabi
lirea relațiilor diplomatice dintre
România și Grecia, raporturile bila
terale au dobîndit o nouă dimensiu
ne, ceea ce corespunde pe deplin in
tereselor reciproce de dezvoltare paș
nică și de sine stătătoare a celor
două țări, precum și cauzei păcii in
Balcani, în Europa și în lume.

II
Animați de dorința de a da un
impuls constant relațiilor românoelene, tn conformitate cu năzuințele
celor două popoare, președintele Re• publicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Elene au exami
nat mijloacele de lărgire și aprofun
dare a cooperării dintre România și
Grecia in toate domeniile de interes
comun.
Cele două părți au analizat evo
luția relațiilor politico-diplomatice
dintre cele două state și au constatat
că vizitele și contactele la nivel gu
vernamental, precum și schimburile
de delegații parlamentare au permis
menținerea și dezvoltarea unui dia
log rodnic, mai buna cunoaștere a
pozițiilor celor două părți, conducind
la promovarea cooperării românoelene tn diverse domenii de activi
tate.
în acest context, cele două părți
au apreciat că dezvoltarea relațiilor
de prietenie și înțelegere reciprocă,
ferm întemeiate pe respectarea inde
pendenței și suveranității naționale,
egalitatea deplină in drepturi, ne
amestecul în treburile interne șl avantajul reciproc, constituie o contri
buție importantă la însănătoșirea si
tuației internaționale, promovarea
destinderii, cooperare în Balcani, in
Eurona și în lume.
Cele două părți șl-au exprimat sa
tisfacția față de evoluția ascendentă
a volumului schimburilor comerciale
dintre România și Grecia, care a dus
la realizarea obiectivului de dublare
a acestor schimburi în perioada 1976—
1980. Ele au constatat că există per
spective favorabile pentru creșterea
și diversificarea în continuare a acestor schimburi pe baze reciproc
avantajoase.
Cele două părți au evidențiat dez
voltarea relațiilor economice dintre
cele două țări și au căzut de acord
să încurajeze conlucrarea intre insti
tuțiile lor competente pentru apro
fundarea, diversificarea și lărgirea
acestor relații, în avantajul lor re
ciproc, pentru realizarea tuturor pro
iectelor de cooperare economică și
industrială de interes comun care au
fost convenite cu prilejul convorbiri
lor precedente la nivel înalt de la
București și Atena. Ele au reafirmat
voința guvernelor lor de a încuraja
crearea de societăți mixte in domenii
de interes comun, atît pe plan bila
teral, cît și pe terțe piețe. în acest
scop, ele au subliniat importanța lu
crărilor Comisiei mixte guvernamen
tale.
în acest context, ele au hotărît să
lărgească cooperarea în domeniile de
bază ale economiei naționale, și ’ anume : energia, prospectarea surselor
energetice, transporturile, construc
țiile de mașini, '■onstrucțiile navale,
industria chimică, industria alimen
tară și agricultura.
în același scop, ele vor Încuraja
schimburile de informații economice,
întîlnirile intre experți, precum și
participarea la tîrgurile și expozițiile
din cele două țări.
Cele dpuă părți au apreciat pozitiv
dezvoltarea cooperării in domeniul
cercetării
științifice și tehnologiei,
exprimînd voința lor de a intensifica
și lărgi această cooperare și în alte
domenii ale cercetării de interes co
mun, cum ar fi : descoperirea de noi
surse de energie și utilizarea lor efi
cientă, construcțiile navale, chimia,
agricultura, medicina, zootehnia și
altele.
Cele două părți au evidențiat, de
asemenea, dezvoltarea pozitivă a re

lațiilor culturale româno-elene și au
subliniat contribuția acestora la o
mai bună cunoaștere reciprocă și la
aprofundarea prieteniei tradiționale
dintre cele două popoare. Ele și-au
exprimat voința de a îmbogăți și
mai mult aceste relații, prin sporirea
schimburilor. organizarea reciprocă
de manifestări importante și repre
zentative care să permită cunoaș
terea valorilor spirituale ale celor
două popoare, precum șl traduceri
reciproce de lucrări științifice și li
terare.
în timpul vizitei s-a semnat Pro
gramul de cooperare în domeniul învățămîntului, științei și culturii pa
anii 1981—1982.

III
Președintele Republicii Socialista
România și președintele Republicii
Elene au procedat la un schimb aprofundat de vederi asupra situației
internaționale, constatînd că există
o largă convergență de vederi intre
România și Grecia in numeroase pro
bleme.
Cei doi șefi de stat au remarcat
cu îngrijorare că de la ultima lor
întîlnire au apărut în lume probleme
grave, precum și noi focare de în
cordare și conflict și că pericole
reale continuă să amenințe cursul
destinderii, principiul independenței,
securitatea și pacea. Ei au subliniat
necesitatea respectării riguroase a
principiilor fundamentale ale Cartel
O.N.U. și ale Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coopera
re in Europa și au reafirmat poziția
constantă a țărilor lor ca orice dife
rend între state, mari sau mici, să
fie rezolvat numai prin mijloace
pașnice, fără a se recurge, sub orice
pretext, la politica forței.
Cele două părți au reafirmat voința
țărilor lor de a face tot ce este po
sibil pentru oprirea evoluțiilor nega
tive ale climatului internațional ac
tual și restabilirea politicii de des
tindere, singura ce poate garanta
pacea în lume. Ele au subliniat că o
cerință esențială a reluării cursului
destinderii este respectarea de către
toate statele, în relațiile lor inter
naționale, a principiilor deplinei ega
lități în drepturi, independentei și
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, nerecurgerii
Ia forță sau la amenințarea cu forța,
precum și a dreptului inerent al fie
cărei națiuni de a trăi în libertate
și de a dispune liber de soarta sa.
Examinînd
situația din Europa,
cele două părți au acordat o atenție
deosebită întăririi securității, coope
rării și încrederii în Europa și în
deosebi aplicării integrale a Actului
final de la Helsinki. în legătură cu
aceasta, ele au apreciat că pregăti
rea temeinică a Reuniunii de la Ma
drid este de o importanță capitală
pentru ca această întîlnire să se
termine cu rezultate care să dea un
puternic impuls înfăptuirii integrale
a Actului final.
Cele două părți s-au pronunțat
pentru ca Reuniunea de la Madrid
să adopte textul unui mandat precis
in vederea convocării unei conferin
țe de dezarmare in Europa, cu parti
ciparea tuturor statelor semnatare ale
Actului final de la Helsinki șl care
ar avea ca obiectiv adoptarea de
măsuri practice de încredere, urmata
de un proces eficace de dezarmare.
Cele două părți au procedat la o
examinare aprofundată a situației
din Balcani. Ele au apreciat că întă
rirea înțelegerii, încrederii, a bunel
vecinătăți și a păcii in Balcani con
stituie o contribuție importantă la
cauza securității și cooperării în Eu
ropa. Ele au exDrimat voința lor de
a întreține relații bune cu toate cele
lalte țări balcanice și de a face tot
ce este posibil pentru dezvoltarea re
lațiilor și contactelor bilaterale și
multilaterale între țările balcanice,
ceea ce corespunde intereselor po
poarelor lor și contribuie la transfor
marea Balcanilor tntr-o regiune a în
crederii. cooperării, bunei vecinătăți

(Continuare în pag. a V-a)

Astăzi, în jurul orei 9,45, posturile de radio șl televiziune vor transmite
direct de la aeroportul internațional București-Otopeni ceremonia plecării
președintelui Republicii Elene, Constantin Karamanlis, care, la invitația
președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a efectuat o vizită oficială în țara noastră.
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^CONSTRUCTORII AFIRMĂ ȘI DEMONSTREAZĂ:

„Putem construi
mai repede și mai bine
• •
cu consumuri mai
de beton și oțel“
Materialele de construcții — ciment, metal, bitum, materiale termoizolante ș.a.
— au o pondere însemnată în ansamblul costurilor de investiții. Sint materiale
scumpe, obținute cu mari consumuri energetice, care trebuie utilizate rațional, cu
maximă economie și grijă gospodărească. Tocmai de aceea, diminuarea substanțială
a consumurilor de materiale, prin aplicarea de soluții constructive noi, mai simple
și mai economice și înlăturarea oricăror forme de risipă pe șantiere, constituie o
sarcină esențială pusă de conducerea partidului in fața tuturor oamenilor muncii
din sfera construcțiilor.
Ne-am propus, în cadrul unor investigații pe șantiere și tn institute de proiec
tare, să urmărim cum se acționează pentru reducerea consumurilor de materiale de
construcții, pentru gospodărirea lor cit mai judicioasă. In cadrul anchetei de față
ne-am oprit pe cîteva șantiere.
Să relatăm, mai intîi, un scurt dialog pur
tat pe șantierul instalației de mono și policristale de pe noua platformă chimică din
București.
— Pe șantierul nostru, cu greu vă veți !ntîlni cu risipa — ne-a spus zidarullon Du
mitru. Vă pot da, în schimb, numeroase
exemple despre preocuparea noastră privind
economisirea materialelor. Și nu numai a
lor. Am înălțat, de pildă, chiar la acest
obiectiv un castel de apă. Dar în alt mod
decit de obicei. Cuva rezervorului a fost
mai întîi turnată la sol, iar apoi ridicată la
cota prevăzută, prin liftare. Am realizat
astfel o întreită economie : de forță de mun
că, de materiale, de timp de execuție.
— Acesta este un aspect al chestiunii.
Mă refeream însă la risipă, la consumuri
ridicate și nejustificate, la materiale depo
zitate la întimplare și degradate.
— Se mai întîmplă și așa ceva. Vreau să
spun că mai există printre noi unii care nu
sint prea gospodari, nu dau importanță mo
dului în care își chivernisesc materialele la
locul de muncă. Dar îi luăm din scurt Șe
ful de echipă sau chiar noi, muncitorii. De
altfel, pe acest șan
tier lucrăm în acord
global. Asta ne cere
să chibzuim cu grijă
mijloacele cu care
muncim — utilaje și
materiale — să pre
țuim timpul. Și o fa
cem, pentru că nu
mai astfel reușim să
ne îndeplinim sarci
nile. Sîntem cointe
resați în aceasta,
pentru că retribuția
noastră este legată
de respectarea ter
menelor,
a consu
murilor de materiale
stabilite și de calita
tea lucrărilor.
în fond, muncito
rul n-a făcut -decît
să susțină vechea zi
cală că „omul sfihțește locul", că grija
sau, la polul opus,
dezinteresul
unor
constructori față de
valorile materiale în
credințate sînt hotărîtoare în acest răz
boi declarat risipei
de orice natură. în
aceeași măsură, pro
pria experiență a întărit convingerea că
exigența colectivului, forța sa de influențare
pot și trebuie să determine pe fiecare lu
crător să-și modeleze atitudinea, să pri
vească în jurul său cu un ochi de gospodar,
să drămuiască cu grijă, cu zgircenie chiar,
orice gram de material folosit
Eforturile pentru economisirea materiale
lor de construcții și combaterea risipei nu
sînt condiționate în întregime numai de cli
matul de exigență și înaltă răspundere
muncitorească întronate pe șantiere, ci in
tr-o măsură la fel de însemnată și de ca
drul organizatoric în care se desfășoară
munca.
— De multe ori, nu oamenii, ci condițiile
de lucru favorizează sau nu risipa — ne-a
spus, pe șantierul noilor capacități de la în
treprinderea de mașini grele din București,
șeful echipei de dulgheri, tovarășul Gheorghe Fietroiu.
— Mai direct spus 7
— Este vorba de modul In care sint orga
nizate și conduse atît lucrările, cit și cele
lalte activități de pe șantier. Adică, apro
vizionarea, transportul și depozitarea cores
punzătoare a materialelor, stabilirea unor
metode de lucru eficiente, care să aducă
economii cit mai mari, organizarea unor
ateliere bine puse la punct pentru dulgheri,
fierar-betoniști ș.a., extinderea lucrului in
acord global, precum și creșterea gradului
de calificare a oamenilor.
Nu ne-am oprit întimplător pe acest șan
tier. Aici, constructorii acționează în spații
relativ strinse, pe lingă hale deja existente,
deci în condiții aparent improprii pentru o
desfășurare largă de forțe. Departe de a
constitui un impediment, aceste condiții au
fost compensate de preocupări insistente
pentru regruparea forțelor, concentrarea
lor masivă la fiecare obiectiv aflat în exe
cuție. Prioritatea acordată eforturilor orga
nizatorice este vizibilă și în asigurarea unor
condiții cit mai bune de recepționare și de
pozitare a materialelor sosite ; prefabricate
le și construcțiile metalice sint rinduite eu
grijă în spații amenajate și protejate. Re
zultatele sint evidente. Durata de realizare
a halei de ■ mecano-sudură grea a fost re
dusă la jumătate, iar consumurile de ma
teriale și costurile de execuție au fost di
minuate cu 30 la sută.
Șirul exemplelor poate fi continuat. La un

alt Important obiectiv aflat în construcție —
întreprinderea pentru construcții de mașini
și utilaj greu din Giurgiu — atenția acor
dată atit organizării unor ateliere puternice,
chiar pe șantier, cit și promovării unor teh
nologii superioare de lucru s-a concretizat
în economii considerabile de manoperă, ma
teriale și timp de lucru. Peste 80 la sută din
prefabricatele necesare construirii stațiilor
de preparare, amestesc și- formare au fost
realizate pe acest șantier, evitîndu-se trans
portul lor de la furnizori, eventualele dete
riorări și, implicit, pierderi în timpul
manipulărilor. La hala de utilaj petrochi
mic, bunăoară, diferitele părți de acoperiș
au fost asamblate la sol și apoi ridicate și
montate cu ajutorul macaralelor de mare
capacitate. Ca urmare, șantierul a întrunit
tot mai pregnant condițiile unei adevărate
platforme de montaj, unde gradul sporit de
industrializare a lucrărilor a eliminat riscul
irosirii unor materiale, permițînd. totodată,
concentrarea eforturilor asupra scurtării du
ratelor de execuție. Cu două, trei sau mai
multe luni.
— Problema reducerii consumurilor și
deci a economisirii
materialelor de con
strucții și-a găsit un
cadru optim de abor
dare mai ales prin
aplicarea noului me
canism economico-financiar — apreciază
ing. Radu Suman,
directorul Trustului
de construcții indus
triale și agrozooteh
nice din București,
constructorul princi
pal al lucrărilor de
la Giurgiu. îndepli
nirea riguroasă a
planului la producția
netă în activitatea
de construcții-montaj
ne-a determinat să
acționăm, înainte de
toate, peri tril schim
barea radicală, a op
ticii prin care este
privită problema re
ducerii cheltuielilor
legate de materiale,
pentru economisirea
severă a acestora.
Desigur,
stabilirea
unor tehnologii efi
ciente de execuție,
analizarea și îmbună
tățire* soluțiilor constructive prin prefabricare și introducerea de materiale eficiente,
în special de‘materiale locale, redimensionarea unor elemente de construcții dețin un
Ioc important în cadrul preocupărilor noas
tre. Nu ne limităm însă la aceasta. Contro
lăm riguros și modul în care fiecare măsură
inițiată de conducerea trustului, de condu
cerile de șantiere privind reducerea consu
murilor de materiale este aplicată în prac
tică la punctele de lucru. Pentru că acolo
se hotărăște, în cele din urmă, soarta ma
terialelor.
Ne reține atenția, dintr-un program mal
amplu de acțiune, faptul că se urmăresc și
se controlează sistematic comparativele de
consumuri pe cantități și valori, adică con
sumurile reale față de cele calculate pe baza
fișelor tehnologice de lucrări. Și, ceea ce
este mai important, orice nerespectare a
măsurilor hotărite este urmată de interven
ții prompte.
— Cu toate acestea — ne spune tovarășul
Mihai Ene, secretarul comitetului de partid
al trustului — mai înregistrăm situații cînd
materialelor nu li se acordă atenția cuveni
tă : cărămizile sînt basculate direct din ca
mioane, oțel-betonul este depozitat în locuri
necorespunzătoare. Bineînțeles, intervenim
imediat, fie luînd măsuri pentru o mai bună
manipulare și depozitare, fie punînd ase
menea cazuri în discuția colectivului de
muncitori de pe șantier.
Este de relevat, totodată, că un accent
deosebit se pune pe creșterea gradului de
calificare a muncitorilor și extinderea lu
crului în acord global pe șantierele acestui
trust. De ce, nu e greu de înțeles. Pe de
o parte, pentru că oamenii bine pregătiți
profesional oferă certitudinea executării
unor lucrări de calitate, cu consumuri de
materiale mai reduse. Pe de altă parte, pen
tru că sporește cointeresarea muncitorilor
în gospodărirea cu grijă a fiecărei cărămizi,
a fiecărui metru cub de beton, a fiecărui
kilogram de oțel-beton, retribuția în acord
global fiind legată și de modul in care sint
respectate consumurile normate de materia
le. Dovada cea mai convingătoare că pe
șantierele trustului s-a întărit spiritul gos
podăresc o constituie economiile realizate
pînă acum : peste 100 000 cărămizi, 80 tone
confecții metalice, 10 mc cherestea, precum
și însemnate cantități de beton și ciment.

• Organizarea rațio
nală și tehnologiile
de lucru „obligă"
cheltuielile de inves
tiții să scadă
• Indisciplina și justi
ficările mențin des
chise robinetele ri
sipei
• Șantierele dispun de
mari posibilități (ne
valorificate
încă)
pentru diminuarea
consumurilor

Cristian ANTONESCU

Acum-si nu mai tîrziu
SĂ STRlNGEM TOATE RESURSELE DE FORAJE
PENTRU A UMPLE „CĂMARA DE IARNĂ"
A ZOOTEHNIEI!
Cu o cantitate de aproape trei sute
de mii tone furaje însilozate pină la
începutul lunii septembrie, Ilfovul
se înscrie printre județele cu rezul
tate bune la această importantă ac
țiune de care depinde creșterea
efectivelor de animale și a produc
ției zootehnice. „Comisia județeană
pentru stringerea furajelor și pre
gătirea iernării animalelor a reanalizat situația resurselor de masă
verde existente în cimp, pentru a
stringe mai multe nutrețuri — ne
spune ing. Emil Orghidan, director
al direcției agricole. Putem asigura
o sută de mii de tone nutrețuri
suculente peste prevederile inițiale.
Producția bună de masă verde din
culturile duble oferă
posibilitatea
de a crea rezerve de nutrețuri însi
lozate, care se pot conserva pentru
mai mulți ani. De asemenea, vom
însiloza cel puțin 40 000 tone co
ceni în amestec cu masă verde din
culturile duble, frunze și colete de
sfeclă, tăiței de la fabricile de
zahăr".
Cum se aplică aceste măsuri, ce se
face pentru a umple toate silozurile
și fînarele ?
Complexul de creștere și îngrășare
a taurinelor din Căciulați. Este o
zi cu burniță, dar ploaia măruntă nu
e un motiv pentru întreruperea lu
crărilor. Mecanizatorii din secția
care servește această mare unitate a
zootehniei demonstrează prin fapte
că insilozarea furajelor se poate
face ne orice vreme, indiferent de
condițiile atmosferice. Ei au insilozat 8 000 tone de furaje. Pe baza
reevaluării resurselor existente se
vor însiloza, peste
prevederi, cel
puțin trei mii tone. La fel proce
dează cooperatorii din Dridu, care,
ca în fiecare an, pe lingă cantitățile
prevăzute în balanța furajelor, de
pozitează stocuri de rezervă. In mo
mentul de față ei au în stoc două
mii tone de nutrețuri rămase din
anul trecut.
In alte unități însă, silozurile și
fînarele au multe goluri. La coope
rativa agricolă Brazi nu există în
stoc nici a zecea parte din canti
tățile necesare de furaje Însilo
zate. Conducerea cooperativei nu a
tras învățăminte din iarna trecută,
cind a fost nevoită să aducă nutre
țuri însilozate de la cooperativa

cinal, pentru îndeplinirea și depășirea
indicatorilor de plan, potrivit obiec
tivelor stabilite de Congresul al
XII-lea al P.C.R.
Participanții au dezbătut, de ase
menea, cauzele care au determinat
obținerea unor producții medii de
grîu și orz diferite de la o fermă la
alta, arătînd că in multe unități agri
cole, ca urmare a amplasării rațio
nale a culturilor, a folosirii cu randa
ment sporit a pămîntului, a aplicării
unor tehnologii corespunzătoare, a
respectării cu strictețe a densității
plantelor la hectar, a organizării ju
dicioase a producției și a muncii, s-au
obținut rezultate bune și foarte bune,
în același timp s-a subliniat că nu
tn toate unitățile a existat o preocu
pare corespunzătoare pentru folosirea
integrală a potențialului productiv al
pămîntului, * bazei tehnice, a forței
de muncă de car* dispune agricultura
tării noastre, făcîndu-se totodată pro

ILFOV:

Bine
pe ansamblu,
mai puțin
bine
in amănunt
deși vara a trecut, în parcul de fu
raje nu există nici o tonă din acest
nutreț. Mai grav este că nu se
string nici furajele existente. Si
lozul este pe jumătate gol și, in loc
să fie aduse din cimp furaje pină
la umplerea silozului, îngrijitorii au
venit cu o căruță să Încarce de zor
masa verde tocată pentru consumul
curent al animalelor. Așadar,’ ceea
ce este destinat pentru iarnă se
consumă pe loc. Și doar cimpul e
plin de masă verde care ar putea
fi pășunată. Conducerea cooperativei
a prevăzut să cumpere o sută de
tone de fîn din Harghita sau din
alte județe. Să nu fi înțeles condu
cerea acestei unități că deficitul de
fin trebuie acoperit, în primul rînd,
pe baza valorificării depline a re
surselor proprii ?
Pentru
intensificarea
recoltării

este necesară organizarea
exem
plară a muncii formațiilor de meca
nizatori ; or, ce fac mecanizatorii de
la Moara Vlăsiei repartizați la re
coltarea furajelor 7 Pe cimp nu am
întilnit nici unul. în centrul comunei
găsim trei tractoare cu
remorci
trase pe dreapta. Șeful secției de
mecanizare — Dumitru Lazăr — și
cîțiva mecanizatori zăboveau la o
bere. „Sîntem in treacăt, dar am lu
crat. Am dus nutreț Ia siloz...". Cit
s-a lucrat văzusem la silozul pă
răsit.
Mijloacele mecanice nu sint folo
site la întreaga capacitate nici în
cooperativele agricole din consiliile
agroindustriale Bolintin, Tărtășești,
Horia și altele, unde s-au însilozat cele mai mici cantități de fu
raje.
Acum, la ordinea zilei este coa
sa a patra la lucernă, dar, pe
alocuri, nu s-a încheiat nici coasa
a treia. Cooperativa agricolă Gră
diștea. în depozit sînt 2 200 tone de
lucernă însilozată în amestec cu
paie. „Totuși, aVem un deficit de
200 tone fîn, dar lucerna de pe 30
hectare e necosită. Plantele au înflo
rit, momentul optim de recoltare a
trecut, și aceasta fiindcă secția de
mecanizare nu ne-a repartizat la
timp mijloacele mecanice de recol
tare" — ne spune șeful fermei, dr.
Ștefan Boian. Desigur, mijloacele
mecanice trebuie să fie dirijate ope
rativ, acolo unde este nevoie, pe
baza cunoașterii temeinice a cerin
țelor fiecărei unități agricole. Totuși,
in momentele de vîrf ale recoltării,
nu se poate renunța la organizarea
echipelor de cosași pentru strînsul
lucernei, al ierburilor care riscă să
fie degradate pe marginea căilor de
comunicație, în plantații etc.
Pentru echilibrarea balanței fura
jelor, astfel ca acestea să ajungă
pină
la viitoarea recoltă, este
necesar ca întreaga cantitate de
masă verde, tot ceea ce a produs
cimpul, cu multă muncă și cu mari
eforturi materiale, să fie strîns și
depozitat gospodărește și cit mai
repede. Și în Ilfov „toamna fura
jelor" se anunță bogată. Principalul
este ca și bazele furajere să fie la
fel de încărcate, precum este
cimpul.

C. BORDEIANU

VÎLCEA:

Furnica adună
și greierul cîntă,
cu gîndul
la cămara ei...
în județul Vîlcea
mari cantități de nu
trețuri, îndeosebi
de
finuri, au fost
puse
deja la adăpost în ba
zele furajere ale coo
perativelor
agricole:
pînă joi, aproape 27 000
tone finuri din
cele
30 630 cite sînt nece
sare. In numeroase unități — Popești, Lăpușata, Roiești ș.a. —
au fost adunate CU
15—20 la sută mai
multe finuri față de
plan.
Dar
tocmai ca în
balada cu greierele Și
furnica, in timp ce unii adună toate resur
sele de furaje pe care
le oferă cimpul — și
spre lauda lor aici se
tnscriu marea majori
tate a unităților agri
cole din județ — alții
stau cu ochii țintă pe...
cămara vecinilor. Să
luăm un caz tipic de
greiere cintăreț: C.A.P.
Băbeni. La direcția agricolă au raportat că
s-au adunat 250 tone
de fîn din 462 plani
ficate. Contabilul șef
al cooperativei, Ion
Barbu, știa numai de
218 tone. La fermele
Valea Mare, Români
și
Tătărani
găsim
însă și mai puțin fîn.
Explicabil de ce anul
trecut C.A.P. Băbeni
a cheltuit peste 250 000
lei pentru a procura
furaje din alte unități.

Tovarășul Eremia Bo
ris, inginerul șef al
consiliului unic agro
industrial Băbeni, gă
sește ad-hoc o soluție
originală
pentru
a
sprijini această unita
te. „Vom face o redis
tribuire a finurilor in
tre cooperativele agri
cole din cadrul consi
liului, mai ales că , taPopești și
Șirineasa
s-a asigurat un surplus
de furaje". Curioasă
optica inginerului șef.
„Cum adică — ne în
treabă surprins tova
rășul Vicențiu Predescu, inginerul șef
al
C.A.P. Șirineasa — noi
stringem cu grijă fie
care fir de iarbă și să
oferim munca noastră
pe tavă acelora care
au stat toată vara la
umbră 7 Cred că mal
bine este să fie neintirziat puși la treabă,
că pe cimp mai sint
multe furaje de adu
nat". De acest punct
de vedere trebuie să
țină seama nu numai
C.A.P. Băbeni, ci și
cele din Gușoeni, Mateești, Lădești, Ușurei,
Mădulari care au pășit
pragul toamnei fără să
adune mai nimic în
cămara de iarnă a zo
otehniei.

Ion STANCIU
corespondentul

■ n ■■ u ■ n ■■■■ b ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■
(Urmare din pag. I)
din Motru, este expediat zent se acționează pe un
pe calea ferată spre termo front larg în vederea asi
concrete trasate de tovară centrala Ișalnița. Energia gurării tuturor condițiilor
șul Nicolae Ceaușescu. Am electrică produsă pe bază de tehnico-organizatorice ne
reținut din multitudinea de cărbune ajunge prin linii cesare impulsionării mun
declarații ale diferiților in le de înaltă tensiune la cii în minerit. în acest
terlocutori, oameni ai mun Slatina, unde declanșează sens, am și întreprins o
electroliza aluminiului, la serie de măsuri concrete
cii pe care i-am intîlnit la Craiova — unde asigură pentru accelerarea ritmu
mai multe puncte de lu funcționarea marilor re lui de punere în funcțiune
cru. pe aceea a brigadie torte ale combinatului chi a unor noi capacități de
rului Ion Ianoș, conducăto mic in care se fabrică în producție, pentru pregăti
rul excavatorului 01 de la grășăminte, a mașinilor rea de noi fronturi de ex
care
prelucrează metalul ploatare, pentru mai buna
cariera Lupoaia : „Vrem să la
„Electroputere" și com organizare a muncii la
răspundem prin fapte con binatul de utilaj greu. De toate punctele de lucru.
crete de
muncă la che aici mai departe, energia Prin acestea urmărim să
marea pe care ne-a adre
sat-o secretarul general al
partidului de a da patriei
mai mult cărbune. Cuvin
tele calde, sfaturile pe care
ni le-a adresat, argumen
tele limpezi ale tovarășului
Nicolae
Ceaușescu ne-au
făcut să înțelegem mai bine
cită nevoie are economia
națională de cărbune. Iar
dacă lignitul extras de mine
ajută țara, atunci țaia poa
te să conteze pe cantitățile electrică se înglobează tn crească nivelul producției
macromolecular! fizice în fiecare carieră, la
pe care sint dator să le produși
fabricați la Rimnicu Vîlcea fiecare mină, astfel incit,
asigur !“.
Pitești. în altă direcție, din a doua parte a lunii
La toate punctele de lu și
prin magistrala electrică septembrie, la nivelul com
cru se acționează cu abne care pornește spre vestul binatului să se realizeze
gație și spirit de răspun țării, kilowații-oră topesc zilnic 95 000 tone lignit,
dere,
Infruntîndu-se
cu oțelul in cuptoarele de la iar tn trimestrul IV al
bărbăție unele greutăți a- Reșița și Oțelul Roșu. anului — circa 100 000 tone.
proape inerente unei acti Practic, prin sistemul e- Așa cum ne-a cerut secre
vități atît de complexe. în nergetic național, cărbu tarul general al partidului,
care se lucrează cu utilaje nele extras în Gorj pul desfășurăm o amplă mun
uriașe, de sute de tone ; sează energie tn cele mai că politică pentru genera
fiecare caută ca la locul îndepărtate
colțuri
ale lizarea experienței poziti
său de muncă să-și facă pe țării.
ve a unităților cu tezuldeplin datoria. Văzindu-i
Care sînt obiectivele spre tate constant superioare,
cum muncesc,
gîndul ne care se concentrează acti pentru însușirea și aplica
duce la itinerarul pe care vitatea în bazinul Olteniei rea tehnologiilor înainta
îl va parcurge cărbunele tn aceste zile 7
te de exploatare, pentru
extras in acest bazin. O
— în spiritul indicațiilor buna întreținere a utilaje
parte, adus pe benzile de date de tovarășul Nicolae lor, astfel ca Indicii de fo
transport, alimentează ter Ceaușescu cu prilejul re losire să se ridice în scurt
mocentrala de la Rovinari, centei vizite de lucru, al timp la toate utilajele șl,
sau, transportat cu autobas răspunderilor ce ne revin în special la cele din ca
culante și cu vagoane de pentru creșterea
produc riere, la peste 80 la sută.
cale ferată, ajunge in „si ției de cărbune — ne-a Ne preocupăm, totodată,
lozul" termocentralei Tur- spus
tovarășul
Nicolae de asigurarea stocurilor
cenl. O altă parte, îndeo Gavrilescu.
prim-secretar corespunzătoare de lignit
sebi cărbunele scos cu tru al Comitetului județean în depozite, in vederea
dă din adlncurile minelor Gorj al P.C.R. — în pre- unei mai bune alimentări

Consfătuirile județene privind cultura griului și orzului
între 26 august și 5 septembrie, In
Întreaga țară s-au desfășurat con
sfătuirile județene privind cultura
griului și orzului, acțiuni organizate
la indicația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român. Consfătuirile
au reunit președinții, inginerii șefi și
șefii de ferme din cooperativele agri
cole de producție, directorii, inginerii
șefi și șefii de ferme din întreprin
derile agricole de stat, președinții
consiliilor unice agroindustriale de
stat și cooperatiste, directorii stațiu
nilor pentru mecanizarea agriculturii,
specialiști, cadre de conducere de la
direcțiile agricole și de la uniunile
județene ale cooperativelor agricole
de producție, activiști de partid și de
stat.
Au fost analizate multilateral, in
spirit de înaltă responsabilitate, re
zultatele obținute la cele două culturi
în anul 1980, ce trebuie făcut în anul
ce vine, primul an al viitorului cin

Dridu. Tendința de a procura fu
raje însilozate de la vecini sau de
a cumpăra fin din zonele montane,
de la sute de kilometri, se mani
festă și in alte unități agricole ilfovene. încercăm să facem balanța
furajelor la ferma zootehnică a co
operativei agricole Moara Vlăsiei.
La capitolul finuri nu avem nimic de
calculat, pentru simplul motiv că,

puneri pentru îmbunătățirea activită
ții în viitor. Au fost scoase în evi
dență acțiunile menite să asigure in
tegrarea mai organică a stațiunilor
de mecanizare a agriculturii în acti
vitatea productivă, creșterea răspun
derii unitare atît a S.M.A., cît și a
unităților agricole de stat și coopera
tiste în realizarea integrală a sarci
nilor de plan, pentru toți factorii de
conducere din unitățile respective.
Referindu-se la campania agricolă
de toamnă, participanții la consfă
tuiri au subliniat necesitatea organi
zării activității în formații complexe
care să permită efectuarea lucrărilor
în flux continuu, încheierii grabnice
a pregătirii utilajelor și combinelor
necesare strîngerii recoltei, instruirii
temeinice a mecanizatorilor șt a tu
turor celor care vor participa la cu
lesul roadelor de toamnă, asigurării
spațiilor de depozitare a recoltei.
La încheierea lucrărilor, participan

a termocentralelor, de creș
terea calității cărbunelui.
La acestea se adaugă mă
surile stabilite la fața lo
cului de secretarul general
al partidului pentru acce
lerarea ritmului de con
strucție a noilor centre ur
bane miniere — Rovinari,
Mătăsari și Trestioara —
pentru continua îmbună
tățire a condițiilor de
muncă și de viață ale mi
nerilor, măsuri ce se con
stituie pentru noi intr-un
program concret de lucru,
de largă perspectivă.

metri din covorul de cau
ciuc transportor. La ca
riera Rovinari Est se mon
tează banda 400 de la ex
cavatorul 2 000 și se pune
în funcțiune o nouă linie
tehnologică pentru
exca
vatorul 1 315. „Privind in
perspectivă este necesar să
fie grăbite și lucrările de
pregătire a producției pen
tru sezonul ploios și de
iarnă — menționează subinginerul
Vasile
Diaconescu, șef de schimb la
cariera Girla. Cea mai ur
gentă lucrare este defini-

varășul Nicolae Alecu, di
rectorul întreprinderii. Tot
odată, am luat o serie de
măsuri pentru a mări vi
teza de avansare la toate
abatajele și, în special, la
minele Lupoaia și Horăști,
unde in ultima' perioadă
ritmul producției a oscilat".

JILȚ e Este o unitate cu
condiții de lucru complexe,
cuprinzînd
exploatări în
subteran șl la suprafață,
întreprinderea minieră de
aici este confruntată și cu
dificultăți, uneori inerente,
ale începutului. Primele examene ale colectivului, și
el aflat în curs de formare,
au fost trecute cu bine: de
la o producție medie zil
nică de 2 000 tone la în
ceputul anului, s-a ajuns la
7 000 tone tn primele zile
ale lunii septembrie. In
perspectivă, unitatea tre
buie să realizeze o produc
tivarea drumurilor de ac ție medie zilnică de 13 000—
ces din carieră". Am mai 14 000 tone pînă la sfîrșireținut din discuția pur tul anului. „Ca să atată cu cadre tehnice de la
acest punct de lucru că,' jungem la acest nivel de
neintirziat, conducerea în producție, ne spune tova
treprinderii trebuie să a- rășul Gavril Baican, direc
sigure stocul necesar de torul întreprinderii, vor fi
piese de schimb, pentru a puse In funcțiune o a doua
se reduce la minimum linie tehnologică de ex
timpul de oprire a utilaje ploatare la suprafață JilțSud și un nou abataj ia
lor pentru reparații.
mina Tehomir. Totodată,
MOTRU • Minerii de ne preocupăm de îmbună
aici au realizat în primele tățirea tehnologiei de lucru,
zile ale lunii septembrie o de extinderea acordului
producție medie zilnică in global și de Întărirea dis
tre 19 400 și 25 400 tone ciplinei tehnologice".
cărbune. Din a doua jumă
Sînt, desigur, numai cttetate a lunii septembrie, a- va secvențe din activitatea
ceastă unitate trebuie să pe care o desfășoară In
livreze însă peste 26 000 aceste zile minerii din ba
tone de cărbune pe zi. Cum zinul Gorj. Asupra altor
se acționează pentru atinge aspecte din munca sjisținută
rea și depășirea acestui o- a oamenilor muncii din
biectiv? „în această lună acest mare bazin carboni
vor fi puse tn funcțiune o fer al tării, precum și aserie de noi abataje la mi supra unor probleme ce
nele Horăști, Ploștina Sud trebuie rezolvate vom re
și Leurda, ne-a relatat to veni.

„TĂRII CÎT MAI MULT
CĂRBUNE

ții la consfătuiri au adresat telegrame
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, tovarășului Nicolae
Ceaușescu, prin care își exprimă cele
mai înalte sentimente de stimă și
prețuire, întreaga lor gratitudine pen
tru modul strălucit în care secretarul
general al partidului conduce, cu în
țelepciune și clarviziune științifică,
destinele poporului nostru pe calea
socialismului și comunismului, pentru
grija permanentă ce o acordă dezvol
tării și înfloririi agriculturii noastre
socialiste, în contextul politicii gene
rale a Partidului Comunist Român de
ascensiune rapidă a economiei româ
nești pe coordonatele progresului
multilateral, în pas cu cerințele ridi
cării continue a nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce mun
cesc. Lucrătorii ogoarelor asigură pe
secretarul general al partidului că
vor face totul pentru realizarea
exemplară a sarcinilor ce le revin la
locurile lor de muncă din mărețul
program adoptat de Congresul al
XII-lea *1
Partidului
Comunist
Român cu privire la Înfăptuirea unei
profunde revoluții agrare. (Agerpres)

Iată, tn continuare, clteva dintre
rezultatele tn
muncă ale minerilor, dintre
măsurile luate în ultimele
zile, pe care le-am reținut
la fața locului, în princi
palele zone de producție
ale bazinului carbonifer al
Gorj ului.

ROVINARI • Tn primele
patru zile ale lunii sep
tembrie minerii din Rovi
nari au realizat o produc
ție medie zilnică de 25 000
tone cărbune, nivel apro
piat de sarcina stabilită
pentru a doua jumătate a
lunii septembrie. Așa cum
ne-a spus tovarășul Ale
xandru Ciungulescu, direc
tor tehnic al întreprinde
rii, au și fost luate o serie
de măsuri pentru sporirea
producției de cărbune. Ast
fel, Ia cariera Tlsmana I a
început montajul tronsoa
nelor pentru o nouă linie
tehnologică,
se schimbă
amplasamentul benzii 301
și se înlocuiesc peste 800

Consfătuire pe țara pe probleme ale demografiei
Vineri a avut loc tn Capitală con
sfătuirea pe țară cu tema „Forme și
metode de activitate privind crește
rea aportului organizațiilor de Cruce
Roșie, de femei și sindicale la înfăp
tuirea politicii demografice a parti
dului și statului nostru", organizată
de Consiliul Național al Societății de
Cruce Roșie, Consiliul Național al
Femeilor și Uniunea sindicatelor din
unitățile sanitare.
La consfătuire au participat pre
ședinții comisiilor de Cruce Roșie și
ai comisiilor de femei din mari în
treprinderi cu pondere feminină, pre
cum și secretarii comitetelor județene
de Cruce Roșie, președintele comite
telor județene de femei, președinții
consiliilor județene pentru activita
tea sindicatelor din ramura sanitară,
invitați din partea unor instituții
centrale și organizații de masă, ac
tiviști obștești.
In cadrul manifestării a fost evi
dențiată grija părintească a partidu
lui și statului nostru, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a to-

varășei Elena Ceaușescu, pentru în
tărirea familiei, pentru creșterea unor
generații sănătoase, care să se
bucure din plin de toate condițiile
pe care le oferă societatea noastră
socialistă.
Rapoartele prezentate și luările de
cuvînt au exprimat deplina satis
facție și recunoștință față de politica
demografică înțeleaptă a partidului
și statului nostru, față de hotărîrile
adoptate de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., in ședința sa
din 14 iunie a.c., care au in vedere
noi măsuri de stimulare a natalită
ții, de menținere a vigorii și tinereții
națiunii noastre socialiste.
Dezbaterile au reliefat, tn același
timp, in spirit critic și autocritic,
neajunsurile ce mai există in munca
educativă desfășurată in această di
recție de organizațiile de Cruce Roșie,
de femei, sindicale șl de tineret. S-a
subliniat că organizațiile trebuie
să-și intensifice activitatea in direcția
dezvoltării conștiinței necesității creș
terii tot mai rapide și puternice a

populației, lichidării cu hotărire a în
treruperilor nejustificate de sarcini,
care afectează sănătatea femeilor, in
direcția educației sanitare. S-a re
levat necesitatea ca pe viitor să se
manifeste o mai mare preocupare din
partea tuturor factorilor educaționali
pentru găsirea de noi forme și mo
dalități de educație în scopul îmbu
nătățirii activității în acest domeniu.
Participanții la consfătuire s-au
angajat, in numele organizațiilor pe
care le reprezintă, să îndeplinească
neabătut hotărîrile Congresului al
XII-lea al partidului, să contribuie
la Înfăptuirea politicii demografice,
la ridicarea gradului de cultură sani
tară a populației, corespunzător ac
tualului stadiu de dezvoltare econo
mică și social-politică a țării, cu
convingerea fermă că vor contribui
astfel, și pe această cale, la întărirea
forței și vitalității poporului român,
garanție a viitorului națiunii noastre
socialiste,
(Agerpres)
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IN DEMOCRAȚIA CELOR HARNICI,
POLITICA E FAPTA
Pentru om, pentru
calitatea vieții lui!

Calea sigură a unei activități rodnice
atragerea cetățenilor, participarea lor
activă Ia conducerea treburilor obștești
734 de deputati la 200 000 locui
tori 1 734 de deputați și in jurul
lor, alături de ei, mii de activiști
obștești : membri ai comitetelor
cetățenești, ai comitetelor asocia■ țiilor de locatari, membri ai unor
comitete specifice activităților eco
nomice din această zonă (comitetele pentru fondul silvic, al crescătorilor de animale), ai altor și
altor organisme obștești. Numai
din comitetele de cetățeni consti
tuite pe circumscripții electorale și
din comitetele asociațiilor de loca
tari fac parte aproape 7 000 cetă
țeni. Deci, sute de deputați, mii și
mii de activiști obștești — români,
maghiari și de alte naționalități —
învestiți cu frumoasa și marea răs
pundere — aceea de a fi mereu
apropiați de oameni, de problemele
lor, de cerințele lor, de a le asculta
în permanență gindurile și preo
cupările, de a găsi împreună cu ei
cele mal bune soluții de rezolvare
in interesul obștii, al fiecărui om.
La încheierea Conferinței jude
țene a deputaților din județul
Covasna mă adresez tovarășului
Santa Carol, președintele Comite
tului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului Sfintu Gheorghe. cu întrebarea : „Cum trebuie
să fie un deputat și, în general,
un activist obștesc ?“
— Un activist obștesc „tipic" este
..Zsuzsi-neni", cum i se spune lui
Straff Suzana, de exemplu, fostă
muncitoare țesătoare, acum pen
sionară. Are un fel cu totul aparte
de a vorbi cu oamenii și de a-i
mobiliza. Cind este de făcut o trea
bă în cartierul „Simeria", unde lo
cuiește, ea nu merge la poarta sau
la ușa apartamentului, să-i spună
omului „este sarcină de la consi-

liu...“, ci, cu unealta în mină, le
zice „așa cum ne-am înțeles în zi
lele astea,_ mergem să facem trea
bă... Ai greblă ? Ai lopată ?...“.
Exemplul dat de interlocutor,
deși simplu în aparență, ține locul
celei mai bune definiții a stilului
de lucru, a felului de a fi al depu
tatului, al activistului. La o adu
nare cetățenească, in același car
tier din orașul. Sfintu Gheorghe,
s-a discutat despre plantarea le
gumelor în spațiile libere dintre
blocuri. O femeie. Rita Man. a fost
prima care a întrebat pe deputat:
„aveți pămînt pentru două brazde
cu legume ?“. Și a primit răspunsul
afirmativ. Apoi, alții și alții au
obținut sprijinul deputaților, al pri
măriei. pentru a procura semințe
și unelte. De la două brazde cu
legume s-a ajuns la 12 hectare.
— Faptele acestea, alese din rîn
dul celor „minore" — ne spu
ne prim-vicepreședintele consiliului
popular municipal, Sergiu-Nicolae
Manolatos — vin să confirme
adevărul de atîtea ori subliniat
de conducerea partidului nostru,
că o eficientă activitate a con
siliului popular se poate realiza
numai și numai prin contactul viu
cu cetățenii, prin antrenarea și
participarea la activitățile obștești,
o mare importanță avînd prezența
deputatului în mijlocul acestora,
ascultarea atentă a observațiilor
critice, a propunerilor și solu
țiilor lor.
Cadrul juridic și organizatoric
creat în societatea noastră pentru
conlucrarea consiliului popular cu
cetățenii este folosit, îmbogățit și
perfecționat, prin practica de zi cu
zi. și în județul Covasna, fapt re-

Resursele locale—o mare
avuție pentru dezvoltarea
economiei naționale
și creșterea
bunăstării poporului
Valorificarea resurselor locale, dez
voltarea micii industrii, extinderea
și diversificarea prestărilor de servi
cii in funcție de cerințele in conti
nuă creștere ale populației constituie
sarcini de primă importanță pen
tru consiliile populare județene, mu
nicipale, orășenești și comunale.
Așa cum indica secretarul general
a
partidului, tovarășul Nicoiae
Cea. șescu, la Consfătuirea din luna
iunie a acestui an cu activul și ca
drele de bază din sistemul coopera
ției și al consiliilor populare, primă
riile au datoria ca, în calitate de co
ordonatoare a întregii activități eeonomico-sociale din raza lor teritoria
lă, să asigure îndrumarea unitară a
tuturor unităților prestatoare de ser
vicii și de mică industrie, incit ofer
ta de mărfuri și servicii să acopere
la un nivel cit mai înalt posibil ce
rințele populației, în interesul creș
terii generale a nivelului de trai al
oamenilor muncii.
Cum acționează concret consiliile
populare pentru transpunerea în via
ță a orientărilor
consfătuirii,
ce
experiențe și ini
țiative s-au con
turat în domeniul
valorificării aces
tor resurse — iată
tema însemnări
lor noastre din județul Vrancea.
...Comuna Suraia. Puțini oameni au
auzit probabil de această așezare
vrinceană. O comună de șes, obișnu
ită. așezată pe malul Șiretului. Și
totuși, ea a reușit să-și impună nu
mele. să-și facă chiar un... renume
în rîndul unor firme comerciale din
țări precum Franța, Italia sau R.F.G.
Cum anume ? Prin frumusețea, cali
tatea și originalitatea produselor ob
ținute din răchită împletită — ac
țiune inițiată și organizată direct,
sprijinită și urmărită de consiliul
popular comunal.
— Dar nu numai economia națio
nală are de cîștigat de pe urma aces
tei activități — ne spune Stan Tănase, membru al biroului executiv al
consiliului popular comunal. Prelucrînd răchita, care practic nu ne cos
tă nimic, pentru că ea crește in cul
tură spontană, aducem și in bugetul
primăriei un beneficiu anual de
aproape 200 000 lei, la care se adaugă
veniturile celor peste 200 de oameni
cuprinși în această activitate — și
care lucrează atit în secția noastră, a
primăriei, cit și in secțiile similare
ale C.A.P. și ale întreprinderii fo
restiere. Eficienta acestei îndelet
niciri ne-a convins să extindem su
prafața cultivată cu răchită pină la
100 hectare, folosind, desigur, doar
terenurile cu totul improprii agri
culturii.
La îndemnul și sub directa îndru
mare a consiliilor populare, harnicii
locuitori ai Vrancei au găsit soluții
să valorifice nu numai răchita. La fel
procedează și cu lemnul, cu argila,
cu materialele de balastieră. Princi
piul care le călăuzește inițiativele
este simplu, dar aducător de foloa
se: „nimic nu trebuie irosit, totul
trebuie valorificat". Iar faptele și
bugetele de venituri ale consiliilor
populare pledează convingător in fa
voarea acestui spirit gospodăresc.
Primăriile vrincene n-au dorit să
dețină „monopolul" inițiativelor. Ele
au antrenat intr-o acțiune intensă
de valorificare a resurselor locale și
organizațiile cooperatiste (meșteșugă-

rești, de consum și agricole), ca și
întreprinderile aflate pe teritoriul
lor. Meșteșugarii, bunăoară, au reu
șit in numai cele două luni care au
trecut de la consfătuirea din iunie
a.c. să aducă și să utilizeze in cir
cuitul economic peste 700 mc mate
rial lemnos provenit
din buștenii
doborîți de vint îh pădurile de pe
Valea Milcovului, care riscau să pu
trezească și din care au confecțio
nat produse de peste 2 milioane lei
pentru aprovizionarea pieței interne
și chiar pentru export.
In cadrul acțiunilor de extindere a
micii industrii, gospodarii vrinceni nu
s-au oprit doar la valorificarea resur
selor pe care le oferă natura. Cu
aceeași atenție au fost primite mate-:
rialele recuperabile și refolosibile. ră
mase disponibile in urma procese
lor de producție din întreprinderile
industriale. Așa au căpătat extindere
folosirea deșeurilor textile de către
cooperația meșteșugărească sau utili
zarea în cadrul micii industrii a de"șeUrilor lemnoase rezultate de la fabridle de profil
din județ.
— Preocupîndu-ne de creșterea
volumului de ac
tivitate al micii
industrii, ne spu
nea tovarășa Ștefania Stănescu. vicepreședintă a con
siliului popular județean, n-am ne
glijat nici prestările de servicii. Urmind indicațiile secretarului general
al partidului am căutat să apropiem
cit mai mult serviciile de populație,
făcindu-le mai accesibile. Astfel, noile
unități date în folosință in vâra aces
tui. an au fost amplasate cu precă
dere în noile cartiere, iar acolo unde
construcțiile de unități au intirziat
am montat chioșcuri și tonete.
Faptul că în prezent volumul
prestărilor de servicii din orașele ju
dețului Vrancea depășește suma de
1 000 lei, în medie pe un locuitor (du
blu decît în urmă cu 5 ani), faptul că
mica industrie vrînceană a atins ni
velul de 230 milioane lei nu a fost de
natură să-i mulțumească pe aleșii
obștii, întruniți recent în conferința
județeană a deputaților. Ei au hotărit
să adopte cu acest prilej un program
distinct de măsuri, care, pornind de
la cerințele formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea din
iunie a acestui an. să impulsioneze
și mai mult activitatea propriilor
unități, ca și a celor pe care le coor
donează. S-a stabilit, astfel, ca pînă
în 1985 să se tripleze volumul micii
industrii, iar producția artizanală să
crească de 4 ori.
Sint ritmuri ambițioase, dar, așa
cum au apreciat participants la con
ferința județeană a deputaților, pe
deplin realizabile. Stă în capacitatea
consiliilor populare de a găsi cele mai
valoroase căi prin care aceste ritmuri
să devină realități. Apropiatul congreș al consiliilor populare va avea,
fără îndoială, darul să ofere, prin
schimbul de experiență pe care il va
găzdui, noi soluții și modalități prac
tice de natură să permită sporirea
contribuției tuturor localităților țării
la dezvoltarea generală a economiei,
la mai deplina satisfacere a cerințelor
de consum ale populației.

Mihai IONESCU

levat prin numeroase exemple, prin
opiniile multor participant la re
centa conferință județeană a de
putatilor, ca și de alți interlocutori
cu care am stat de vorbă.
Aproape jumătate din populația
județului a participat în cursul
anului 1979 la intilnirile cu depu
tății. Un adevărat colocviu de
masă despre democrație, despre
spiritul gospodăresc, despre inte

ÎNSEMNĂRI
resele diferitelor colectivități șl
despre obiectivele întregului județ,
la care s-au făcut peste 2 800 pro
puneri, vizind activitatea în indus
trie. agricultură, transportul în co
mun. aprovizionare, învățămînt,
cultură, sănătate ș.a. Peste 500 din
aceste propuneri au și fost rezol
vate la nivelul consiliilor popu
lare comunale și orășenești, altele
sint incluse in
planurile lor de
lucru curente și de perspectivă.
Un număr de 60 de propuneri de
competenta consiliului popular ju
dețean au fost, de asemenea, tra
duse în viață. Să notăm, ca un fapt
pozitiv, modul deschis, sincer, in
care au procedat consiliile popu
lare cu acele propuneri care, deși
justificate, nu pot fi realizate deo
camdată, fie pentru că nu există
condiții materiale pentru aceasta,
fie că timpul nu a fost suficient
pentru înfăptuirea lor. In fiecare

VENITURILE TOTALE ALE POPULAȚIEI
în miliarde lei -

unor așezăminte culturale, a unor
caz s-au explicat cetățenilor aceste
străzi și trotuare in suprafață de
rațiuni. în mod firesc, acolo unde
peste 200 000 mp. lucrări necalifi
explicația este documentată, obiec
cate la obiectivele social-culturale
tivă și limpede, cind este făcută
in diferite comune ale județului a
deschis, cu sinceritate, există și în
căror valoare se ridică la aproxi
țelegerea și acordul cetățeanului,
mativ două milioane și jumătate
încrederea că propunerea lui justi
ficată n-a fost dată uitării și va
de lei. Pe aceeași bună conlucrare
fi soluționată cînd vor exista con
și pe aceeași voință a cetățenilor
diții.
de a contribui la rezolvarea pro
Una din modalitățile de lucru ale
blemelor de bună gospodărire, edi
consiliilor populare, care s-au do
litare. se întemeiază și obiectivele
vedit a fi de mare folos pentru în
stabilite de conferința județeană a
treaga obște, sint adunările cetă
deputaților
consiliilor . populare.
țenești. în ele sint dezbătute amă
Astfel, se prevede ca,, pînă la sfir
nunțit problemele dezvoltării ecoșitul cincinalului viitor, 40 la sută
nomico-sociale ale județului, ale lo
din necesarul de combustibil utili
calităților, există posibilitatea cinzat în mediul rural să provină de
tăririi exacte de către fiecare a
la instalațiile pentru producerea
biogazului. De asemenea, pină la
nevoilor, a priorităților și a posibi
lităților. Peste 230 asemenea adu
finele cincinalului viitor, in toate
nări
cetățenești au avut loc la
localitățile-centre de comună să
fie introdusă apa potabilă în locu
sfirșitul anului trecut și în primul
semestru al acestui an, încheiate
ințele cetățenilor și să fie construi
te sistemele de canalizare.
cu multe învățăminte pentru consi
liile populare, cu idei și soluții de
„Cine vă sînt reprezentanții?" Am
mai bună gospodărire, concretizate
adresat întrebarea mai multor cetă
în peste 1 300 propuneri.
țeni din orașul Covasna la întîmp’aîn acest larg sfat obștesc au fost . re, colin dînd străzile, bă tind la poar
dezbătute și analizate planurile de
ta lor sau la ușa apartamentelor lor.
dezvoltare
economico-socială in
Am discutat cu Manto Grigore,
profil teritorial, programele de
Csea
Dominic și alți vecini din
muncă patriotică pentru lucrări
strada Căminului, cu Kalaman
edilitare
absolut necesare, ca și
Eva, Nagy Lenke și mama ei. cu
pentru înfrumusețarea localități
tinăra mamă a doi băieți Răkosi
lor, răspunderile diferitelor orga
Maria și multe alte gospodine ca
nisme ale consiliului popular, gra
Veres Rachel și vecinii ei Czifra
dul de participare a cetățenilor
Eugen și Kătălina de pe străzile Lu
ș.a. Rezultatele sint, și in această
minii. Frăției, Ștefan cel Mare.
privință, bune. în primul semestru
Din răspunsurile lor am conturat
al acestui an. de exemplu, cetățe
„definiția" expusă în deschiderea
nii au contribuit la realizarea unor
rindurilor de față.
obiective cultural-sociale, cum sint
construcția unor săli de clasă, unor
Angela POPESCU
dispensare
umane,
întreținerea

DIN ALBUMUL DE IMAGINI
Kt

PESTE 370

întreaga activitate a partidului și statului nostru, toate programele de
dezvoltare economică și socială au ca scop suprem creșterea nivelului
de trai al oamenilor muncii. Ca rezultat al succeselor obținute pe linia
îndeplinirii sarcinilor economice din actualul cincinal, veniturile totale ale
populației au sporit, în acest an, la peste 370 MILIARDE LEI, față de
119,2 MILIARDE LEI IN 1965.
• Creșterea veniturilor bănești și dezvoltarea producției bunurilor
de consum au permis triplarea volumului de mărfuri cumpărate de
populație in 1980 față de anul 1965.
In cadrul eforturilor pentru creșterea continuă a nivelului de trai al
întregului popor, o atenție deosebită se acordă egalizării condițiilor de
viață ale populației din toate județele țării.
• Pentru apropierea condițiilor de aprovizionare cu mărfuri alimen
tare și nealimentare, in ultimii 15 ani vinzârile au sporit intr-un ritm
superior mediei pe țară in județele odinioară mai puțin dezvoltate :
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Covasna, Dîmbovița, Gorj, Harghita,
Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Olt, Sălaj, Teleorman, Vilcea.
Drept urmare, gruparea județelor după volumul mărfurilor cumpă
rate, in medie, de un locuitor a înregistrat următoarea evoluție, cu ten
dința clară de ajungere din urmă a județelor cu o mai mare desfacere
de mărfuri.

GRUPAREA JUDEȚELOR DUPĂ VOLUMUL
MĂRFURILOR CUMPĂRATE, ÎN MEDIE,
DE UN LOCUITOR
Volumul mărfurilor cumpărate
într-un an
pină la 4 000 lei
4 001-7 000 lei
peste 7 000 lei

Două imagini edificatoare privind dezvoltarea zestrei
nșagazinul universal „Tomis"
din Constanța (fotografia de sus) șl noul centru civic din Piatra Neamț (fotografia de jos)

Numărul județelor
1965

1980

32
7
1

7
33

Elocvent pentru procesul de apropiere a condițiilor de trai din toate
județele țării este și faptul că, in prezent, volumul mărfurilor cumpărate
de locuitorii din numai patru județe, considerate cîndva rămase în urmă
- Dîmbovița, Gorj, Harghita și Oit — depășește volumul mărfurilor cum
părate in 1950 de populația întregii țări.
Creșterea cantitativă a desfacerilor de mărfuri - reflectată In condiții mai: bune de hrană, de dotare casnică și de vestimentație a populației - a fost însoțită și de schimbarea calitativă a structurii cumpârâturilor.
• Vinzărîle de bunuri de folosință îndelungată au sporit in toate
județele țării în perioada 1965-1980 într-o proporție superioară creșterii
generale a vinzărilor de mărfuri.
• In județe odinioară rămase în urmă, precum Alba, Bistrița-Nâsăud, Botoșani, Buzău, Covasna, Dîmbovița, Gorj, Harghita, Olt, Sălaj,
vinzârile de țesături, confecții, incălțăminte, tricotaje și alte produse
nealimentare, ca și gradul de înzestrare a populației cu bunuri de fo
losință îndelungată, au sporit in ultimii 15 ani cu mult peste creșterea
medie pe țară.
Pentru desfacerea in condiții superioare a volumului mărit de mărfuri
s-au alocat, an de an, importante investiții destinate modernizării bazei
materiale a comerțului.
• In acest an, fondurile pentru extinderea rețelei comerciale sint
de 4,5 ori mai mari decit in 1965.
• In aproape toate județele țării au fost construite in ultimii 15 ani
mari magazine universale și generale.
• Din anul 1965 pinâ in prezent, rețeaua unităților comerciale a
sporit mai mult decit media pe țară, in special in județele râmase in
urmă : Olt - cu peste 800 unități, Ialomița, Ilfov și Teleorman - cu
peste 700 unități, Alba, Buzău, Dîmbovița, Gorj, Harghita, Vaslui și
Vilcea - cu peste 500 unități.
Practic, mai bine de jumătate din suprafața actualei rețele comer
ciale a țării a fost construită în ultimii 15 ani, noile construcții fiind am
plasate cu prioritate in județele care aveau înainte o bază materială
mai redusă.

TELEX EDILITAR-GOSPODARESC
JUDEȚUL
CARAȘ-SEVERIN :
Pe terenuri
slab productive —
livezi de pomi și vii
în diferite zone ale județului
Caraș-Severin existau mari supra
fețe de terenuri slab și foarte slab
productive. Pe baza unor stu
dii Inițiate de consiliul popular ju
dețean, a consultării largi cu ce
tățenii din zonele respective, au
fost întocmite programe pentru
creșterea eficienței acestor terenuri.
De la începutul acțiunii și pină acum, cu concursul cetățenilor, al spe
cialiștilor din județ și din țară, al
mecanizatorilor, prevederile pro
gramelor respective s-au materia
lizat în realizarea a 4 500 de hectare de plantații pomicole în sistem intensiv și superintensiv, precum și în vii de înalt randament.
Pe versanții dealurilor din zonele
Păltiniș, Brebu, Domașnea și Ticvaniu Mare au apărut livezi de
y^meri, peri, cireși, vișini, multe alte

specii pomicole deosebit de pro
ductive. „Chiar pentru această
toamnă, preciza inginerul
Petru
Brie, directorul general al direcției
județene a agriculturii, am luat
măsuri și am efectuat toate pregă
tirile încît să extindem livezile po
micole cu încă 700 de hectare, iar
suprafața podgoriilor cu încă 211
hectare",
Angajamentul, făcut în
conferința județeană a deputatilor
consiliilor ,populare,
______ , ____
este completat
_____
de alte date semnificative. în vii
torul cincinal, în județul Caraș-Severin urmează să se planteze cu
pomi de diferite specii peste 6 600
hectare, 900 hectare de viță de vie,
încît se va ajunge în final la o
suprafață totală de 22 900 hectare
livezi cu pomi (multe în sistem in
tensiv și superintensiv) și la 2 600
hectare plantații viticole. (Nicolae
Cătană).

IAȘI :
Cu sprijinul locuitorilor,
în folosul lor
Consiliul popular al municipiu
lui Iași, cu sprijinul larg al depu-

taților, al organizațiilor de masă
și obștești, precum și al organiza
țiilor democrației și unității socialiste, desfășoară zi de zi o susținută activitate pentru înfrumusetarea și buna gospodărire a orașului cu ajutorul cetățenilor. Astfel, în anul în curs au fost plan
tați cîteva sute de mii de arbori
și arbuști ornamentali, atit în
parcurile și spațiile verzi existen
te, cit și printre blocurile noilor
zartiere. Le țin tovărășie intru fru
musețe peste 5 milioane flori. De
asemenea, coordonați de edili, ce
tățenii au acordat și acordă spri
jin la construirea
și
repararea
străzilor și trotuarelor, la amena
jarea locurilor de joacă pentru
copii, precum și la realizarea unor
noi baze sportive, cum ar fi aceea
din noua zonă industrială a Combinatului de utilaj greu, Bilantul
care se încheie acum, în preajma
celui de al II-lea Congres al Consiliilor populare, consemnează o
valoare totală a acestor lucrări de
muncă patriotică de 400 milioane
lei. (Manole Corcaci).

JUDEȚUL

GALAȚI :

MEDIAȘ :

Se schimbă
înfățișarea satelor

O veche urbe,
mereu întinerită

în comuna Tudor Vladimirescu,
cetățenii, în frunte cu deputății,
sub îndrumarea consiliului popular
comunal, au contribuit în mod direct
la repararea și modernizarea a
31 km de drumuri, la reamenajarea
unor străzi și trotuare (pe o supra
față de peste 21 000 mp), la ame
najarea de baze sportive, precum
și la plantarea de arbori și pomi
fructiferi. Cu rezultate frumoase se
prezintă și cetățenii din comuna
Cosmești, a căror contribuție s-a
materializat în acest an în lucrări
de gospodărire și înfrumusețare valcrînd aproape 5 milioane lei, pre
cum și cei din Nicorești, unde va
loarea lucrărilor de același gen de
pășește un milion de lei. în aceste
comune, și în multe altele (Liești,
Suceveni, Rediu ș.a.) din județul
Galați
se înalță noi edificii
— blocuri de locuințe, dispensare,
grădinițe etc. — cetățenii fiind par
ticipant! activi la ridicarea acestor
noi obiective, ce schimbă înfățișarea
localităților. (Dan Plăeșu)

Fondul de locuințe cu care muni
cipiul Mediaș s-a îmbogățit în ac
tualul cincinal ajunge la 3 000 de
apartamente, dispuse îndeosebi în
cvartalele Gura Cîmpului, Gloria,
Baznei, După Zid, ca și în noul
cartier aflat în construcție — VItrometan. Au fost date în folosin
ță noi săli de clasă, grădinițe de
copii, spații comerciale, o pasarelă
pietonală și au fost finalizate lu
crările de regularizare șl taluzare
a rîului Tîrnava Mare pe întrea
ga porțiune care traversează ora
șul. în curînd va fi dat în folosință
noul sediu politico-adiministrativ.
Prevederile cincinalului 1981/1985
Sînt și ele pe măsura aspirațiilor
medieșenilor. Vor fi construite,
printre altele, un spital municipal,
un magazin universal (7 000 mp), o
piață agroalimentară, 46 săli de cla
să, 600 locuri în grădinițe, un pasaj
pietonal peste linia ferată și un
nou pod peste Tîrnava Mare. (Nicolae Brujan)
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A apărut revista
MUNCA DE PARTID
Nr. 9
Sumarul revistei se deschide cu
articolele „Al II-lea Congres al con
siliilor populare — expresie vie a
adincului democratism al orînduirii
noastre socialiste”, „Activistul din
domeniul organizatoric, om al acțiu
nii revoluționare, militant hotărît
pentru înfăptuirea neabătută a pro
gramelor de dezvoltare economicosocială a tării” și cu o recenzie la lu
crarea „Din gîndirea economică a
președintelui
României,
Nicolae
Ceaușescu : Revoluția tehnico-științifică și progresul tehnic”.
în continuare, rubricile obișnuite
ale revistei conțin numeroase arti
cole de actualitate. Semnalăm prin
tre altele : „Spirit militant, revolu
ționar in realizarea integrală a cinci
nalului” (Schimb de experiență la
Comitetul municipal de partid Bucu
rești), „Onorarea sarcinilor la export
— obiectiv primordial”, „Exercitarea
exemplară a atribuțiilor ce decurg
din dubla învestitură” (Tribuna secre
tarului de partid — președinte al
consiliului oamenilor muncii”) ș.a.
Sumarul revistei se încheie, ca de ■
obicei, cu rubrica : „Răspunsuri la
întrebările cititorilor”.

Ion Jalea, artist al poporului - „Vizită pe șantiere”, relief, gips palinat (stingă); Constantin Nițescu - Tovarășul Nicolae Ceaușescu, intre constructorii șantierului „Canalul Dunărea - Mareo Neagră" (dreapta)

EXPOZITLA
„Magistralele
socialismului
în sălile Dalles s-a deschis expoziția bienală, republi
cană de pictură, sculptură și grafică „Magistralele so
cialismului”. Reproducem în numărul de azi citeva
imagini din această expoziție aflată la cea de-a 3-a
ediție

F e s ti va lu 1 n a ț i onal „CÎN TA REA RO M Â NI E1“
^^în urmă cu 15 ani s-au desfășurat

primele serbări folclorice pe litoralul
românesc al Mării Negre. Inițiatorii
— Institutul de cercetări etnologice și
dialectologice, U.G.S.R. și UCECOM
— au avut desigur îndeajuns de
multe dificultăți de referire, șl nu
numai de natură organizatorică. Pro
blema era — și este — dacă manifes
tarea trebuie să coboare la nivelul
de jos al unui anumit gust, impro
priu denumit artistic, sau dacă, dim
potrivă, ele, serbările, trebuie să se
ridice la acel grad de respectabilitate
capabil să onoreze exigențele. S-a op
tat pentru decență, pentru onestitate
profesională și, pe ansamblu, alege
rea s-a dovedit salutară. Publicul ro
mân s-a văzut astfel cinstit in dem
nitatea lui, iar publicul străin a avut
ocazia să cunoască și să prețuiască
adevăratele valori ale folclorului nos
tru. întîi și întii au fost selecționate
ansamblurile cele mai reprezentative,
adică acelea ce au dat măsura talen
tului lor în succesele obținute în țară
și în străinătate. în al doilea rînd,
pentru evitarea monotoniei, s-a pro
cedat la alăturarea formațiilor, astfel
ca ele să reprezinte, fiecare, zone etno-folclorice specifice. în sfîrșit, s-a
ținut seama de un adevăr elementar:
pricit de buni ar fi dansatorii din
Dolj, bunăoară, ei nu sînt mai auten
tici decît maramureșenii pentru dan
surile oșenești, după cum maramure
șenii nu sînt mai autentici decît olte
nii în dansurile oltenești. Cum „Co
drul” nu poate fi dansat mai bine
de giurgiuveni, iar dansurile de Vlașca de sălăjeni etc, etc. Pe bună drep
tate, așadar, formula realizării spec
tacolelor cu două (sau trei) ansam
bluri reprezentînd zone folclorice di
ferite a fost cea mai potrivită, sporindu-și astfel gradul de spectaculo
zitate și de diversificare.
în cei 15 ani au evoluat pe scenele
litoralului ansamblurile de amatori
din toate județele țării, în conformi
tate cu criteriile amintite, publicul
avînd posibilitatea de a face aprecie
rea de calitate dintre autentic și subproducțiile datorate ținutei prea con. cesive chiar ale unor „vedete” și „su-

peransambluri”. Serbările folclorice
s-au dovedit astfel acte de cultură și
de fierbinte patriotism. Ele valorifică
scenic — cu pasiune, cu dăruire —
obiceiuri, dansuri inedite,
costume
autentice, melodii în primă audiție,
nou culese din toate zonele etnofolclorice. Suitele de dansuri se des
fășoară cu acuratețe, interpreții exprimîndu-se original, cu talent și o
neasemuit de frumoasă
cromatică,

Vara aceasta, serbările folclorice
s-au desfășurat sub semnul jubileu
lui ; 15 ani însemnînd destul de mult
in acest domeniu, remarcabil prin
statutul de permanență dobîndit cu
trudă, dar și cu dragoste. Ca de obi
cei, au fost invitate ansambluri lau
reate, „capul de afiș” fiind, evident,
ansamblul „Mara” al Casei de cultură
din Sighet, deținător al premiului
„Europa”. Am avut ocazia de a ve

SERBĂRILE FOLCLORICE
DE PE LITORAL o reușită manifestare artistică,
umbrită de citeva efecte
ale improvizației
evidențiind eleganța liniei coregrafice
a ținuturilor reprezentate. Nici o
imixtiune „poluantă” in desenul sce
nic n-a deranjat ochiul spectatorului.
Dealtfel, nici soliștii vocali și instru
mentali nu fac cîtuși de puțin con
cesii, ei propun publicului nu „șla
găre”, ci cintece de acolo de unde vin,
acele cintece cu adevărat populare,
acele cîntece minunate exprimînd
marea și pura noblețe sufletească, fi
lozofia de viață a oamenilor acestor
plaiuri românești. Să mai notăm aten
ția acordată instrumentelor populare
precum fluierul, naiul, cobza, cimpo
iul, să mai notăm și echilibrul, ar
monizarea orchestrelor cu
ansam
blurile, sonorizarea lirică a orchestre
lor contrastînd cu „superansamblurile” instrumentale, aglomerare foar
te departe de spiritul folclorului ro
mânesc.

dea toate spectacolele prezentate pe
litoral și trebuie să spun că, în gene
ral, tradiția bunelor prezențe scenice
n-a fost infirmată. Originalitatea, ta
lentul șl pasiunea s-au îngemănat cu
bucuria spontană întru realizarea fru
mosului, publicul apreciind călduros
dăruirea artiștilor din Sighet, Sălaj,
Dolj, Bihor, Prahova, Satu Mare,
Giurgiu ș.a.
Tptuși, s-au observat și unele sem
ne de oboseală, o tendință de a
transforma succesele în simplă ruti
nă. Serbările folclorice, coordonate de
instituțiile centrale, nu se pot des
fășura așa cum se cuvine fără spri
jinul responsabil al județelor. Dacă
județele minimalizează importanța
manifestării, e limpede că spectaco
lele au de suferit. Nu vreau să gene
ralizez, adică nti vreau să fiu ne-

Reportajul - oglindă expresivă, vie a realității

drept, fiindcă majoritatea județelor
au depus toate eforturile pentru a-și
onora invitația de a fi prezente pe
litoral. Regulamentul-cadru al Festi
valului național „Cîntarea României”
precizează că pentru manifestări de
amploare — și serbările folclorice de
pe litoral sint o manifestare de am
ploare I — sînt alese nu numai for
mații laureate, dar și in cea mai bună
formă artistică. Nu întotdeauna
această prevedere a fost respectată.
Iată, de pildă, din județul Ialomița
a venit un ansamblu deocamdată în
plin proces de întinerire, adică de
formare, care s-a prezentat și cu trei
zile întîrziere. Spectacolele susținute
de ansambluri din Satu Mare și Să
laj, ansambluri foarte bune, nu au
putut, firesc, acoperi decît o zonă
folclorică asemănătoare.
Exceptînd
„oșeneștile”, celelalte dansuri erau
identice.
Desigur, de-a lungul anilor, în or
ganizarea manifestării (căci există și
probleme organizatorice), au interve
nit și unele modificări, schimbări în
general de natură obiectivă. Conco
mitent, se mențin unele și aceleași
defecțiuni. Socot că la nivel central
se poate conlucra mai bine între or
ganizatori și Ministerul Turismului,
care la urma urmelor este beneficia
rul numărul unu, prin urmare oficiile
O.N.T. ar putea face mai mult in di
recția popularizării serbărilor folclo
rice.
E destul loc de mai bine șl în di
recția utilizării eficiente a disponibi
lităților județului Constanța, căci, oricît de „centrală” ar fi acțiunea, ea se
desfășoară pe litoral și e păcat să fie
neglijate... resursele locale I
în sfîrșit, ca o concluzie, aș reține
că această nouă ediție a serbărilor
folclorice de pe litoral a reconfirmat
valoarea lor, dar că, pe de altă parte,
impune și o analiză temeinică pentru
a îndrepta ce e de îndreptat. Nu uti
litatea acțiunii ca atare este de discu
tat, ci de discutat e modul în care
obiectivele manifestării pot fi reali
zate la un grad din ce în ce mal înalt.

Vlorel ȘTIRBU j
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Gh. Iliescu Câlinești - Razele unui stilp

Reportajul românesc se află, in
momentul de față, in plină înnoire;
este un proces care merită urmărit
cu atenție și susținut cu prompti
tudine. Se știe că genul are la noi
o tradiție solidă. Iată că pe acest
trunchi trainic apar, acum, noi
mlădițe. Este
vorba de scrierile
unor tineri reporteri care se stră
duiesc să găsească forme de expri
mare mai directe, mai sugestive,
mai eficiente din punct de vedere
publicistic. Departe de-a întreprin
de o modernizare de dragul mo
dernizării, ei au ca principal mo
bil ihărirea capacității reportajului
de a surprinde viața, in mișcarea
sa imprevizibilă. Este, fără îndoia
lă, un scop bine ales. Deși reporta
jul, prin definiție, trebuie să fie o
imagine clară a realității imedia
te, se întimplă adeseori ca in pro
fesarea lui să se ajungă la un grad
de convenționalism care ii dimi
nuează puterea de reflectare. Tex
tele respective seamănă in cele din
urmă cu oglinzile ornamentate cu
desene în culori de ulei care le
fac, poate, mai frumoase, dar le
și opacizează. Reporterii apăruți in
ultimii ani urmăresc să înlăture
tocmai această ornamentație obturantă. Ei „uită” cum se scrie un
reportaj și iau totul de la început,
preferind o reprezentare neinter
mediară, realistă. Desigur — întrucît chiar realitatea nu poate fi re
vărsată pe pagină asemenea cer
nelii dintr-o călimară — ceea ce
rezultă pînă la urmă este tot lite
ratură. Insă o literatură mai ade
vărată, fremătînd de viață.
O formă de tranziție poate fi
considerată tehnica reportericeas
că acreditată în publicistica noastră
de Ilie Purcaru, un autor aflat la
o vîrstă nu tocmai juvenilă. El s-a
consacrat, în anii din urmă, scrierii
unor reportaje panoramice despre
satele românești, urmînd parcă o
deviză : să noteze tot ce vede și
ce aude. Reportajele sale capătă
astfel o dezvoltare arborescentă,
comparabilă cu popularul „pom
al vieții”. Am găsi o similitudine
și cu tradiționalul „Iarmaroc”, care
cuprinde un amestec pitoresc de
elemente dintre cele mai diferite.

cinema
• Pilotul : SCALA — 8.30; 11:
13,30; 16; 18.30: 21, FESTIVAL —
9; 11.15: 13.30: 15.45: 18 : 20.15.
• Frizerlța (Zilele filmului co
reean) : STUDIO — 18.15: 20.
• I se spunea „Buldozerul” î
studio — io: 12: ii: 16.15.
• Infernul din zgirie-nori : SALA
PALATULUI — 17: 20,15.
• Fetita și calul I CENTRAL —
9: 11,15: 13,30; 15.30; 17.30: 19,30.
• Pe aripile vlntului : PATRIA
— 9: 14.15: 18.30.
• Organizatia-fantomă: TIMPURI
NOI — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: M.

Ion Bițan - Noi obiective in construcție

dacă termenul respectiv nu ar avea
și o nuanță peiorativă. In repor
tajele lui Ilie Purcaru nu numai
că nu există o asemenea nuanță,
dar întreaga reprezentare respiră
un aer sărbătoresc. Frazele nu sînt
grandilocvente.
Insă
enunțurile
simple au o solemnitate a lor, ca
și cum ar face parte dintr-o scrie
re cronicărească.
Reporterul iși
îndeplinește menirea cu o bucurie
irepresibilă de a numi
oameni,
locuri, întîmplări, iar această fre
nezie ni se transmite.
Sentimentul că tot ce există tn
jurul nostru se cuvine să fie con
semnat cu venerație il caracteri
zează și pe tînărul reporter Nico
lae Mateescu. Iată cum se încheie
cartea sa Războiul piinii, dedicată
unui sat de la marginea Bărăganu
lui, Rușețu : „Cînd fata se așază
pe bancă și deschide geamantanul,
arunc o privire înăuntru. Deasu
pra e o mapă goală pe care o
scoate și o pune pe genunchi. De
desubt se vede un pulover roșu,
iar intr-o latură, un teanc de cărți
și de caiete. Printre lucruri, ici și
colo, sînt citeva mere cu luciu
stins, ca de ceară.” Este evident
că o asemenea enumerare exactă
are o mai mare putere de a da
senzația de celebrare a vieții decît
superlativul cel mai răsunător.
Minuția descrierii exprimă un fel
de nesaț al reporterului de a lua
act de realitatea înconjurătoare.
Spre deosebire însă de Ilie Purca
ru. Nicolae Mateescu are o anu
mită gravitate în descriere. Chiar
dacă în citatul de mai sus apare
un pulover colorat, n-am greși prea
mult dacă am afirma că primul
dintre autori scrie un reportaj „in
culori”, în timp ce cel de-al doilea
preferă reportajul „in alb-negru”.
Infuzia de adevăr se realizează,
desigur, nu numai prin cultivarea
acestui descriptivism
admirativ.
Ovidiu loanițoaia este, de pildă,
adeptul reportajului senzațional,
scris alert și cu ironie (o ironie
cordială sau caustică, după îm
prejurări). Reportajele sale — din
tre care o parte au fost reunite in
volumul Bărbați cu obiceiuri de
eroi — dezvăluie cititorului situații

• Șaua de argint s BUCUREȘTI
— 9; 11.15! 13,30; 15,45: 18 : 20.15.
LUCEAFĂRUL - 8,45: 11: 13:
15,15: 17,30; 1.9,45, la grădină 20,30. FAVORIT - 9: 11,15; 13,30;
15.45: 18: 20.15,
• Răscoala : VICTORIA — 9;
11,15 13.30: 15.45: ia: 20,15.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 8: 10.30; 12; 13,30: 14.45. Dumi
nică la ora 6 — 16; 18: 20 : DOI
NA.
• Vis de glorie : CAPITOL — 9;
11,30; 14: 16,45: 19.30, la grădină
— 20,15. GRIVITA - 9: 11.15: 13.30:
15,45: 18: 20.15
FLAMURA — 9:
11.45; 14,15: 17: 19.30.
■ Al treilea salt mortal : EXCEL
SIOR — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18:
20,15.

unice, de care un reporter la cu
noștință cu aceeași
greutate cu
care un alpinist reușește să recol
teze floarea de colț. Sau dezvăluie
situații obișnuite, dar pe care oa
menii din partea locului n-ar vrea
să le vadă
înregistrate cu atila
exactitate.
Fiindcă, să recunoaș
tem, este incomod pentru un res
ponsabil de cantină, de exemplu,
ca publicistul, in loc să ceară cifre
sau asigurări că totul decurge nor
mal, să înceapă să noteze ce scrie
pe ușa de la intrare, să descrie
atent o furculiță proaspăt spălată
sau să reproducă discuțiile de la
mese... Ovidiu loanițoaia
uzează
de tehnica decupajului, seiectmd
din ce vede acele aspecte care
miră,
uimesc,
indignează
sau
amuză.
O undă de ironie străbate și re
portajele lui Cornel Nistorescu.
Tînărul șl talentatul reporter, care
scrie cu sete, fără să se plictiseas
că
niciodată
de o îndeletnicire
considerată de unii, în mod ne
drept, modestă, simte față de per
sonajele sale multă căldură, insă
iși exprimă afecțiunea sobru, cu
grija de a nu cădea în sentimen
talismul ieftin al altor reporteri.
Așa se explică de ce volumul său
de debut
întîmplări in liniștea
unei fotografii are și un sens po
lemic. Ironia lui Cornel Nistorescu
este nu la adresa subiectului, ci la
adresa modului consacrat de tratare
a lui. Știu cum s-a scris sau cum
s-ar scrie despre toate acestea, dar
iată cum scriu eu — pare mereu
să Spună autorul, realizind astfel un
act de reautentificare.
Toți acești tineri
reporteri și
alții pe care nu-i enumerăm acum
aduc un suflu nou în reportajul
nostru. Animați de convingerea că
realitatea românească de azi me
rită să fie investigată cu pasiune
și luciditate — iată doi termeni pe
care de multă vreme nu-i mai
considerăm incompatibili — ei
caută și adeseori găsesc noi mij
loace de a releva adevărul despre
viața noastră de azi.

AI. STEFANESCU

• tntîlnlre de gradul trei : FERO
VIAR - 9; 12: 16; 19.
• Animalele răspund i BUZEST1
— 15.30; 17.30; 19,30.
• Marea neliniște : EFORIE — 9:
11,15: 13.30: 15 45; 18: 20.15.
• Prietenii mei indienii : DACIA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18 : 20.
• Fericirea intr-o casă Veche >
LIRA - 16; 18: 20.
• Detașament cu misiune specia
lă : DRUMUL SĂRII - 16: 18; 20.
• Ion — Blestemul pămlntului,
blestemul iubirii i 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: 18;
20,15. GLORIA — ,9: 11.15: 13,30:

8,40 Ecran de vacanță : „Toate pînzele
sus !“. Episodul 9
9.50 Muzică și dansuri populare
In jurul orei 9,45 — Transmi
siune directă : ceremonia plecării
președintelui
Republicii
Elene,
Constantin Karamanlis
PROGRAMUL 1

10,10 Teleeinemateca (reluare)
12,20 Concert educativ. Din cartea de
aur a muzicii popoarelor Pagini
românești preenesciene
13,00 Mozaic
cultural-artlstlc-sportlv
• Primele frunze de toamnă pe
litoral • Autograf în „Mozaic” :
cei cinci Jacksonn • Daniela vă
prezintă ; „Zece pozne în zece
poze” • Dumbrava minunată. Tra
diția meșteșugărească românească
renăscută in marele parc național
din Dumbrava Sibiului a Fotbalul
e viața mea. Documentar artistic
realizat de televiziunea braziliană
despre Edson Arantes do Nascimento, adică Pelă (II) a Film ar
tistic in Serial : „La amiază” Par
tea a Il-a a Ora 15,00 — Fotbal :
F.C. Argeș — F.C. Bala Mare —
transmisiune directă de la Pitești
18,35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 tn Intîmplnareâ Congresului con
siliilor populare. Consiliile popu
lare șl problemele economiei lo
cale
19.45 Teleenciclopedla
20.30 „Ușa de la bale” — comedie de
Neil Simon. Traducere de Radu
Nichita. Distribuția : Carmen Stănescu, Amza Pellea, Marian Lepădatu, Oana Pellea. Regla artis
tică : Olimpia Arghir
21,15 Meridianele cînteculul si dansului
22.30 Telejurnal o Sport
23,00 închiderea programului

Formația căminului cultural din Orăștioara de
Sus, județul Hunedoara

Tinerețea
dansului
din bâtrini
La Tîrgu Mureș,
prezenta ediție a fes
tivalului
„Cîntarea
României” a fost mar
cată de desfășurarea
unei manifestări artis
tice de prestigiu: „Fes
tivalul dansului bătrînesc”; peste 1 200 de
dansatori din 19 județe
ale țării au adus, prin
dansul multisecular al
poporului român, un
vibrant omagiu patriei
și partidului. „Acest
festival, aflat la a
IV-a ediție — ne spune
Gidofalvi Ildikd, pre
ședinta comitetului de
cultură și educație so
cialistă — desfășurat
sub generoasele auspi
cii ale «Cintării Româ
niei», iși propune să
demonstreze caracte
rul unitar al dansu
lui popular românesc
în esența sa, precum
și marea diversitate a
formelor de exprima
re, faptul că în Româ
nia socialistă naționa
litățile
conlocuitoare
iși dezvoltă, în deplină
libertate și armonie
lin tezaur
spiritual
propriu, care îmbo
gățește și diversifică
zestrea culturală a în
tregului nostru popor”.
în Piața Trandafiri
lor din centrul muni
cipiului, festivalul a
fost
prefațat de o
frumoasă
paradă a
portului popular. Au
participat formații re
prezentative din ju
dețele Alba, Argeș,
Bacău,
Bistrița-Năsăud. Botoșani, Bra
șov, Cluj, Covasna,
Gorj, Hunedoara, lași,
Maramureș,
Neamț,
Sălaj, Sibiu, Suceava,
Vîlcea, Vrancea, Mu
reș, într-o veritabilă
paradă a creației popu
lare a românilor, ma
ghiarilor și germanilor.
Ce a adus nou aceas
tă ediție a Festivalu
lui dansului bătrînesc?
„Noutatea o constituie,
în primul rîrid, înseși

formațiile participan
te. Nota distinctă a acestei manifestări con
stă în diversitatea zo
nelor
etno-folclorice
— ne-a spus Valeriu
Vaida, directorul cen
trului de îndrumare
a creației populare și
a mișcării artistice. Aș
sublinia, deopotrivă, li
mita de vîrstă a interpreților (peste 40 de
ani) și calitatea dan
surilor, autenticitatea
lor”.
„Valoarea acestui origlnal festival — sub
linia maestrul de balet
Constantin Costea, cer
cetător la Institutul
de cercetări etnologice
și
dialectologice —
constă, înainte de toa
te, în profilul său —
valorificarea dansului
popular autentic și eehilibrul dat de pre
zența în festival a
principalelor zone etnofolclorice. Am avut
satisfacția
vizioilă<'i
unui tezaur original,
tradițional, așa Cum
se află el azi in satele
României socialiste. O
dovadă în plus a noii
vieți,
viguroase, pe
care o trăiește azi
arta noastră populară,
strălucirea dansurilor
prezentate aici con
firmă din plin fertili
tatea marelui Festi
val național «Cîntarea
României», matcă a
celor mai frumoase
izvoare, nesecate, ale
artei și spiritualității
poporului nostru”. Cu
acest prilej, în sala
mică a Palatului cul
turii din Tg. Mureș a
fost organizată o masă
rotundă
cu
tema :
„Păstrarea, transmite
rea și
valorificarea
folclorului
coregrafic
tradițional”.

Gheorqhe
GIURGIU

corespondentul
„Scînteii"

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19.25 Jaz de pretutindeni
20.25 Arta populară la Scheenberg (R.D
Germană)
20.45 Maeștrii artei interpretative con
temporane. Henryk Szering • Con
certul nr. 5 în La major pentru
vioară și orchestră
de
Mozart
• Concertul nr. 7 in Re major KV
271 de Mozart
21.45 Documentar științific : „Visul Iul
Charles Darwin”
22.30 Telejurnal o Sport
23.00 închiderea programului

15,45; 18; 20.15. CULTURAL - 9:
11.15: 13.30: 15,45: 18: 20.15.
a Sub patru steaguri: FLOREASCA - 9: 11; 13: 15.30: 17.45 : 20.
gradina cultural - ».is.
a O să fiu cuminte, bunicule :
COTROCENI - 15: 17.15: 19.30.
a Cine mă strigă 7 : PACEA —
15.30: 17,30; 19.30.
a Noi aventuri pe vasul „Posei
don” i VOLGA - 9: 11.15: 13.30;
15.45: 18; 20.
a Bună seara, Irina I t VIITO
RUL - 15.30: 17.30: 19 30.
a Un ostatic in plus : AURORA
- 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18: 20. la
grădină - 20.15 modern — 9;
11.15: 13,30: 13.45: 18: 20 15. la gră
dină - 20,15.
a Viață dublă t POPULAR —
15.30; 17.30; 19.30.

a Cineva ca tine : miorița — 9;
11.15: 13,30: 15.45; 18: 20.
• Cascadorul Hooper : MUNCA
- 16: 18: 20. PARC HOTEL 20,45.
a Drumul oaselor i COSMOS —
15: 17.15; 19.30.
a Uimitorul căpitan Nemo : TO
MIS - 9: 11; 13.15: 15.30: 17,45: 20,
la grădină - 20.45, ARTA — 9:
11.15; 13.30; 15,45: 18 : 20, la gră
dină — 20,30.
a Rețeaua „S“ > FLACARA —
15.30: 17.45 : 20.15.
a A doua primăvară i PRO
GRESUL — 16: 18: 30.
a Cind dragostea se întoarce :
GRĂDINA BUZESTI — 20.15.
• Școala curajului II : GRADINA
FLACĂRA — 20.18.

teatre
• Teatrul National (sala mică) :
Un fluture pe lampă — 15.30.
• Opera Română : Trubadurul
- ia.
• Teatrul Foarte Mic ; Premiera
- 20.
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : Haina cu două fețe — 19.30
• Teatrul satiric-muzical ..C. Tănase“ (grădina Boema) : Boema,
slăbiciunea mea — 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia
română*4 : La tintlna dorului —
18,30.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Etiopiei socialiste
(Urmare din pag. I)
Inmînînd scrisorile de acreditare
șefului statului român, ambasadorul
Assefa Woldie a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu,' guvernului și
poporului român calde salutări tovă
rășești, precum și cele mai sincere
urări de fericire și succes din partea
președintelui
Consiliului
Militar
Administrativ Provizoriu și al Comi
siei pentru organizarea partidului,
Comandant suprem al armatei revo
luționare a Etiopiei Socialiste, Mengistu Haile Mariam.
în cuvintarea prezentată de amba
sadorul etiopian cu acest prilej este
evocată lupta dusă de poporul etio
pian pentru menținerea independen
tei și integrității teritoriale, succesele
obținute în ultimii ani pe calea
transformărilor social^, economice și
politice revoluționare, subliniindu-se,
totodată, sprijinul internațional larg
de care s-a bucurat revoluția etio
piana,' in' special din partea țărilor
socialiste, inclusiv din partea Repu
blicii Socialiste România.
în continuare, in cuvintare se spu
ne : „Etiopia Socialistă dă o înaltă
apreciere rolului jucat de Partidul
Comunist Român in transformările
politice, economice și sociale fără
precedent din România, in înfăptui
rea cărora dumneavoastră, tovarășe
președinte, ați avut o contribuție de
cisivă. România a avut un rol pozi
tiv — se arată în cuvintare — in
crearea unui climat de pace, înțele
gere și frăție între națiuni. Ea a acordat întregul său sprijin luptei
pentru eliberare a popoarelor afri
cane. împotriva politicii imperialiste
de disct? minare rasială și apartheid".
în cuvmăare se arată apoi că Etio
pia Sociaixstâ și Republica Socialistă

România au puncte de vedere iden
tice asupra unor probleme interna
ționale, ceea ce corespunde intere
selor ambelor națiuni, ca și progre
sului omenirii în general. „Trebuie să
promovăm in continuare cauza des
tinderii și sâ descurajăm acțiunile ce
ar putea duce la creșterea tensiunii
din lume, se spune in cuvintare.
Etiopia este angajată irevocabil în
respectarea riguroasă a tuturor prin
cipiilor O.N.U., O.U.A. și ale mișcării
de nealiniere și este întru totul gata
să aplice hotărîrile adoptate de aces
te organizații".
Primind scrisorile de acreditare,
președintele
Republicii
Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, a mul
țumit pentru mesajul transmis și a
adresat, la rîndul său, tovarășului
Mengistu Haile Mariam un cordial
salut prietenesc, împreună cu urări
de sănătate și succes.
în cuvintarea de răspuns a șefului
statului român este relevată activi
tatea desfășurată de poporul român
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al P.C.R. privind
dezvoltarea economică și socială a
României, ridicarea nivelului gene
ral de viață și civilizație al întregii
națiuni. „Acționînd ferm pentru asi
gurarea progresului său multilateral
— se arată in cuvintare — România
acordă, totodată, o atenție deosebită
lărgirii colaborării și conlucrării sale
cu alte state, pe baza principiilor de
plinei egalități in drepturi, respec
tului independenței și suveranității
naționale, neamestecului in treburile
interne și avantajului reciproc".
„România — se spune în cuvin
tare — a promovat și promo
vează , în continuare o politică con
secventă de solidaritate activă cu
popoarele care luptă pentru a-și cu

ceri dreptul la viață liberă, pentru
înlăturarea oricăror forme de domi
nație colonialistă și neocoloniaiistă,
pentru afirmarea liberă și indepen
dentă, în condiții de deplină egalitate,
a tuturor națiunilor lumii. Apreciem
că interesele păcii și progresului tu
turor națiunilor impun intensifi
carea eforturilor pentru soluțio
narea pe cale politică a problemelor
litigioase dintre state, inclusiv a stă
rilor conflictuale de pe continentul
african, pentru promovarea unei po
litici de destindere, pace și indepen
dență națională, pentru
edificarea
unei noi ordini economice internațio
nale, înfăptuirea dezarmării genera
le și, în primul rînd, a dezarmării
nucleare. Considerăm, totodată, că
realizarea securității și cooperării pe
continentul european va avea o in
fluență pozitivă asupra
climatului
politic din întreaga lume".
în cuvintare sînt evocate apoi bu
nele relații de prietenie și cooperare
dintre România și Etiopia, precum
și premisele favorabile de extindere
a acestor raporturi pe plan politic,
economic și cultural, în spiritul con
vorbirilor și al documentelor înche
iate cu prilejul dialogului la nivel
înalt româno-etlopian,
spre binele
țărilor noastre, al cauzei păcii, co
laborării și înțelegerii internaționale.
După prezentarea scrisorilor de
acreditare, președintele Nicolae
Ceaușescu s-a întreținut, intr-o at
mosferă cordială, cu ambasadorul
Etiopiei Socialiste, Assefa Woldie.
La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbiri au
participat Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat

Vizita în țara noastră a președintelui
Republicii Elene, Constantin Karamanlis
Primirea șefilor misiunilor diplomatice și reprezentanților
unor organizații internaționale acreditați la București
Președintele Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis, a primit, vineri
după-amiază, la Palatul din Piața
Victoriei pe șefii misiunilor diploma
tice și pe reprezentanții unor orga
nizații internaționale acreditați in
țara noastră.
La primire au fost de față Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, ge-

neral-locotenent Constantin Popa,
locțiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor, alte persoane oficiale române.
Au participat Constantin Mitsotakis, ministrul afacerilor externe,
Petros Molyviatis, secretar general
al Președinției Republicii, Aristote
Phrydas, director general In Minis
terul Afacerilor Externe, celelalte

persoane oficiale care îl însoțesc pe
înaltul oaspete în vizita în țara
noastră.
Erau prezenți Ion Brad, ambasado
rul României la Atena, și Michel
Kottakis, ambasadorul Greciei la
București.
Președintele Constantin Karaman
lis s-a întreținut într-o atmosferă
cordială cu diplomații prezenți.

la Muzeul satului și de artă populară din Capitală
Vineri, președintele Republicii Ele
ne, Constantin Karamanlis, împreună
cu tovarășul Gheorghe Rădulescu,
vicepreședinte al Consiliului de Stat,
a făcut o vizită la Muzeul satului și
de artă populară din Capitală.
La sosire, înaltul oaspete a fost intimpinat de tovarășa Tamara Dobrin,
vicepreședinte al Consiliului Culturii
și Educației Socialiste.
Președintelui Republicii Elene li
este prezentată această instituție mu
zeală, care reunește, într-o sinteză
impresionantă, construcții țărănești,

obiecte de artă populară din toate
zonele etnografice ale țării, ilustrind
strălucit munca și creația de secole
ale poporului român, bogatele sale
tradiții.
Se parcurg ulițele acestui autentic
sat românesc, ctitorit in Capitala ță
rii, se vizitează mai multe construc
ții țărănești cu zestrea lor specifică.
Președintele Constantin Karamanlis
se interesează de vechimea și pro
veniența exponatelor, are cuvinte de
admirație pentru talentul și ingenio

zitatea creatorilor populari români,
apreciază grija cu care sînt păstrate
și făcute cunoscute comorile tradițio
nale ale poporului nostru.
în încheierea vizitei, președintele
Republicii Elene semnează în cartea
de onoare a muzeului.
înaltul oaspete a fost însoțit de
persoane oficiale elene, de general-locotenent Constantin Popa, loc
țiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor, de Ion Brad, ambasadorul Româ
niei la Atena.

Semnarea Programului de colaborare în domeniile
învățămîntului, științei și culturii
Cu prilejul vizitei oficiale în țara
noastră a președintelui Republicii
Elene.- Constantin Karamanlis, la
invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele
Republicii
Socialiste România, vineri a fost
semnat „Programul de colaborare in
domeniile învățămîntului, științei și
culturii intre Guvernul Republicii
Socialiste România
și
Guvernul
Republicii Elene, pe perioada 1 ia
nuarie 1981 — 31 decembrie 1982".
Ca expresie a dorinței reciproce
de a dezvolta relațiile de prietenie
și colaborare dintre cele două țări,
programul prevede lărgirea schim

burilor dintre România șl Grecia in
domeniile invățămintului,
științei,
culturii, sănătății, sportului, presei
și radioteleviziunii. în acest sens
sînt menționate o serie de acțiuni
care să contribuie la mai buna cu
noaștere reciprocă, la adîncirea prie
teniei tradiționale dintre cele două
țări și popoare.
Documentul a fost semnat de mi
niștrii de externe ai celor două
țări, Ștefan Andrei și Constantin
Mitsotakis.
La ceremonie au fost prezenți
Aurel Duma, ministru secretar de
stat la Ministerul Afacerjlor Ex

terne, Aurel Duca, vicepreședinte al
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai conducerii
Ministerului Educației și învățămintului, precum și Ârtistote Phrydas,
director general în Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii Elene,
Dimitrios Petrou, Georges Michel Mazarakis și Constantin Vassis, direc
tori în M.A.E., alte persoane ofi
ciale.
Erau de față Ion Brad, ambasa
dorul României la Atena, și Michel
Kottakis, ambasadorul Greciei la
București.
(Agerpres)

COMU NICAT C OMUN
(Urmare din pag. I)

și prieteniei. în acest context, ele
au hotărit să reia inițiativa organi
zării de reuniuni multilaterale ale
reprezentanților guvernelor țărilor
balcanice, pentru convenirea pe plan
regional a unor forme de cooperare
de interes comun in domenii con
crete, cum ar fi: transporturile, -co
municațiile, telecomunicațiile, ener
gia, mediul înconjurător, protecția
veterinară.
Cele două părți și-au exprimat
marea lor preocupare față de perico
lul grav pe care îl reprezintă con
tinuarea cursei înarmărilor, acumu
larea și perfecționarea armamente
lor pentru securitatea în Europa și
în lume. Ele au subliniat că este
necesar să se acționeze ferm pen
tru adoptarea de măsuri practice
care să vizeze oprirea cursei înar
mărilor și dezarmarea, atît în do
meniul convențional, cit și în cel
nuclear, sub control internațional
strict și eficace. Ele s-au pronunțat
pentru întărirea încrederii și secu
rității, pentru un echilibru de forțe
care să se realizeze nu prin conti
nuarea cursei înarmărilor, ci prin
reducerea armamentelor la niveluri
tot mai joase.
Relevind însemnătatea pe care o
prezintă pentru stabilitatea clima
tului internațional reducerea marii
discrepante care persistă între nive
lul țărilor în curs de dezvoltare șl
cel al țărilor industrializate, cele
două părți au subliniat necesitatea
unirii eforturilor tuturor statelor
pentru lichidarea gravului fenomen
al subdezvoltării și pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, care să asigure progre-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1,
8, 9 septembrie. în tară : Vreme in ge
neral călduroasă. Cerul va fi variabil,
înnorări mai accentuate se vor pro
duce in vestul șl nordul țării, unde vor

sul economic al tuturor țărilor. In
legătură cu aceasta, ele au evidențiat
importanța sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. care se des
fășoară în prezent și s-au pronunțat
pentru adoptarea de măsuri concrete
vizind înlăturarea inechităților și
reducerea
decalajelor
economice
existente în lume.
Cele două părți au subliniat că
evoluția situației internaționale im
pune, mai mult ca oricînd, să se
acționeze cu hotărîre pentru elimi
narea folosirii forței sau amenințării
cu forța în relațiile dintre state.
Viața internațională demonstrează
că orice Încercare de soluționare a
diferendelor internaționale prin for
ță nu face decit să agraveze încor
darea și generează consecințe im
previzibile pentru soarta omenirii.
Ele au exprimat aprecierea comună
că, In condițiile lumii contemporane,
orice litigiu între state trebuie să
fie soluționat pe calea negocierilor.
Referindu-se la situația din Cipru,
care constituie o amenințare pentru
pace și stabilitate în regiune, cele
două părți au subliniat necesitatea
unei rezolvări juste și durabile a
acesteia pe calea negocierilor între
cele două comunități, sub auspiciile
secretarului general al Națiunilor
Unite, de natură să asigure respec
tarea independenței, suveranității și
integrității teritoriale, a unității și
nealinierii Ciprului, pe baza rezolu
țiilor pertinente ale O.N.U. Cele
două părți au salutat reluarea dialo
gului intercomunitar și au exprimat
dorința ca acest dialog să fie con
tinuat pînă se va găsi o rezolvare
justă și durabilă.
Examinînd situația din Orientul
Mijlociu, cele două părți au expri
mat necesitatea multiplicării efortu-

rilor pentru găsirea unei soluții glo
bale, juste și durabile conflictului,
pe cale politică, prin negocieri intre
toate părțile interesate. Această so
luție trebuie să se fondeze pe retra
gerea trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate in 1967, pa
recunoașterea drepturilor legitime
ale poporului palestinian, inclusiv
dreptul său la autodeterminare, pre
cum și pe recunoașterea dreptului
tuturor statelor din regiune de a
trăi în pace și securitate.
Cele două părți au subliniat im
portanța participării tuturor țărilor,
indiferent de mărimea lor, la solu
ționarea marilor probleme cu care
este confruntată omenirea. în acest
sens, ele au evidențiat importanța
întăririi rolului și eficacității O.N.U.
în promovarea destinderii, indepen
dentei și cooperării internaționale și
au căzut de acord asupra necesității
întăririi colaborării lor în cadrul
acestei organizații, precum și al
instituțiilor specializate.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Elene, constatînd cu satisfacție pro
gresele însemnate înregistrate în
ultimul an în dezvoltarea relațiilor
dintre cele două țări, și-au exprimat
convingerea că întîlnirea lor și con
vorbirile pe care le-au avut vor con
tribui la aprofundarea
cooperării
dintre România și Grecia, vor intâri
legăturile tradiționale de prietenie
dintre cele două popoare și vor
aduce o contribuție exemplară la
cauza destinderii și a păcii în Bal
cani, în Europa și în lume.
Președintele Republicii Elene a In
vitat pe președintele Republicii So
cialiste România să efectueze o
vizită oficială in Grecia. Invitația
a fost acceptată cu plăcere.

cădea averse locale de ploaie. In rest,
averse Izolate. Vtnt moderat. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse intre
S șl l« grade, cel, maxime intre 20 șl
30 de grade, Izolat mat ridicate. Seara
șl dimineața, ceață slabă, în Bucu
rești : Vreme relativ călduroasă. Cerul
va fl variabil. Vint slab. Temperatura
ușor variabilă. Minimele vor fi cuprin
se între io șl 12 grade, maximele între
33 șl 36 de grade.

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 5 SEPTEMBRIE 1980
Extragerea I :
39 45 20 4 63 64
68 71 12.
Extragerea a II-a : 43 38 26 87 59
14 84 51 67.

MESAJE CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Roman,
Președintele Republicii Socialiste România
în numele tuturor membrilor Partidului Național Social Sirian și în
numele meu vă adresez dumneavoastră personal și poporului român prieten
cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a eliberării
României de sub fascism șl imperialism.
Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de convingerea noastră că lupta
poporului dumneavoastră, sub conducerea Partidului Comunist Român, este
una din glorioasele lupte din istoria popoarelor și a revoluțiilor acestora
pentru eliberare națională și progres social.
în încheiere, reafirmind prietenia dintre partidele noastre șl Înalta con
siderație pentru atenția pe care personal o acordați acestei prietenii, vă asi
gurăm că națiunea noastră va lupta pentru eliberarea sa națională, pentru
progres social și lichidarea înapoierii.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Frontului Popular pentru Eliberarea
Palestinei și în numele meu, vă adresez cele mai calde felicitări tovărășești
cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a marii insurecții de la 23 August care
a inaugurat o nouă eră pe calea libertății, unificării patriei și edificării
societății socialiste.
Lupta poporului dumneavoastră prieten pentru libertate șl progres social
ne întărește credința în caracterul inevitabil al victoriei popoarelor in lupta
hotărită și fermă pentru înfăptuirea obiectivelor loi.
Cu acest prilej, ne exprimăm aprecierea pentru lupta și pentru pașii
uriași ai poporului dumneavoastră sub conducerea Partidului Comunist Român
ne calea construirii socialismului, a edificării României noi.
Noi străbatem, în prezent, una din etapele dificile ale luptei noastre.
Problema noastră națională și eroicul nostru popor se confruntă cu o susți
nută campanie a imperialismului și sionismului îndreptată împotriva tuturor
realizărilor pe care le-am obținut și al căror preț a fost plătit cu sîhgele
fiilor acestui popor.
în lupta noastră, se arată în telegramă, pornim de la un adevăr de necon
testat — acela al victoriei noastre inevitabile asupra taberei inamicului.
Subliniem, și cu această ocazie, însemnătatea coeziunii dintre forțele progre
sului din lume ca factor fundamental al victoriei popoarelor împotriva duș
manilor lor. Astfel înțelegem și coeziunea dintre popoarele palestinian și
român și ne reafirmăm profunda convingere că această coeziune va continua
să se consolideze.
încă o dată vă exprimăm felicitările noastre tovărășești și înalta noastră
considerație pentru lupta poporului dumneavoastră sub conducerea Partidului
Comunist Român.
Vom acorda și pe mai departe întreaga atenție adîncirii raporturilor
noastre bilaterale, pe baza principiului solidarității proletare, spre binele
popoarelor noastre, al întregii omeniri progresiste.
Trăiască prietenia palestiniano-română 1
Trăiască internaționalismul proletar l

INAAH RAAD
Președintele Partidului Național
Social Sirian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a României ne este plăcut ca, în numele
tuturor militanților și luptătorilor din Frontul Democratic pentru Eliberarea
Palestinei și din Revoluția Palestiniană, să vă adresăm cele mai sincere
felicitări, împreună cu urările noastre de progres poporului român în opera
de edificare a României socialiste.
După ce se fac referiri Ia sarcinile șl obiectivele luptei poporului pales
tinian, în telegramă se exprimă speranța în continuarea solidarității României
socialiste cu lupta poporului palestinian pentru redobîndirea drepturilor sale
la reîntoarcere, autodeterminare șl edificarea statului național palestinian pe
deplin suveran.
Trăiască prietenia româno-palestiniană !
Trăiască internaționalismul proletar 1

FRONTUL DEMOCRATIC
PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI
BIROUL POLITIC

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN FRATE
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Libanez are plăcerea de a vă
adresa dumneavoastră, și, prin dumneavoastră, tuturor membrilor partidului
dumneavoastră frate, tuturor fiilor poporului român prieten ceie mai calde
salutări și urări cu prilejul sărbătoririi de către dumneavoastră a Zilei na
ționale a poporului român — ziua gloriosului 23 August.
La cea de-a 36-a aniversare a insurecției poporului român împotriva fas
cismului și imperialismului, Comitetul Central al Partidului Comunist Liba
nez vă urează tot mai multe succese și progres continuu pe calea edificării
socialismului, în interesul tuturor fiilor luptători ai Republicii Socialiste
România, spre binele luptei dumneavoastră pentru pace și progres.
Partidul nostru iși reafirmă, și cu acest prilej, hotărirea de a acționa
pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare existente intre parti
dele noastre în cadrul mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pen
tru consolidarea raporturilor de prietenie dintre popoarele noastre, spre
binele luptei comune împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru pace,
eliberare și socialism.

GEORGES HABACHE
Secretar general al Frontului Popular
pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului român, vă adresăm dumnea
voastră și poporului român felicitările și urările noastre pentru era nouă in
Istoria României, eră de consacrare a profundelor transformări democratice,
economice și sociale.
Folosim această ocazie pentru a exprima cele mai bune sentimente pentru
progresul și dezvoltarea țării, pentru bunăstarea poporului român.

ASSEM

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
în numele meu și al tovarășilor mei, membrii Consiliului de conducere
al Partidului Progresist Socialist, vă adresez cordiale felicitări cu ocazia
sărbătorii naționale a României — ziua de 23 August.
Vă urez, dumneavoastră și tovarășilor membri ai Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, întregului popor român prieten, progres con
tinuu, sub conducerea dumneavoastră, pentru întărirea locului României în
slujba cauzei eliberării, socialismului și păcii în lume.

Pentru Consiliul de conducere

FUAD SALMAN

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST LIBANEZ

TELEGRAME
Tovarășul Iile Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă
tovarășului Jozef Pinkowski, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, prin care
îi adresează cele mai calde felicitări,
cu prilejul alegerii in această funcție.
Nutrind convingerea fermă că tra
diționalele relații de prietenie și co
laborare bazate pe respect și încre
dere reciprocă statornicite între ță
rile și popoarele noastre vor cunoaș
te o continuă dezvoltare — se spune
în telegramă — vă adresez sincerele
mele urări de sănătate, fericire per
sonală și succes deplin în noua mi
siune ce v-a fost încredințată, spre

★

binele și prosperitatea poporului po
lonez prieten.
Primul ministru al guvernului, to
varășul Ilie Verdeț, a adresat o te
legramă primului comisar de stat al
Consiliului Executiv Național al Re
publicii Zair, Nguza Karl I Bond,
prin care îi transmite calde felicitări
și urări de succes în îndeplinirea
acestei înalte misiuni.
în telegramă se exprimă convinge
rea fermă că raporturile de prietenie
și conlucrare ce s-au statornicit în
tre România și Zair se vor dezvolta
și mai mult in viitor, spre binele
popoarelor noastre, al păcii, destin
derii și cooperării internaționale.

Adunare festivă consacrată celei de-a 36 aniversări
a victoriei revoluției socialiste din Bulgaria
La Casa de cultură a sindicatelor
din Piatra Neamț a avut loc, vineri,
o adunare festivă consacrată celei
de-a 36-a aniversări a victoriei re
voluției socialiste din Bulgaria.
Au participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, nu
meroși oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile orașului.
Gheorghe Milca, secretar al Comi
tetului județean Neamț al P.C.R., a
prezentat lupta poporului prieten
bulgar pentru eliberare națională,
pentru libertate și dreptate socială.
Vorbitorul a evidențiat, de aseme
nea, marile succese obținute de po
porul bulgar in opera de construire
a socialismului. Poporul, partidul și
statul nostru, a spus vorbitorul, co
laborează pe multiple planuri cu ve
cinii de peste Dunăre, prietenia din
tre români și bulgari avind o înde
lungată tradiție de luptă revoluțio
nară. Evocind relațiile de prietenie
dintre partidele și popoarele noastre,
el a arătat că acestea s-au consoli
dat continuu pe baza țelurilor co
mune ale construcției socialiste, o
contribuție determinantă in dezvol

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, viceprimministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, s-a întîlnit,
vineri, la Oradea cu tovarășul Veress
Peter, ministrul comerțului exterior
al Republicii Populare Ungare.
în cursul convorbirilor au fost
examinate principalele probleme ale
schimburilor comerciale și cooperării
economice dintre cele două țări pe
anul 1980, precum și pentru perioada
1981—1985, stabilindu-se măsuri pen
tru dezvoltarea pe mai departe a
acestora,
în spiritul
Înțelegerilor
convenite cu prilejul intilnirilor din
tre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R., și tovarășul
Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.
La convorbiri au participat to
varășul Victor Bolojan, ambasadorul
Republicii Socialiste România în
R.P. Ungară, și tovarășul Gybrgy
Kalmar, însărcinat cu afaceri a.i. al
Republicii Populare Ungare în Repu
blica Socialistă România.

★

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, a
primit, vineri dimineața, pe Francis
Blanchard, director general al Birou
lui Internațional al Muncii (B.I.M.),
care face o vizită în țara noastră.
în cadrul întrevederii, directorul
general al B.I.M. a adresat un căl
duros salut președintelui Republicii
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,
subliniind, totodată, contribuția acti
vă a țării noastre la activitatea Or
ganizației Internaționale a Muncii
(O.I.M.).
Mulțumind pentru salutul adresat
președintelui României, tovarășul
Gheorghe Rădulescu a exprimat sa

tarea lor pe multiple planuri avînd
întîlnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor
Jivkov.
La rîndul său, Petăr Danailov, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, a evocat drumul glorios parcurs
de poporul prieten în cei 36 de ani
de existență liberă, muncă avîntată,
pentru consolidarea și dezvoltarea cu
ceririlor dobindite sub conducerea
P. C. Bulgar, a tovarășului Todor
Jivkov. Poporul român, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, eminent
conducător de partid și de stat, a
spus vorbitorul, au acordat întotdea
una un sprijin ferm și permanent po
porului bulgar, cauzei sale revolu
ționare, au venit în intîmpinarea
idealurilor sale de dezvoltare economico-socială, ridicînd relațiile de
prietenie pe cele mai înalte culmi ale
colaborării de tip socialist.
In încheiere, ambasadorul bulgar a
transmis poporului român noi succese
in munca avîntată pentru făurirea
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.

zilei
tisfacția părții române pentru con
tribuția B.I.M. la realizarea în țara
noastră a unor proiecte de formare
și perfecționare profesională a ca
drelor de conducere din economie și
turism.
Cu acest prilej s-a arătat că
România participă activ în cadrul
O.I.M. și dorește să contribuie in
continuare la realizarea acțiunilor
inițiate de această organizație pri
vind întărirea colaborării internațio
nale, pentru progres social, folosirea
in scopuri pașnice a cheltuielilor alocate în prezent pentru înarmări, ameliorarea condițiilor și mediului de
muncă, asigurarea locurilor de muncă
și formarea profesională.

în aceeași zi, Francis Blanchard
s-a întilnit, la Ministerul Turismu
lui, cu Ion Tudor, prim-adjunct al
ministrului. Oaspetele a vizitat, de asemenea, baza materială, laboratoa
re, săli de curs, centrul de calcul,
precum și dezvoltările realizate pen
tru Centrul internațional CEPECA,
destinate pregătirii cadrelor din ță
rile în curs de dezvoltare.

★

Directorul general al Biroului In
ternațional al Muncii, Francis Blan
chard, a avut o întrevedere, vineri,
cu tovarășul Leonte Răutu, președin
tele Consiliului de conducere, rector
al Academiei „Ștefan Gheorghiu".
Relevindu-se rezultatele rodnice ale
conlucrării de pînă acum în cadrul
proiectului CEPECA, a avut loc un
schimb de vederi cu privire la ex
tinderea cooperării între Academia
„Ștefan Gheorghiu" și Biroul Inter
național al Muncii, îndeosebi în do
meniul pregătirii cadrelor din țările
in curs de dezvoltare.

KANSOU

Secretar general al Partidului Baas Arab
Socialist din Liban

Secretar general al Partidului Progresist
Socialist din Liban

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 32-a
aniversări a creării Republicii Populare
Democrate Coreene
Cu ocazia celei de-a 32-a aniver
sări a creării Republicii Populare
Democrate Coreene, Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. și Aso
ciația de prietenie româno-coreeană
au organizat, vineri după-amiază, la
Clubul întreprinderii de confecții și
tricotaje din București, o adunare
festivă.
Au luat parte Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Eleonora Cojocaru, secretar al
Comitetului municipal București al
P.C.R., Gheorghe Stuparu, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie ro
mâno-coreeană, loan Botar, secretar
al Institutului român pentru relațiile
culturale cu străinătatea, activiști de
partid și de stat, numeroși oameni
ai muncii.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.
Adunarea a fost deschisă de Elena
Nae, prim-secretar al Comitetului de
partid al sectorului VI.
Luind cuvîntul, directorul între
prinderii de confecții și tricotaje din
București, Cornel Zaharia, a relevat
lupta poporului coreean, sub condu
cerea Partidului Muncii, în frunte cu
tovarășul Kim Ir Sen, pentru trium
ful idealurilor de libertate, indepen
dență națională și progres social.
Proclamarea, la 9 septembrie 1948,
a Republicii Populare Democrate
Coreene — a spus vorbitorul — con
stituie un moment crucial în viața
poporului coreean prieten, începutul
unei noi ere de puternice și profun
de transformări revoluționare.
Partidul și statul român, personal
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretai’
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a spus în continuare
vorbitorul, au sprijinit toate inițiati
vele și propunerile constructive ale
conducerii de partid și de stat a Re
publicii Populare Democrate Coreene,
privind realizarea dezideratului ma
jor al națiunii coreene, de reunificare pașnică și independentă a țării
de către coreenii înșiși, fără nici un
amestec din afară.
împreună cu alte 42 de state,
România a fost coautoare la rezolu
ția adoptată în urmă cu 5 ani de
cea de-a XXX-a sesiune a Adunării
Generale a O.N.U. privind „crearea
condițiilor favorabile pentru trans
formarea armistițiului într-o pace
dreaptă in Coreea și acceptarea reunificării independente și pașnice a
Coreei". Țara noastră, a subliniat
vorbitorul, manifestînd și de aceas
tă dată poziția sa neabătută de spri
jinire a dreptului sacru și inaliena
bil al poporului coreean, de a-și de
cide singur soarta, cauza sa națio
nală justă, consideră necesar ca, in
spiritul rezoluției menționate, să se
procedeze neintîrziat la retragerea
tuturor trupelor și la desființarea
bazelor străine din Coreea de Sud
pentru a se da astfel posibilitatea

poporului coreean să se pronunțe li
ber asupra problemelor care il pri
vesc.
în încheiere, vorbitorul a adresat
poporului coreean prieten calde fe
licitări șl cele mai bune urări de noi
și tot mai mari succese în întîmpinarea celui de-al VI-lea Congres al
Partidului Muncii din Coreea și
celei de-a 35-a aniversări a creării
partidului, în lupta sa dreaptă pen
tru înfăptuirea
marelui deziderat
național de reunificare pașnică și
independentă a patriei, de a trăi
intr-un stat liber, unit și prosper.
A luat apoi cuvîntul Sin In Ha,
ambasadorul
R.P.D. Coreene la
București, care a subliniat
marile
succese obținute de R.P.D. Coreeană
în cei 32 de ani de existență, hotă
rirea poporului coreean de a con
solida și dezvolta cuceririle dobîndite
sub
conducerea
Partidului
Muncii din Coreea, a tovarășului
Kim Ir Sen, în lupta sa pentru reunlficarea pașnică a patriei, pentru
desăvîrșirea construcției socialismu
lui și comunismului.
Ambasadorul R.P.D. Coreene a
exprimat profundă recunoștință po
porului român, personal tovarășului
Nicolae Ceaușescu, eminent condu
cător al poporului român, pentru
sprijinul activ și solidaritatea mili
tantă cu cauza dreaptă a poporului
coreean. în acest context, el a re
levat poziția României manifestată
cu prilejul a numeroase reuniuni
internaționale, inclusiv de la inalta
tribună a Organizației Națiunilor
Unite, în sprijinul rezolvării proble
mei coreene.
Vizita și convorbirile purtate în
acest an intre tovarășul Kim Ir Sen
și tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a
spus vorbitorul, ca și vizitele și con
vorbirile
efectuate
anterior
la
Phenian și București, au jucat un
rol hotăritor in continua adincire și
consolidare a relațiilor de prietenie
și colaborare statornicite între parti
dele, guvernele și popoarele noas
tre, în ridicarea lor pe o treaptă
nouă, superioară de dezvoltare.
Ambasadorul R.P.D. Coreene s-a
referit apoi, pe larg, la relațiile de
prietenie și colaborare dintre țările
noastre,
bazate
pe
principiile
egalității și suveranității națio
nale, relații frățești și tovărășești
care constituie un model de rapor
turi între țări socialiste. Arătînd. in
continuare, că poporul coreean se
bucură sincer de marile realizări
obținute în ultimii 15 ani de poporul
român sub conducerea Partidului
Comunist Român, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, în .con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, ambasadorul Re
publicii Populare Democrate Co
reene a urat, din toată inima, po
porului român noi succese în trans
punerea în viață a hotărîrilor adop
tate de cel de-al XII-lea Congres
al Partidului Comunist Român.

în seria acțiunilor organizate In
țara noastră cu prilejul celei de-a
32-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Democrate Coreene
se înscriu, începind de vineri, „Zi
lele filmului coreean". Programate în
Capitală, precum și în orașele Baia
Mare și Satu Mare, „zilele" prile
juiesc cunoașterea unor recente rea
lizări artistice ale cinematografiei
coreene, filme inspirate din actuali
tatea socialistă a țării. Este vorba de
comediile „întîlnire în parc" — pro
gramată vineri seara la cinematogra
ful „Studio" din București în cadrul
spectacolului da gală — ți „Frizeri-

ța", precum și de ' lung-metrajul
„Eroina de la Musleban".
La spectacolul inaugural au luat
parte Cristea Chelaru, vicepreședinte
al Consiliului Culturii și Educației
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, I.R.R.C.S..
Asociației de prietenie româno-coreene, oameni de artă și cultură, un
numeros public.
Au participat, de asemenea, Sin In
Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la
București, și membri ai ambasadei,
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră și membri ai
corpului diplomatic.
(Agerpres)

★
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Pentru desfășurarea fu spirit constructiv
a reuniunii general-europene de la Madrid
STOCKHOLM 5 (Agerpres). — în
tre primul ministru al Suediei,
Thorbjoern Faelldin, și Veselin Giuranovici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R. S. F. Iugoslavia,
aflat in vizită oficială la Stockholm,
au avut loc convorbiri in cadrul că
rora s-a subliniat că relațiile bilate
rale se dezvoltă favorabil, existind o
cooperare fructuoasă in multe dome
nii și s-a exprimat dorința politică a
părților de continuare a acestei coo
perări, relatează agenția Taniug.

Suedia și Iugoslavia și-au exprimat,
totodată, interesul deosebit pentru
succesul reuniunii de la Madrid a ță
rilor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare in Europa,
pentru desfășurarea ei intr-o at
mosferă constructivă, precum și in ce
priveșțe realizarea de progrese pen
tru traducerea în practică a ideii re
feritoare la ținerea unei conferințe
europene consacrate dezarmării.

R. F. G. se pronunță in favoarea continuării
politicii de destindere
BONN 5 (Agerpres). — Hans Die
trich-Genscher, ministrul de externe
vest-german, președintele Partidului
Liber Democrat, s-a declarat in fa
voarea sporirii ajutorului pentru ță
rile in curs de dezvoltare, pe seama
reducerii înarmărilor — relatează agenția D.P.A. El s-a pronunțat pen

tru continuarea politicii de destinde
re. pentru îmbunătățirea pe orice
cale a relațiilor Est-Vest. Guvernul
de la Bonn dorește, de asemenea, să
continue cu consecvență politica de
cooperare cu R. D. Germană — a
spus el.

trai al populației, înfăptuirea unor
mari proiecte de dezvoltare economi
că și socială a Mozambicului.
In cuvintarea rostită, președintele
Samora Machel a subliniat însemnă
tatea deosebită a planificării pentru
construcția unei noi societăți în Mozambic.

25 de tari africane afectate de seceta
O

reuniune F.A.O. va propune măsuri de urgență
sprijinirea acestor state

ROMA 5 (Agerpres). — Din ini
țiativa directorului general al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.),
Edouard Saouma,
la Roma se va
desfășura, începînd de la 19 septem
brie, o conferință consacrată exami
nării situației alimentare în Africa,
indică un comunicat al organizației,
reluat de agenția France Presse. Reu
niunea urmează să ia măsuri de ur
gență pentru sprijinirea a 25 de țări

BUDAPESTA

Convorbiri româno-iugoslave
BELGRAD 5 (Agerpres). — La 5
septembrie 1980, tovarășul Constan
tin Dâscălescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., care se află intr-o vizită
prietenească in R.S.F. Iugoslavia, a
avut o intilnire cu tovarășul Dușan
Dragosavaț, secretarul Prezidiului
C.C. al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae1 Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii
Socialiste
România, s-a transmis un salut
cordial și cele mai bune urări condu
cerii U.C.I. și a R.S.F. Iugoslavia.
Mulțumind, tovarășul Dușan Dragosavaț a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele mal
bune urări de sănătate și fericire
personală din partea Prezidiului C.C.
al U.C.I. și Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia.

în cadrul întîlnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, a
avut loc un schimb de informații asupra preocupărilor celor două parti
de în construcția socialistă, și s-a
constatat cu satisfacție
evoluția
mereu ascendentă a bunelor relații
de prietenie și colaborare dintre
Partidul Comunist Român și Uniunea
Comuniștilor din Iugoslavia, dintre
cele două țări vecine și prietene, în
spiritul înțelegerilor la cel mai înalt
nivel.
Totodată, a avut loc un schimb de
opinii asupra unor probleme ce pri
vesc mișcarea comunistă și munci
torească internațională, precum șl
asupra altor probleme internaționale
de interes comun.
La convorbire a participat Nicolae
Mihai, ambasadorul României la
Belgrad.

DELHI

Conferința regională a Commonwealtli-iilui

Plan de dezvoltare
a economiei naționale

MAPUTO:

MAPUTO 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Populare Mozambic, Samora Machel, a prezidat o
reuniune lărgită a guvernului in ca
drul căreia au fost examinate și
aprobate principalele orientări ale
planului de perspectivă a dezvoltării
economiei naționale. Planul preve
de, intre altele, ridicarea nivelului de

BELGRAD

pentru

din Africa subsahariană afectate în
mod deosebit anul acesta de secetă.
Potrivit F.A.O., producția de ce
reale a acestor state nu va fi decît
de 17,6 milioane tone în 1980, situindu-se la același nivel ca în 1979,
an considerat catastrofal ca urmare
a secetei. Cele 25 de țări vor trebui
să importe cel puțin 5,7 milioane
tone de cereale pentru a face față
nevoilor lor in perioada 1980—1981.

DELHI 5 (Agerpres). — în cuvlntul de deschidere a Conferinței re
gionale a Commonwealth-ului, care
se desfășoară la Delhi, la nivelul șe
filor de stat sau de guvern, preșe
dintele Indiei, Neelam Sanjiva Reddy,
a criticat
tendințele protecționiste
care se manifestă în ultimul timp în
țări industrializate occidentale. Aceste state par a nu prefera nici
schimburile comerciale cu țările în
curs de dezvoltare, nici ajutorul că
tre acestea — a spus președintele
indian, care s-a pronunțat pentru
eforturi susținute în vederea înfrîngerii tendințelor de divizare „între
Nord și Sud".

La rîndul său, primul ministru al
Indiei. Indira Gandhi, a criticat ță
rile industrializate mari consuma
toare de petrol pentru preocuparea
lor obsesivă de a-și asigura rezerve
tot mai mari. Premierul a condam
nat, de asemenea, „ritmul frenetic al
cursei Înarmărilor în Oceanul In
dian".
Alți participant! Ia lucrări care au
luat cuvintul s-au referit la necesi
tatea unei noi ordini economice in
ternaționale, mai echitabile, și a ex
tinderii cooperării între statele re
prezentate la conferință.

In rubrica intitulată : „Realizări care se bucură de o deosebită apreciere
la Tîrgul internațional de la Leipzig", deschis la 31 august, ziarul „Neues
Deutschland" include această fotografie, care prezintă conteinere produse
de uzinele din R.D.G., montate pe camioane ROMAN-Diesel de fabricație
românească

internaționale. Menținerea vreme
îndelungată, de către marile mono
poluri, a prețurilor scăzute la pe
trol a dus, pe de o parte, la creș
terea nestăvilită a consumului, in
fapt la o adevărată risipă, iar pe
de altă parte, la descurajarea cău
tării de noi surse de energie, care
să înlocuiască această extrem de
prețioasă, dar epuizabilă materie
primă. Dezechilibrul creat pe piață
între cerere și ofertă a dat naștere
la ceea ce s-a numit „epoca petro
lului tot mai scump și mai rar".
în această situație, se putea cre
de că cele mai afectate de pe urma
scumpirii vertiginoase a petrolului
vor fi țările dezvoltate, care con
sumă 80—85 la sută din producția
mondială de țiței. Lucrurile nu s-au
petrecut însă astfel. Țările capita

DE LA TRIMISUL NOSTRU
se pune capăt, pozițiile lor se dife
rențiază atunci cînd este vorba de
aspectele de fond ale situației
create, adică de natura și originile
acestei crize, precum și de modali
tățile de a o depăși.
Principalele state capitaliste dez
voltate continuă să se situeze pe
poziția potrivit căreia omenirea n-ar
fi confruntată cu o criză Structu
rală, de durată, ci cu una conjuncturală, determinată de factori de mo
ment, cum ar fi sporirea Vertigi
noasă a prețului la petrol, care a
slăbit ritmul de creștere economică,
a dus la dezechilibre în balanțele
de plăți externe și la accentuarea
presiunilor inflaționiste in țările lor.
De aici concluzia că, pentru a reimprima o evoluție stabilă și dinamică
economiei mondiale, n-ar fi nece
sară restructurarea fundamentală a
sistemului de relații internaționale,
ci doar unele retușuri, care să aibă
în vedere în special soluționarea si
tuației din domeniul energetic. în
această viziune abordează țările
respective și problemele aflate pe
agenda sesiunii speciale.
Desigur, evoluțiile din ultimii ani
au înscris energia printre probleme
le cele mai importante și acute ;
soluționarea acesteia implică un
efort imediat și responsabil din par
tea tuturor statelor. Dar, pentru a
se depăși dificultățile din domeniul
energetic este necesar să se acțio
neze asupra adevăratelor lor cauze,
care, așa cum au arătat numeroși
vorbitori, sint puternic înrădăcina
te în sistemul de relații economice

BUDAPESTA 5 (Agerpres). —
Consiliul de Miniștri al R. P. Un
gare a examinat, în cadrul unei șe
dințe, dezvoltarea economiei națio
nale în anul in curs și situația in
domeniul
finanțelor,
informează
agenția M.T.I. Guvernul a constatat
că, în perioada ce a trecut de la în
ceputul anului, balanța- de plăți a
țării — conform planului economiei
naționale — s-a Îmbunătățit. Consi
liul de Miniștri, continuă agenția
citată, a atras atenția organelor de
conducere economică asupra faptului
că in intervalul pină la sfirșitul
anului este necesară continuarea
activității în vederea perfecționării
structurii producției, ridicării renta
bilității și calității produselor, îm
bunătățirii gradului de utilizare a
resurselor materiale și umane. A
foșt relevată necesitatea de a se
acționa pentru creșterea interesului
întreprinderilor în sporirea expor
turilor rentabile, in satisfacerea
cererii interne.

★

Potrivit datelor Direcției centrale
de statistică a R. P. Ungare, trans
mise de agenția M.T.I., în perioada
ianuarie — iulie 1980 volumul pro
ducției industriale in sectorul so
cialist a scăzut, în comparație cu
intervalul corespunzător al anului
trecut, cu 1,6 la sută. In acest cadru,
producția materialelor de construcție
a sporit cu 4,1 la sută, iar cea de
energie și de produse ale industriei
alimentare cu 1 la sută ; volumul
producției realizate în industriile
chimică și ușoară a rămas la apro
ximativ același nivel, iar în cele
lalte sectoare a scăzut.

Informarea președintelui Consiliului de Miniștri,
Jozef Pinkowski
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — Agen
ția poloneză de știri P.A.P. anunță
că luni a început, prima ședință a se
siunii de toamnă a Seimului R.P. Po
lone.
Jozef Pinkowski, președintele Con
siliului de Miniștri, a făcut o infor
mare in care a prezentat o serie de
măsuri pe care guvernul R.P. Polone
își propune să le adopte pentru re
zolvarea problemelor economico-sociale ale dezvoltării Poloniei, pentru
intensificarea eforturilor in vederea
creșterii producției industriale și
agricole, a creșterii productivității
muncii sociale in vederea asigurării
condițiilor necesare satisfacerii tot
mai bune a cerințelor populației, ri
dicării continue a nivelului de trai
al întregului popor.
Primul ministru s-a referit, de
asemenea, la preocuparea guvernului
polonez pentru dezvoltarea în con

liste dezvoltate au reacționat la
creșterea prețului la barilul de țiței
prin scumpirea propriilor produse,
prin devalorizări monetare și alte
acțiuni speculative menite să amor
tizeze șocul petrolier. La rîndul lor,
statele producătoare au răspuns prin
noi majorări de prețuri la petrol.
S-a ajuns astfel la un adevărat cerc
vicios : scumpirea petrolului impul
sionează inflația, care la rindul ei
determină noi creșteri de prețuri
la țiței.
Drept urmare, cele mal afectate
de pe urma acestei evoluții sint ță
rile in curs de dezvoltare, asupra
cărora țările capitaliste dezvoltate
aruncă întreaga povară a crizei
energetice. Căci aceste state sint
lovite de scumpirea atît a petrolu
lui, cît și a produselor industriale
pe care le importă în scopul dez
voltării lor. Loviturile sint atît de
grele Incit marea majoritate a ță
rilor „lumii a treia" și-au văzut blo
cată creșterea economică în ultimul
deceniu. Rezultă de aici limpede că
cele mai Interesate in depășirea
crizei energetice sint țările in curs
de dezvoltare.
Dar. așa cum o dovedesc înseși
faptele, soluționarea reciproc avan
tajoasă a problemei energiei, ca și
a altor probleme economice ce con
fruntă lumea de azi nu este posi
bilă în cadrul actualului sistem de
relații economice inechitabile, ba
zate pe exploatarea țărilor sărace
de către cele bogate. De aceea, sta
tele in curs de dezvoltare concep

atît viitoarea strategie, cît și noua
rundă de negocieri globale in con
textul procesului de edificare a
unei noi ordini economice mondia
le, chemată să asigure progresul
tuturor popoarelor.
România socialistă — care și-a
adus o importantă contribuție la
elaborarea conceptului noii ordini
economice internaționale, la crista
lizarea cerințelor și direcțiilor de
acțiune pentru traducerea in viață
a acestui deziderat istoric — a re
levat și cu prilejul actualei sesiuni
speciale a O.N.U. că un obiectiv
major,, ce trebuie atins cu partici
parea și în interesul tuturor state
lor, este negocierea unui ansamblu
de măsuri in domeniul producției,
consumului și distribuției de ener
gie. vizind trecerea progresivă șî
echitabilă către un sistem diversifi
cat de reșurșe energetice. îrț opi
nia țării noastre, alături de măsuri
la nivel național privind raționali
zarea consumului, dezvoltarea po
tențialului energetic, inclusiv prin
utilizarea intensă a noi surse de
energie, este necesar ca. respectindu-se suveranitatea permanentă a
statelor asupra resurselor proprii, sa
se promoveze o cooperare echita
bilă intre producători și consuma
tori, care să țină seama de intere
sele stabilității economice mondiale
și în special de necesitatea progre
sului economic mai rapid al țărilor
în curs de dezvoltare.
România consideră că cerințele
unei creșteri economice echitabile
impun, în același timp, formarea de
noi mecanisme, care să asigure ra
porturi fundamentate economic in
tre prețurile marilor categorii de
produse — materii prime, energie,
produse agroaiimentare și bunuri
manufacturate — astfel ca influen
ța situațiilor de monopol pe piață
să fie redusă la minimum, ca pre
țurile să reflecte costurile și utili
tatea produselor, să fie remunera
torii pentru producători și echita
bile pentru consumatori. De aseme
nea, țara noastră relevă necesitatea
degajării căilor care să permită eli
minarea fluctuațiilor excesive ale
prețurilor pe piețele internaționale
și protejarea puterii de cumpărare
a țărilor în curs de dezvoltare îm
potriva erodării generate de proce
sele inflaționiste. Acestea sint exi
gențe ale asigurării stabilității eco
nomiei mondiale ale progresului ge
neral, in interesul păcii și securită
ții în lume.

tinuare a prieteniei cu țările din
C.A.E.R., cu toate statele, pentru
întărirea colaborării cu țările aliate
membre ale Tratatului de la Varșovia.
în încheiere, J. Pinkowski a pro
pus să se aprobe hotărirea Consi
liului de Stat privind problema mo
dificărilor in componența Consiliu
lui de Miniștri și a prezentat, de
asemenea, modul în care sint dis
tribuite sarcinile din cadrul Prezi
diului guvernului.

★
Potrivit unui comunicat medical,
difuzat de agenția poloneză de știri
P.A.P., la 5 septembrie primul secre
tar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, a suferit o serioasă dereglare a
activității cardiace.
La recomandarea consiliului medi
cilor, bolnavul a fost internat în spi
tal, unde se află sub îngrijirea aten
tă a specialiștilor.

Amînarea alegerilor municipale
în Brazilia
BRASILIA 5 (Agerpres). — Con
gresul Național Brazilian a hotărit
să amine pentru luna ianuarie 1983
alegerile municipale care urmau să
aibă loc in noiembrie a.c. — rela
tează agenția U.P.I. Partidul Demo
cratic-Social. de guvernămint, condus'
de președintele Joao Baptista de Fi
gueiredo, a apreciat că ținerea alege

rilor în acest an ar fi prematură, întrucit din cauza reformelor cu pri
vire la activitatea partidelor politice,
introduse anul trecut, acestea nu ar
avea răgazul necesar să se organi
zeze pentru o confruntare electorală.
Opoziția, condusă de Mișcârf/ Demo
cratică Braziliană, și-tr exprimat
dezacordul cu o asemenet'.'* măsură,
neparticipind la vot.
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ÎNTREVEDERE LA SOFIA. To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al
P. C. Bulgar, s-a intilnit cu Manuel
Mora Vaiverde, secretar general al
C.C. al Partidului Avangarda Popu
lară din Costa Rica —. anunță agen
ția B.T.A. Părțile s-au informat
despre
activitatea
celor
două
partide.

Problemele energetice pot îi soluționate în cadrul
unei largi și echitabile cooperări internaționale
practici prin care problemele să
fie dezbătute fragmentar, în foruri
separate, astfel incit să se dimi
nueze caracterul politic și interde
pendent al negocierilor prin abor
dări tehnice, care in fapt să perpe
tueze esența actualei ordini econo
mice internaționale. De asigurarea
unui cadru instituțional care să dea
tuturor țărilor certitudinea partici
pării echitabile și a luării în consi
derare a intereselor proprii, precum
și de stabilirea unei agende cuprin
zătoare, care să aibă în vedere toate
problemele ce confruntă economia
mondială, depind însăși eficiența
negocierilor globale, succesul lor, in
beneficiul progresului general.
Dacă toți participanții recunosc
existența unei grave crize economi
ce mondiale și necesitatea de a i

in 1980

ȘEDINȚA
SESIUNII SEIMULUI R. P. POLONE
•
•

ȘOMAJUL AFECTEAZĂ 6,7 MILIOANE DE PERSOANE DIN ȚĂRILE
MEMBRE ALE C.E.E., îndeosebi femeile și tineretul. Astfel, potrivit statis
ticilor oficiale date publicității la Bruxelles, șomajul lovește in 7,5 la sută
din forța de muncă feminină și 5,3 la sută din cea masculină. Pe de altă
parte, statisticile arată că 41,7 la sută din șomeri sint tineri sub 25 de ani.

Sesiunea specială a O.N.U. consacrată noii ordini economice mondiale

Potrivit calendarului stabilit ini
țial, la ora apariției acestei cores
pondențe, lucrările sesiunii speciale
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate noii ordini economice inter
naționale trebuiau să fie incheiate.
Ele continuă insă, deoarece dezba
terile din Comitetul ad-hoc, însărci
nat cu armonizarea pozițiilor asupra
principalelor teme aflate pe ordinea
de zi a sesiunii — adoptarea stra
tegiei internaționale pentru cel
de-al treilea Deceniu al dezvoltării
și deschiderea unei noi runde de
negocieri globale în problemele coo
perării economice dintre state — nu
au dus, pină acum, la progrese
semnificative, necesare obținerii
unui consens.
Eforturile spre consens se concen
trează asupra unor aspecte impor
tante în legătură cu care sint expri
mate poziții diferențiate, ceea ce a
dus, dealtfel, și la prelungirea_ ofi
cială, cu cîteva zile, a lucrărilor
sesiunii. în grupul de lucru asupra
stabilirii noii strategii internațio
nale pentru cel de-al treilea Dece
niu al dezvoltării au fost Înregistra
te unele progrese, răminind a fi
insă soluționată problema centrală,
legată de cerința legitimă a țârilor
în curs de dezvoltare ca statele
dezvoltate să-și asume angajamen
te ferme și substanțial sporite in
vederea susținerii eforturilor de
progres ale statelor mai puțin avan
sate pe plan economic. Așa cum a
reieșit pe parcursul dezbaterilor, ță
rile occidentale dezvoltate nu sint
de acord să răspundă unor exigențe
formulate de țările în curs de dez
voltare, îndeosebi în ce privește
asistența financiară, neacceptind ca
obiectivul acestei asistențe să fie
fixat la 0,7 la sută din produsul
lor național brut (obiectiv la care
subscriseseră în trecut, dar pe care
nu l-au realizat nici pe jumătate,
cota actuală situindu-se la 0,3 la
sută).
în grupul de lucru asupra nego
cierilor globale, problemele care po
larizează eforturile participanților
sint cele privind cadrul instituțio
nal și ordinea de zi a acestor ne
gocieri. în spiritul însuși al nego
cierilor globale, țările în curs de
dezvoltare se pronunță pentru des
fășurarea acestora sub autoritatea
unei conferințe O.N.U., cu partici
parea tuturor țărilor, care să asi
gure abordarea de o manieră cu
prinzătoare și coerentă a probleme
lor de bază ale instaurării noii or
dini economice internaționale. Ță
rile occidentale dezvoltate insistă,
dimpotrivă, pentru continuarea unor

ungară

La Tîrgul internațional de la Leipzig

Naționalizarea bunurilor concernului
„ARAMCO“ din Arabia Saudită
RIAD 5 (Agerpres). — Arabia Saudită a naționalizat toate bunurile
aparținind concernului petrolier american „ARAMCO", care deținea o
poziție dominanta în industria petrolieră saudită. Acordul cu privire la
trecerea sub controlul guvernului saudit a pachetului de acțiuni deținut
de „ARAMCO" a fost realizat in cursul negocierilor de la Riad, incheiate
recent.
într-un interviu acordat buletinului
finăriilor proprietatea companiilor
«audit „Saudy Report", președintele
străine ce operau in industria petro
companiei petroliere saudite „Petrolieră din țară.
Trecerea proprietăților „ARAMCO"
min" a făcut cunoscut că Arabia
sub controlul saudit are o însemnă
Saudită a convenit să achite concer
nului „ARAMCO" valoarea a 40 la
tate deosebită pentru viitorul indus
triei petroliere a Arabiei Saudite. Gu
sută din pachetul de acțiuni controlat
de „ARAMCO". Potrivit acordului, a
vernul saudit va realiza in viitor be
neficii mai mari din exploatarea și
declarat el, guvernul saudit preia
prelucrarea acelei părți a țițeiului ce
controlul asupra drepturilor de con
revenea concernului „ARÂMCO" în
cesionare a terenurilor, instalațiilor
virtutea acordului existent între cele
și puțurilor petroliere, asupra capa
două părți.
cităților de producție, inclusiv a ra

Economia

UN COLOCVIU INTERNAȚIO
NAL IN PROBLEMA COMUNITĂ
ȚILOR
ȘI AGLOMERAȚIILOR
URBANE va avea loc la Montreal
in perioada 8—10 septembrie. Re
unind circa 400 delegați din mai
multe țări ale lumii, colocviul va
aborda probleme privind transpor
turile, renovările in sectorul urban,
precum și calitatea vieții.

VIZITA. Ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, Andrei
Gromiko, va face o vizită oficială
de prietenie in Cuba, la mijlocul
lunii septembrie — informează
agenția T.A.S.S.

COMERȚUL GLOBAL AL ȚARI
LOR MEMBRE ALE PACTULUI
ANDIN A SPORIT DE CINCI ORI
în cei zece ani de cind a luat ființă
această organizație economică latino-americană, ce grupează Vene
zuela. Columbia, Peru, Bolivia și
Ecuador. Un raport dat publicității
la Quito precizează, astfel, că va
loarea comerțului intre țările Pactu
lui Andin a sporit de la 9 miliarde
dolari în 1970 la 45 miliarde dolari
anul trecut.

IN SPRIJINUL UNEI NOI ORDINI INTERNAȚIONALE 1N DOMENIUL
INFORMAȚIILOR. In capitala Sierrei Leone, Freetown, s-au desfășurat
lucrările celei de-a doua Conferințe a organizațiilor de radio și televiziune
din țările nealiniate. Au fost adoptate mai multe documente care men
ționează contribuția pozitivă a posturilor de radio și televiziune din ță
rile nealiniate la lupta generală pentru independență, egalitate, libertate
și pace și stabilesc liniile directoare ale activităților viitoare in lupta pen
tru o nouă ordine internațională in domeniul informațiilor și a dezvoltării
cooperării intre ele.

DEFICIT. Din datele anunțate de
Oficiul central de statistică al Aus
triei reiese că. în intervalul ianuarie-iulie a.c., deficitul balanței co
merțului exterior al acestei țări s-a
cifrat la 53.6 miliarde șilingi. în pe
rioada respectivă, importurile aus
triece au sporit cu 23 la sută, in
vreme ce exporturile au crescut cu
13 la sută. Cea mai mare parte a
deficitului rezultă din schimburile
comerciale cu țările din Piața co
mună.

150 DE ZILE IN SPAȚIUL COS
MIC. Cosmonauții sovietici Leonid
Popov și Valeri Riumin au intrat in
cea de-a 150-a zi de activitate la
bordul complexului spațial „Saliut-d"—„Soiuz-37".
In
ultimele
două zile ei au procedat la o co
rectare a traiectoriei orbitei com
plexului spațial și au efectuat cer
cetări astrofizice, precum și noi
experimente cu ajutorul instalației
„Kristal", de la bordul navei „Saliut—6“.

MASURI DE IMPULSIONARE A
ECONOMIEI ÎN JAPONIA. Guver
nul japonez a adoptat noi măsuri
în scopul impulsionării activității
Fotografiile luate de
economice. Se prevăd, intre altele, •
sondele spațiale ame
sporirea cu 30 la sută a fondurilor
ricane „Voyager 1“ și
destinate lucrărilor publice și unele
„Voyager 2", anul tre
măsuri de limitare a creșterilor
cut, au dus la desco
prețurilor. Potrivit Agenției de pla
perirea celui de-al 16lea satelit al planetei
nificare economică, aceste măsuri
Jupiter,
a
anunțat
vor permite realizarea obiectivului
N.A.S.A. Descoperirea
guvernamental de obținere, in
aparține profesorului
cursul anului financiar curent, care
Stephen Synnott, care a
se încheie la 31 martie 1981, a unui
precizat că noul sate
ritm de creștere economică de 4,8
lit, denumit „1979—J3“,
la sută.
are un diametru de

PRIMIRE LA PRAGA. Gustav
Husak, președintele R. S. Cehoslovace, a primit delegația parla
mentară oficială a Republicii Cipru,
condusă de președintele Camerei
Reprezentanților. Alekos Michelides,
anunță agenția C.T.K., adăugind că,
in cursul convorbirii ce a avut loc
cu acest prilej, părțile și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea
relațiilor, tradițional bune, dintre
Cehoslovacia și Cipru.

ÎN FUNCȚIA DE PRIMAR AL
ORAȘULUI CESENA (Italia) a fost
ales un membru al Partidului Comunist Italian — Leopoldo Lucchi.
în consiliul orășenesc, format după
alegerile din iunie a.c., pentru organeie puterii locale, comuniștii de
țin 20 din cele 40 de locuri.
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
AL FILMULUI DE LA SAN SE
BASTIAN va avea loc, anul aces
ta, in perioada 13—24 septembrie,
informează agenția E.F.E.
SEMINAR. Între 8 și 26 septem
brie, la Luanda se vor desfășura
lucrările unui seminar pentru formarea cadrelor de alfabetizare in
țările africane de expresie portugheză. Reuniunea va grupa repre
zentanți ai Angolei, Guineei-Bissau,
Republicii Capului Verde, R. D. Sao
Torne și Principe și Mozambicului
și va permite abordarea unor probleme care privesc și activitatea in
perioada de după alfabetizare, reiatează agenția Angop.

INUNDAȚII IN NIGERIA. Regiunea orașului Ibadan, capitala ftp.Vilui Oyo din Nigeria, a fost Cons
tată de inundațiile provocate de
ploile torențiale — anunță presa nigeriană. Apele fluviului Ogunpa au
distrus peste 106 de case, 240 de
persoane pierzindu-și viața.
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Un nou satelit al planetei Jupiter
aproximativ 40 kilome
tri și evoluează pe o
orbită în jurul plane
tei Jupiter cu o alti
tudine de 56 000 kilo
metri. de la suprafața
exterioară a masei de
nori, perioada de rota
ție fiind de 7 ore, 4
minute și 30 secunde.
Orbita noului satelit se
află la exteriorul ine
lului jupiterian desco-

perit, de asemenea, cu
ajutorul celor două
sonde spațiale americane.
Înainte de cercetarea
planetei Jupiter cu
cele două sonde spa
țiale se cunoștea exis
tența a 13 sateliți jupiterieni. Existența celorlalți doi a fost
stabilită anterior celui
de-al 16-lea.

Gh. CERCELESCU
Națiunile Unite
Brighton (Anglia) ; Demonstrație in apărarea locurilor de muncă
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