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CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE
DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI PREȘEDINTELE KENNETH DAVID KAUNDA

• Schimbul de păreri la nivel înalt evidențiază posibilități largi de dezvoltare 
a conlucrării prietenești româno-zambiene, în concordanță cu interesele 
ambelor popoare, ale cauzei păcii și progresului tuturor popoarelor • Vizite 

ale președintelui Zambiei în Capitală și în județul Prahova

Marți, 9 septembrie, au conti
nuat convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Kenneth 
David Kaunda, președintele Parti
dului Unit al Independenței Națio
nale, președintele Republicii Zam
bia.

In cadrul acestei noi runde de 
convorbiri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda au avut un schimb apro
fundat de păreri cu privire la pro
bleme esențiale ale vieții politice 
internaționale, evidențiind muta
țiile, transformările revoluționare 
care au loc în lume, ca urmare a 
afirmării tot mai puternice a voin
ței popoarelor, a luptei lor pentru 
libertate, pace și progres.

Cei doi președinți au relevat, 
totodată, preocuparea României și 
Zambiei față de deteriorarea cli
matului politic mondial, apreciind că 
este imperios necesar ca popoare
le, forțele înaintate de pretutin
deni să acționeze ferm pentru a 
pune capăt vechii politici de domi
nație și inegalitate, pentru oprirea 
tensiunii din viața internațională, 
pentru reluarea și continuarea po
liticii de destindere, colaborare și 
pace, de respect al independenței 
naționale.

A fost manifestată îngrijorarea 
în legătură cu perpetuarea stărilor 
conflictuale din diferite zone geo
grafice și apariția altor focare de 
încordare, cu menținerea unor si
tuații complexe încă nesoluționate, 
care pun în pericol pacea, securi
tatea și independența popoarelor. 
S-a considerat că, în condițiile in
ternaționale actuale, trebuie făcut 
totul pentru reglementarea, pe cale 
politică, prin tratative, a diferen
delor dintre state, a tuturor pro- 
t' "‘‘lor ce confruntă omenirea, 
pornindu-se de la respectarea 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, independenței și suvera

nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, de la dreptul 
suprem al fiecărei națiuni de a 
dispune de propriile destine.

în acest sens, a fost relevată im
portanța soluționării politice globa
le a situației din Orientul Mijlo
ciu, care să ducă la retragerea Is
raelului din teritoriile ocupate în 
1967, inclusiv din Ierusalimul arab,

la rezolvarea problemei poporului 
palestinian, pe baza dreptului său 
la autodeterminare și Constituirea 
unui stat palestinian independent, 
la asigurarea independenței și inte
grității teritoriale ’ a tuturor state
lor din regiune.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kenneth David Kaunda au reafir
mat hotărîrea României și Zambiei 
de a conlucra tot mai strîns pe 
arena mondială, de a-și aduce o 
contribuție activă la soluționarea

justă și durabilă a marilor proble
me ale contemporaneității, la in
staurarea unui climat de pace, 
securitate, încredere și colaborare 
în Europa, Africa și în întreaga 
lume, la înfăptuirea idealurilor 
nobile de libertate, independență 
și progres ale tuturor popoarelor.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de înțelegere și stimă reciprocă.
(Continuare în pag. a V-a)

Președintele României

NICOLAE CEAUȘESCU:

Sînt pe deplin încredințat că, în cadrul 

convorbirilor pe care le-am început, vom 

identifica noi căi și mijloace pentru a da un 

impuls și mai puternic colaborării și cooperării 

româno-zambiene, în interesul și spre binele 

ambelor noastre popoare, al cauzei progre

sului, destinderii și păcii in întreaga lume.

Președintele Zambiei

KENNETH DAVID KAUNDA:

Romania și Zambia cooperează in numeroase 

domenii. Aceste eforturi de a dezvolta coope

rarea reciprocă subliniază profunzimea tovă

rășiei care unește cele două popoare ale noas

tre. Ele demonstrează hotărîrea noastră comu

nă de a continua să acționăm pentru dezvoltarea 

pe mai departe a relațiilor noastre excelente.

ASTAZI, TRANSMISII DIRECTE LA RADIO Șl TELEVIZIUNE :

- In jurul orei 11, solemnitatea semnării documentelor oficiale româno* 
zambiene ;

- In jurul orei 14,45, ceremonia plecării tovarășului Kenneth David 
Kaunda, președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, președin
tele Republicii Zambia, care, impreună cu tovarășa Betty Kaunda, a efec
tuat, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republtcii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
marți, 9 septembrie, a avut loc ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut un raport 
cu privire la stadiul realizării, pînă la sfîrșitul 
primului semestru al acestui an, a principalilor in
dicatori tehnico-economici aprobați pentru capaci
tățile de producție puse în funcțiune. S-a constatat 
că in toate ramurile industriei s-a manifestat pre
ocupare pentru realizarea, la termenele stabilite și 
la volumul prevăzut în proiect, a producției globale 
și a celei fizice. Comitetul Politic Executiv a con
statat, în același timp, că o serie de întreprinderi 
noi produc sub indicatorii planificați, lipsind eco
nomia națională de cantități importante de pro
duse. Toate întreprinderile, centralele industriale, 
ministerele sînt obligate să acționeze cu cea mai 
mare fermitate pentru realizarea producției la ni
velul întregii capacități, funcționarea ireproșabilă 
și exploatarea rațională a utilajelor și instalațiilor, 
respectarea strictă a normelor în vigoare de repa
rație și întreținere, aprovizionarea ritmică cu ma
terii prime. Intr-un timp rit mai scurt, toate uni
tățile industriale noi să lucreze la parametrii pro
iectați.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut un raport 
privind stadiul acțiunii de întărire a ordinii și creș
tere a productivității muncii în Întreprinderi, me
canizării și automatizării proceselor de producție, 
reducerii personalului auxiliar și creșterii perso
nalului direct productiv. Au fost examinate con
cluziile studiilor întreprinse la indicația conduce
rii partidului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, intr-un număr de întreprinderi din ra
muri economice diverse. Comitetul Politic Executiv 
a indicat să se intensifice acțiunea de raționalizare 
a fluxurilor de producție, îmbunătățire a tehnolo
giilor de fabricație, mecanizare a unor lucrări grele 
și cu volum mare de muncă manuală, utilizare ra
țională a capacităților de producție, extindere a 
polideservirii mașinilor, precum și luarea altor mă
suri cu caracter tehnic și organizatoric. Va trebui 
să se asigure un grad mai înalt de mecanizare și 
automatizare a lucrărilor de transport uzinal, 
manipulare și depozitare, concomitent cu adop
tarea unor tehnologii și fluxuri de fabricație care 
să reducă Ia minimum volumul acestor lucrări. S-a 
trasat sarcina ca, pe baza tuturor acestor măsuri, 
Comitetul de Stat al Planificării și ministerele eco
nomice să aibă în vedere, la elaborarea planului pe 
anul viitor, reducerea personalului auxiliar și creș
terea numărului personalului direct productiv.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a 
discutat și adoptat o serie de măsuri legate de des
fășurarea Congresului consiliilor populare și al 
președinților consiliilor populare.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat 
proiectul Legii cu privire la dezvoltarea industriei 
mici, chemată să aducă o contribuție sporită la dez
voltarea generală a economiei naționale, la creș
terea continuă a nivelului de trai al poporului, per- 
mițînd folosirea cu maximă eficiență a tuturor re
surselor materiale și a forței de muncă existente în 
comune și orașe. Această ramură de activitate cu
prinde, conform proiectului de lege, unități de pro
ducție și de prestări de servicii ale consiliilor popu
lare, cooperației meșteșugărești, cooperației de 
consum, activitățile industriale din cooperația agri
colă de producție, precum și activitatea micilor 
meșteșugari autorizați și alte activități de produc
ție și de prestări de servicii. Potrivit proiectului de 
lege, întreaga activitate a industriei mici se des
fășoară sub directa îndrumare și coordonare a con
siliilor populare, indiferent de subordonarea uni
tăților in care aceasta funcționează. înainte de a fi 
înaintat spre adoptare Marii Adunări Naționale, 
proiectul de lege va fi supus discuției Congresului 
consiliilor populare, precum și dezbaterii publice.

Comitetul Politic Executiv a luat în dezbatere și 
a aprobat proiectul de Lege privind obligația acti
viștilor de partid și de stat, a altor cadre cu funcții 
de răspundere de a declara bunurile de valoare 
proprietate personală. Proiectul de lege va fi supus 
dezbaterii și adoptării Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat directivele 
privind participarea României la lucrările celei 
de-a XXXV-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., care începe in septembrie a.c., și propune

rile ce vor fi făcute de țara noastră cu acest prilej. 
Întreaga activitate a delegației române la sesiunea 
O.N.U. va fi consacrată promovării tezelor și linii
lor directoare privind relațiile internaționale ale 
țării noastre, cuprinse în hotărîrile Congresului ai 
XII-lea al partidului, în expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în alte documente de partid și 
de stat, principiilor deplinei egalități în drepturi, 
independenței și suveranitățU naționale, neames
tecului în treburile interne și avantajului reciproc, 
renunțării la forță și la amenințarea cu forța, drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec din afară. Delegația țării 
noastre va prezenta poziția României privind gă
sirea unor soluții juste și echitabile problemelor 
complexe care preocupă in prezent omenirea, va 
milita pentru stingerea focarelor de tensiune și 
conflict care mai există în diferite zone ale globu
lui, numai și numai pe cale politică, prin tratative, 
pentru creșterea rolului și contribuției O.N.U. la 
soluționarea, în interesul tuturor popoarelor, a 
problemelor actuale ale vieții internaționale.

Pornind de la principiul partidului și statului că 
esențial pentru întărirea continuă a orinduirii 
noastre socialiste, a hotărîrii poporului de a-și 
apăra cuceririle revoluționare este dezvoltarea eco- 
nomico-socială tn ritm susținut a țării, ridicarea 
continuă a nivelului de trai al maselor, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit să se reducă pe anul 1980 
cheltuielile militare cu circa 2 miliarde de lei. De 
asemenea, Comitetul Politic Executiv a hotărit re
ducerea cheltuielilor de administrație și a altor 
cheltuieli ale statului pe acest an cu circa 4 mi
liarde de lei, fondurile respective urmînd să fie fo
losite In scopul accelerării progresului multilateral 
al țării și înfăptuirii programului de ridicare a 
nivelului de trai al poporului.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat. ★

Comitetul Politic Executiv a ascultat informarea 
prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu asupra 
vizitei oficiale efectuate tn țara noastră, In perioa
da 27—30 august, de către Ahmadou Ahidjo, pre
ședintele Republicii Unite Camerun.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat deplina 
aprobare față de rezultatele pozitive ale primului 
dialog româno-camerunez la nivel înalt, care 
oglindesc voința celor două țări de a dezvolta in 
continuare o largă colaborare economică, tehnico- 
științifică și culturală, de a întări solidaritatea și 
colaborarea pe plan internațional.

In cadrul ședinței s-a dat o deosebită apreciere 
convorbirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ahmadou Ahidjo, desfășurate intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, stimă și respect reciproc, care 
au evidențiat hotărîrea comună de a acționa pentru 
concretizarea, pe baze reciproc avantajoase, a unor 
acțiuni de cooperare In domeniile industriei con
structoare de mașini, economiei forestiere, meca
nizării agriculturii, construcției de baraje, electri
ficării urbane, precum și in alte domenii de interes 
reciproc, prin crearea de societăți mixte și alte 
forme moderne de cooperare In producție. S-a 
apreciat, de asemenea, hotărîrea de a se acționa 
pentru o creștere mai dinamică a schimburilor co
merciale, precum și de a se intensifica și diversifica 
schimburile și colaborarea In domeniile învățămîn- 
tului, culturii, ocrotirii sănătății și sportului.

Reliefînd importanța și semnificația deosebită a 
Declarației solemne comune, semnată de cei doi 
șefi de stat la încheierea vizitei — document care 
reafirmă voința celor două părți de a se călăuzi 
permanent, In raporturile dintre ele, după princi
piile deplinei egalități în drepturi și avantajului 
reciproc, respectării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului In treburile interne — Co
mitetul Politic Executiv și-a exprimat convingerea 
că promovarea unor asemenea raporturi de prie
tenie și colaborare corespunde intereselor funda
mentale ale popoarelor român și camerunez, re
prezintă o contribuție importantă la cauza destin
derii, securității și cooperării tn Europa și în Afri
ca, la lupta generală pentru pace și progres în în
treaga lume.

Comitetul Politic Executiv a relevat, In același
(Continuare in pag. a IlI-a)

A AZI ÎNCEP LUCRĂRILE CONGRESULUI AL II-LEA^

AL CONSILIILOR POPULARE

Succes deplin marelui forum 
al democrației noastre socialiste!
Astăzi încep în Capitală lucră

rile celui de-al II-lea Congres al 
deputaților consiliilor populare ju
dețene și al președinților consi
liilor populare.

Instituționalizat prin lege, din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Congresul consiliilor 
populare constituie o expresie 
elocventă a democratismului ce 
caracterizează întreaga viață eco
nomică și socială a țării, „o formă 
nouă a puterii politice a oameni
lor muncii in care — după cum 
aprecia secretarul general al parti
dului — reprezentanții desemnați 
de muncitori, de țărani, de inte
lectuali. de toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
participă direct la dezbaterea și 
hotărirea destinelor patriei noastre 
socialiste". însăși această practică 
— a convocării congreselor în ter
men de un an de la data alegeri
lor generale de deputați și la cum
păna dintre două cincinale — vor
bește despre dimensiunile șl ca
racterul consecvent al democrației 
noastre socialiste, fundamentată 
pe mecanismul profund democra
tic de adoptare a hotăririlor ce 
interesează întreaga obște.

Congresul reprezintă un mare 
sfat al gospodarilor, forum de 
analiză profundă a întregii activi
tăți ce se desfășoară la nivelul or
ganelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat. însăși ordinea 
de zi a congresului atestă rolul,

importanta și răspunderea ce revin 
consiliilor populare în înfăptuirea 
politicii partidului și statului, in 
soluționarea nemijlocită a tuturor 
problemelor economice și sociale, 
edilitare și gospodărești din raza 
lor de activitate.

După cum este cunoscut, cu pri
lejul primului Congres al deputa
ților consiliilor populare și al pre
ședinților consiliilor populare au 
fost adoptate hotărîri de primă 
importanță pentru progresul eco
nomic al țării, pentru prosperita
tea tuturor județelor, orașelor și 
satelor, pentru înflorirea vieții 
noastre sociale — potrivit orientă
rilor, de o excepțională valoare 
teoretică și practică, cuprinse în 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea congre
sului. Cu clarviziunea, rșalismul, 
spiritul revoluționar și cuprinză- 
toarea deschidere spre nou — pro
prii gîndirii și acțiunii secretarului 
general al partidului — au fost 
analizate multilateral problemele 
dezvoltării economico-sociale în 
profil teritorial, s-au indicat direc
țiile de acțiune pentru Înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor și atribuții
lor mereu mai ample încredințate 
consiliilor populare, au fost preci
zate obiectivele practice, concrete, 
de acțiune, pentru activul organe
lor locale ale puterii și adminis
trației de stat, pentru cadrele de 
conducere din economie, pentru 
toți oamenii muncii.

Primul Congres al consiliilor 
populare s-a dovedit a fi o înaltă 
școală de conducere economico- 
socială, întreaga activitate a orga
nelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat, a deputaților din 
consiliile populare fiind încunu
nată de succese tocmai în măsura 
în care au dat viață indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
hotăririlor și măsurilor adoptate 
de congres.

însemnătatea Congresului al 
II-lea al consiliilor populare rezi
dă in faptul că in acest cadru 
profund democratic se vor analiza 
și dezbate acum sarcinile de cea 
mai mare importanță ce revin or
ganelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat în perspectiva 
cincinalului 1981—1985, a hotăriri
lor adoptate de Congresul al 
XII-lea al partidului, care a pus 
in fața Întregului popor, a, cadre
lor de conducere din economie șl 
administrație țeluri de o amploare 
fără precedent, in interesul unei 
dezvoltări mai rapide a economiei 
noastre naționale și creșterii nive
lului nostru de trai.

Experiența de pînă acum a de
monstrat și demonstrează că rod
nicia activității consiliilor populare 
— ca dealtfel a oricărui organism 
de conducere socială — depinde 
de Întărirea, adîncirea șl perma-
(Continuare în pag. a Il-a)
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Azi se deschid lucrările Congresului al ll-lea al consiliilor populare

PROGRESUL ȚĂRII, AL TUTUROR JUDEȚELOR Șl LOCALITĂȚILOR PATRIEI 
- PRIN VOINȚA Șl FAPTA MILIOANELOR DE GOSPODARI

Succes deplin marelui forum al democrației noastre socialiste!
(Urmare cHn pag. I)
nentizarea legăturii șt a dialogului 
cu masele de oameni ai muncii, 
de capacitatea de a stimula con
știința, responsabilitatea cetățeni
lor fată de actul de decizie la care 
sint chemați să participe direct și 
plenar. Bezultatele obținute pînă 
acum de consiliile populare în so
lutionarea problemelor legate de 
dezvoltarea economico-socială a 
localităților, practic a întregii 
tari, sint pe măsura înțelegerii și 
respectării cerinței de a gîndi și 
concepe legătura cu masele ca o 
componentă inseparabilă de fie
care zi, sint pe măsura timpului 
petrecut de fiecare deputat, de 
fiecare activist de partid sau de 
stat, efectiv în mijlocul cetățeni
lor, pe măsura promovării cu con
secvență revoluționară a acelui 
stil de conducere și de lucru bazat 
pe consultarea permanentă cu ma
sele, pe valorificarea cit mai de
plină a gîndirii, inițiativei și ca
pacității creatoare a poporului 
Însuși.

Bilanțul cu care se prezintă con
siliile populare în fața congresu
lui lor este rodnic. In toate jude
țele țării, practic în fiecare loca
litate, s-au înregistrat progrese în
semnate in dezvoltarea economică 
și socială, in domeniul construcției 
de locuințe, al valorificării resur
selor locale, dezvoltării industriei 
mici și diversificării serviciilor 
pînă la nivelul tuturor cerințelor 
și nevoilor, deși, fără îndoială, mai 
există vaste rezerve și posibilități 
care nu și-au găsit încă materia
lizarea, mai există neîmpliniri și 
neajunsuri.

în acest sens, este un merit al 
recentelor conferințe județene ale 
deputaților consiliilor populare de

a fi analizat — pornind de la re
zultatele bune înregistrate — cau
zele neîmplinirllor care mai per
sistă, de a se fi concentrat cu spirit 
critic și autocritic asupra acelor 
probleme de care depinde înde
plinirea integrală a sarcinilor de 
plan, de a fi relevat noi posibili-, 
tăți de valorificare superioară a 
tuturor resurselor de care dispune 
fiecare județ, fiecare localitate, 
pentru progresul continuu al eco
nomiei — baza certă a ridicării 
nivelului de trai al întregului po
por. în acest cadru profund demo
cratic — pe care l-au oferit con
ferințele înseși — participanții au 
stabilit măsurile ce se impun pen
tru antrenarea mereu mai activă 
a oamenilor muncii, a tuturor ce
tățenilor, la conducerea întregii 
vieți economice și sociale, pentru 
perfecționarea continuă a activi
tății ce se desfășoară pe plan local, 
pentru rezolvarea nemijlocită, cu 
și mai multă competență, a pro
blemelor legate de organizarea 
mai bună a muncii și vieții din 
fiecare localitate.

Revine congresului misiunea de 
a pune în lumină cele mai efi
ciente căi și metode de lucru pen
tru ca fiecare consiliu popular, 
fiecare comitet executiv, fiecare 
deputat și cadru cu muncă de răs
pundere să-și îndeplinească mai 
bine sarcinile și atribuțiile. Con
gresul consiliilor populare va mar
ca, fără îndoială, o nouă etapă, 
hotăritoare, în perfecționarea sti
lului și metodelor de lucru ale or
ganelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat, în îmbunătățirea 
conducerii vieții economice și so- 
cial-culturale pe plan local, in or
ganizarea întregii activități ce se 
desfășoară la nivelul unităților ad
ministrativ teritoriale.

în acest cadru, de cea mai mare 
importanță este faptul că pe pri
mul plan al atenției la lucrările 
congresului se va afla vasta pro
blematică a realizării planului in 
domeniul industriei republicane și 
al industriei mici in perioada 1981— 
1985 — domeniu în care consiliile 
populare au datoria să aducă o 
contribuție considerabil sporită, pe 
măsura posibilităților reale, la 
crfeșterea venitului național, prin 
valorificarea efectivă a tuturor 
resurselor locale de care dispun.

De o deosebită importanță sint, de 
asemenea, sarcinile ce revin con
siliilor populare din planul cincinal 
1981—1985 în domeniul agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare 
și gospodăririi apelor — sarcini 
care se impun și în centrul aten
ției organelor locale ale puterii și 
administrației de stat dată fiind 
însemnătatea creșterii continue a 
producției agricole, cerealiere și 
zootehnice, pentru întregul mers al 
economiei naționale, pentru creș
terea nivelului de trai al în
tregului popor. Continua dezvoltare 
a județelor, a tuturor localităților 
țării este strîns legată de îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce 
revin consiliilor populare în dome
niul investițiilor, al construcțiilor 
industriale și agricole, al altor 
obiective sociale și culturale, al 
sistematizării și proiectării. Largul 
schimb de experiență va permite 
totodată să se materializeze apoi 
în practică, mai repede și mai 
bine, eforturile ce se fac — și ce 
trebuie făcute în continuare — în 
domeniul descoperirii de noi surse 
energetice, al economisirii com
bustibilului și energiei electrice și 
termice, îmbunătățirii activității

de gospodărie comunală și locatl- 
vă, îndeplinirii planului financiar 
și a bugetelor locale — problema
tică ce ocupă un loc de seamă pe 
agenda de lucru a congresului.

Atenția pe care partidul și sta
tul nostru o acordă ridicării con
tinue a nivelului de trai al po
porului — pe măsura eforturilor 
de dezvoltare economică și a mun
cii depuse — se regăsește, de ase
menea, în aceea că în cadrul lucră
rilor congresului se vor analiza și 
dezbate sarcinile în domeniul con
strucției de locuințe, al comerțului 
și serviciilor, pregătirii și per
fecționării forței de muncă, invă- 
țămîntului, culturii și sănătății pu
blice.

De cea mai mare însemnătate 
va fi, totodată, însăși dezbaterea 
activității consiliilor populare în 
domeniul dezvoltării democrației 
socialiste și al participării oameni
lor muncii la conducerea vieții 
economico-sociale. în acest sens, 
Congresul consiliilor populare con
stituie cadrul cel mai propice pen
tru uh bogat și fructuos schimb de 
experiență, pentru evidențierea 
celor mai bune forme de lucru, de 
dialog direct cu cetățenii, asupra 
metodelor și mijloacelor de care 
dispune democrația noastră socia
listă în acțiune. Cu convingerea că 
dezbaterile și hotărîrile celui de-al 
doilea Congres al consiliilor popu
lare — baza unor noi și rodnice 
înfăptuiri — vor marca un pas 
înainte pe calea progresului, a în
floririi fiecărui județ, fiecărei lo
calități și astfel a întregii țări, oa
menii muncii, întregul popor adre
sează marelui forum al gospodari
lor țării, al democrației noastre so
cialiste urarea de SUCCES DE
PLIN I

în toate zonele - agricultura 
pe calea înfloririi

T

Locuințe mai multe, mai bune pentru oamenii muncii

i

Una din cele mai importante rea
lizări ale politicii partidului nos
tru în domeniul social o constituie 
înfăptuirea vastului program al con
strucțiilor de locuințe — componen
tă de bază a programului de creș
tere a nivelului de trai al oameni
lor muncii, domeniu de însemnătate 
esențială In activitatea consiliilor 
populare. .... .............

• în perioada 19S5—1979 s-au 
construit pestb 2,3 milioane locu
ințe, din care 1446 009 aparta
mente din fondurile statului și 
din fondurile populației cu spri
jinul statului.

• Pentru îmbunătățirea con
dițiilor de locuit ale populației 
s-au investit în perioada 1985— 
1979 fonduri de aproape 180 mi
liarde Iei, sumă ce depășește to
talul fondurilor de investiții alo
cate întregii economii naționale 
iu deceniul 1950—1960.

O atenție deosebită s-a acordat 
înnoirii fondului locativ din Județe
le odinioară râmase in urmă, unde 
procesul industrializării a determi
nat o masivă deplasare a populației 
rurale spre localitățile urbane.

s-au construit in anul 1965 in 
întreaga (ară.

înfăptuirea amplului program al 
construcțiilor de locuințe a condus 
la îmbunătățirea simțitoare a con
dițiilor de locuit ale populației, fapt 
reflectat, Intre altele, și de creș
terea suprafeței locative ce revțne, 
in medie, pe o persoană,

• De la 7,77 mp în 1956, su
prafața locativă medie pe țară 
ce revine unei persoana a cres
cut în 1979 la 9,27 m p.

în paralel cu realizarea noilor 
construcții de locuințe aii sporit do
tările edilitare ale localităților, cu 
precădere în zonele mai puțin do
tate în anii anteriori.

APARTAMENTE DATE ANUAL ÎN FOLOSINȚĂ

• Rață de creșterea medie pe 
țară a numărului de apartamen
te date in folosință in 1979, in 
raport cu anul 1965, de 3,5 ori, 
în județul Sălaj creșterea a fost 
de 53,7 ori, Bistrița-Năsăud — 
30,7 ori, Covasna — 15,4 ori, 
Vraneea — 12,3 ori. Teleorman 
— 11,6 ori, Botoșani — 10,6 ori, 
Buzău — 10,5 ori, Olt — 9,7 ori, 
Dîmbovița — 7,7 ori, Ialomița — 
7,4 ori.

• In numai 3 județe — Boto
șani, Covasna și Harghita — i-au 
construit in perioada 1976—1979 
mal multe apartamente decit

• în cadrul amenajărilor edi
litare, dacă rețeaua de distribu
ție a apei, de exemplu, s-a mărit 
In perioada 1965—1979 pe an
samblul țării de 2.4 ori, în ju
dețul Sălaj creșterea a fost de 
8,7 ori, Dîmbovița — 5,4 ori, Co
vasna — 5 ori, Buzău. Gorj, 
Harghita, Maramureș, Olt, Tul- 
cea — de 4—5 ori. Alba, Arad, 
Bistrița-Năsăud, Ialomița, Ilfov, 
Mehedinți, Satu Mare — 3,5—
4 ori.

• Lungimea totală a traseelor 
de transport în comun a cres
cut pe ansamblul țării în peri
oada 1965—1979 de 2,6 ori ; în 
orașele Zalău șl Rimnicu Vîlcea 
— creșterea a fost de 17 ori, Sla
tina — 11 ori, Gh. Gheorghiu- 
Dej — 10 ori, Arad și Tecuci — 
8 ori, Călărași — 7 -ori, Odor- 
heiu Secuiesc — 6 ori, Bistri
ța, Tg. Jiu, Slghetu Marmației, 
Dej și Drobeta-Tr. Severin —
5 ori.

Mihai IONESCU

Agricultura românească a cunos
cut în anii construcției socialiste, și 
îndeosebi după Congresul al IX-lea 
al partidului, o puternică dezvolta
re și modernizare, în toate județele 
țării înregistrîndu-se nîiari progrese 
în dezvoltarea acestei ramuri da 
bază a economiei naționale.

• In perioada 1965—1979 vo
lumul producției globale agricole 
a crescut cu 89 la sută, ceea ca 
înseamnă aproape dublarea vo
lumului de produse livrate pen
tru industria prelucrătoare și

' pentru aprovizionarea populației.

• Efectivele de animale au 
sporit in aceeași perioadă la 
porcine — de peste 2 ori, bovine
— cu peste 32 la sută, ovine — 
cu aproape 21 la sută, iar la pă
sări — de 2,4 ori.

• In cadrul dezvoltării de an
samblu a agriculturii, creșteri 
mai mari au marcat județe 
precum Olt — cu 177 Ia sută, 
Gorj — 159 Ia sută, Argeș — 
155 la sută, Dîmbovița și Dolj
— 141 la sută, Prahova — 135 la 
sută, Maramureș și Teleorman
— 131 la sută. Ca urmare, nu
mărul județelor care au realizai 
In 1979 o producție globală agri
colă anuală mai mare de 1,5 mi
liarde lei a crescut de Ia 21 în 
1965, la 39, îar 12 județe — față 
de nici unul în 1965 — au de
pășit în 1979 nivelul de produc
ție de 4 miliarde lei. în acest 
fel, tot mai multe județe reușeso 
să-și asigure pe plan local ne
cesarul consumului populației.

La realizarea acestor creșteri, o 
contribuție Importantă au avut-o 
măsurile de extindere și moderniza
re a bazei tehnico-materiale din 
domeniul agriculturii.

• In prezent, agricultura 
dispune de peste 140 000 tractoa
re, cu circa 60 000 mai multe 
decit in 1965, revenind, la un 
tractor, in medie, 70 hectare de 
teren, față de 121 hectare in 1965.

® Creșteri peste media pe 
țară a parcului de tractoare s-au 
înregistrat în județe mai puțin 
dotate în trecut : Alba. Bacău, 
Bistrița-Năsăud. Covasna, Dîm
bovița. Gorj, Harghita, Maramu
reș, Sălaj ș.a.

• De circa 8 ori va crește în 
acest an, față de anul 1965 can
titatea de îngrășăminte chimice 
de care va beneficia agricultura.

Pentru promovarea unei agricul
turi intensive au fost sporite an de 
an suprafețele de teren irigate.

• In ultimii 15 ani suprafețele 
Irigate au crescut de 10 ori, 
ajungind în prezent la peste- 2,3 
milioane hectare.

• Semnificativ pentru am
ploarea eforturilor de investiții 
făcute in acest domeniu este și 
faptul că suprafețele amenajate 
pentru irigat in 1979 in fiecare 
din județele Ialomița, Constanța 
și Dolj depășesc suprafețele 
irigate in 1965 în întreaga (ară.

I. M1HA1

DINAMICA PRODUCȚIEI GLOBALE AGRICOLE 
1N PERIOADA 1965-1979

— in procente —

întregul activ obștesc 
răspunde de planul de locuințe

Construcțiile de locuințe reprezintă unul dintre cele 
mai importante domenii de activitate ale consiliilor 
populare, atit prin amploarea lucrărilor, prin partea 
considerabilă de avuție națională incorporată în ele, cit 
și prin rolul condițiilor de locuit în viața fiecărui om, 
In ridicarea nivelului de trai. Partidul și statul nostru 
acordă o importanță deosebită rezolvării cerințelor de 
locuințe, alocind fonduri deosebit de importante, impri- 
mind un ritm fără precedent in acest domeniu. întreaga 
țară e, practic, un șantier. îndeplinirea vastului program 
de construcții de locuințe a înregistrat succese conside
rabile, deși există și neîmpliniri, rezerve de mai bine.

cît timpul pentru servirea 
mesei și pentru odihnă să 
fie respectat și să se asigu
re o hrană corespunzătoa
re. în afară de cei care 
aveau deja locuințe, au mai 
fost puse la dispoziția con
structorilor peste 500 de 
apartamente și garsoniere. 
O atenție deosebită au acor
dat consiliul popular și 
conducerea trustului nor-

îndeplinire cu sprijinul ne
mijlocit al consiliilor popu
lare.

La Consiliul popular al 
municipiului Piatra Neamț 
discutăm cu tovarășul prim- 
secretar Vasile Bălan și cu 
tovarășul prim-vicepre- 
ședinte Constantin Potolin- 
că :

— Activitatea noastră în 
domeniul construcțiilor de

Propunerile cetățenilor - 
angajament al propriei participări
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Ne-am oprit, pentru do
cumentarea în vederea an
chetei de feță, în județul 
Neamț, unul din județele 
fruntașe in construcția de 
locuințe. Constructorii de 
aici au îndeplinit planul 
cincinal încă din luna no
iembrie anul trecut, reali- 
zînd și 3 000 de apartamen
te din planul suplimentar.

— Mă întrebați care este 
explicația situării județului 
nostru pe un loc fruntaș în 
construcția de locuințe. Una 
din aceste explicații — ne 
spune tovarășul Valerian 
Găină, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular ju
dețean Neamț — și de fapt 
cea mai importantă este 
formarea, în acești ani. a 
Unui puternic nucleu stabil 
de constructori. Sînt oa
meni devotați trup și suflet 
meseriei lor, cu o foarte 
bună calificare și eu un 
exemplar simț al datoriei 
muncitorești. Unii au „școa

Din experiența unui județ fruntaș

la" Bicazulul sau Oneștiu- 
lui, alții sint mai tineri ; 
împreună alcătuiesc adevă
rate nuclee muncitorești.

Stabilitatea forței de 
muncă pe șantiere — pro
blemă care se ridică In fața 
unor trusturi de con
strucții — <f fost asigu
rată prin îndeplinirea rigu
roasă a unor condiții esen
țiale : calificare, ciștiguri 
drepte prin extinderea a- 
cordului global, condiții de 
lucru corespunzătoare (ceea 
ce înseamnă bune), locuin
țe. Adeseori sint invocate 
multe greutăți în această 
privință și ele există, in
tr-adevăr, dar experiența a 
dovedit că sînt pe deplin 
posibil de depășit. Noi am 
creat microcantine și alte 
dotări sociale în așa fel în-

măril corecte șl realizării 
de către fiecare om a unor 
retribuții bune, echitabile. 
Aceste măsuri sociale, fi
rești — zicem noi — n-au 
întirziat să-și arate efectul.

Alte măsuri vizează in 
mod direct pregătirea din 
timp a deschiderii șantie
relor, precum și coordona
rea activității lor. Cu cel 
puțin două luni înainte de 
începerea anului, pe baza 
unei prenormări, se stabi
lește, cît mai aproape de 
realitate, necesarul de for
ță de muncă pe meserii, 
eșalonarea pe luni și tri
mestre a recrutării și pre
gătirii constructorilor. Acest 
plan al forței de muncă, 
defalcat de conducerea 
trustului județean pe șan
tiere și loturi, este adus la

locuințe — ne spuhe pri
marul municipiului — s-a 
bazat într-o foarte mare 
măsură pe sprijinul per
manent și masiv din partea 
cetățenilor. Ne-am adresat 
celor care urmau să bene
ficieze de locuințe, fie pro
prietate personală, fie pro
prietate de stat, propunîn- 
du-le să participe în timpul 
lor liber, pe baza unui pro
gram sincronizat cu ne
voile șantierelor, la execu
tarea unor munci necalifi
cate. în același timp, între
prinderile, ai căror anga
jați urmau să primească 
locuințe, au fost solicitate 
să sprijine cu meseriași ca
lificați (electricieni, sudori, 
instalatori) punctele de lu
cru care aveau imperioasă 
nevoie de aceștia. Partici

parea oamenilor a fost or
ganizată și planificată 
strict, pe întreprinderi și 
instituții, pe zile. 104 uni
tăți economice și instituții 
au participat la această ac
tivitate.

— într-adevăr — com
pletează tovarășul prim- 
vicepreședinte — deviza 
noastră simplă : „Vreți să 
vă mutați in casă nouă, 
dați o mină de ajutor con
structorilor !“ a mers la 
inima oamenilor. Numai în 
cursul acestui an, cetățenii 
beneficiari au prestat peste 
200 000 ore muncă patrioti
că. Toate cadrele de răs
pundere și toți activiștii 
consiliului au in grijă de 
la temelie pînă Ia acoperș 
blocuri de locuințe, infor- 
mind biroul executiv asu
pra tuturor problemelor de 
organizare, de aproviziona
re, sociale, pe care le ridi
că activitatea de zi cu zi a 
constructorilor. Pînă la 30 
septembrie vom asigura 
întregul plan de locuințe 
pe 1981. Și vom începe un 
nou cvartal de peste 1 500 
apartamente.

Zestrea edilitară a orașe
lor și satelor județului 
Neamț sporește în ritm cu 
experiența organizării acti
vității de construcții și a 
muncii pe șantiere.

Anqela POPESCU 
C. BLAGOVICI

...Treceam intr-o zi pe 
bulevardul Castanilor din 
centrul orașului Tîrgo- 
viște, într-una din casele 
mai arătoase de pe aceas
tă cale de circulație am 
auzit glasuri de copii, lar
ma specifică grădinițelor, 
amestecată, intr-un zum
zet unic, cu voci de a- 
dulți. Am intrat. De-o 
parte — primii preșco
lari care s-au grăbit să-și 
întrerupă „vacanța", și- 
numeroși bărbați și femei 
care roboteau. Bărbații, 
tații copiilor, sudau țe
vile de încălzire ale în
căperilor, reparau înveli- 
torile casei, iar femeile, 
mamele acelorași copii, 
zugrăveau, scuturau, de
reticau prin toată casa.

Acest episod de muncă 
are tîlcul lui. în ultimii 
ani, în județul Dîmbovița 
au fost create încă 1000 
de locuri în creșe și gră
dinițe. Părinții au înțe
les că o asemenea cifră 
impune un vast șantier, 
forță de muncă serioasă. 
Inițiativele și-au spus 
cuvîntul.

O privire de ansamblu 
asupra participării cetă
țenilor la treburile ob
ștești ale județului Dîm
bovița ne-a dat-o tova
rășul Dumitru Gheorghf- 
șan, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
județean Dîmbovița. Ne 
spunea : „în perioada 
întilnirilor dintre candi
dați sl alegători, dintre de
putat! șl alegători au fost 
făcute de dîmbovlțeni 
peste 5 000 de propuneri

gospodărești. In lunile 
care s-au scurs din acest 
an, prin participarea ce
tățenilor la construcția 
locuințelor pe care ei în
șiși le vor ocupa, a 
unor unități comerciale, 
de care tot ei vor benefi
cia, a creșelor și grădini
țelor, unde cresc si sînt 
educați propriii lor copii, 
a multor altor obiective 
de interes cetățenesc, am 
reușit să economisim din

iar cartierul are nevoie 
de viitorul magazin". Re
zultatul final : zi de zi, 
sute de oameni au lucrat 
la muncile necalificate.

Aflăm, in continuare, de 
la interlocutorii noștri că 
o cale importantă și si
gură de captare a suges
tiilor, ideilor locuitorilor 
și a dorinței lor de a grăbi 
realizarea unor obiective 
de interes public o consti
tuie „Tribuna democra

însemnări din județul Dîmbovița

bugetul consiliilor popu
lare peste 150 de milioa
ne lei, pe care, așa cum 
știe fiecare dintre locui
tori, ii vom folosi tot 
pentru realizarea unor 
obiective sociale, nece
sare ridicării nivelului de 
trai al populației".

Prezent la convorbire, 
deputatul Gheorghe Tran- 
dafirescu a ținut, la rîn- 
dul lui, să relateze : 
Intr-o zl a venit la 
mine un grup de cetă
țeni dintr-o zonă semi- 
centrală a municipiului — 
printre ei mulți lucrători 
din comerț — și ml-au 
zis cit se poate de sim
plu : „Ne-am gîndit că 
ar fi mai bine și lucru
rile ar merge mai repe
de dacă am mobiliza toți 
oamenii din cartier pen
tru construirea celui mai 
mare magazin din oraș — 
«Muntenia». Deocamdată, 
pe acest șantier lucru
rile merg de parcă stau,

ției." Pînă acum în jude
țul Dîmbovița au fost fă
cute nu mai puțin de 2 000 
de propuneri. Aceste ini
țiative ale oamenilor au 
fost analizate și s-a con
statat că cele mai multe 
dintre ele se refereau la 
autogospodărirea localită
ților, la o aprovizionare 
mai fluentă, la construirea 
mai rapidă a caselor. 
Esențial este faptul că nu 
este vorba de propuneri- 
cerere revendicative; dim
potrivă, oamenii fOrmu- 
lind propuneri, își oferă 
totodată sprijinul Ca să 
materializeze ceea ce pro
pun.

Ne-am deplasat prin co
munele județului.

Pe drumul care duce de 
Ia Tîrgoviște spre comuna 
Hulubești auzim zgomot 
de ciocane, de ferăstrale 
și de topoare. Lingă rîul 
Potop găsim o sumedenie 
de oameni veniți acolo 
din comuna amintită, din

alte comune învecinate să 
repare podul luat de ape. 
Aflăm de la localnici că, 
în ultimul timp, ei au re
parat sau reconstruit 12 
asemenea poduri, in lun
gime de peste o jumătate 
de km. Alți săteni, din 
Glodeni, Vlșinești, Gura 
Șuții,' Șelaru ș.a.m.d.. cu 
atelaje proprii, cu resurse 
locale au contribuit, din 
inițiativă proprie, la as
faltarea sau reparația 
drumurilor județene din 
zona comunelor respec
tive.

„Cel puțin 150 ore de 
muncă patriotică pentru 
fiecare beneficiar de casă 
nouă" — iată deviza sub 
care zeci de mii de mun
citori din unitățile econo
mice ale județului parti
cipă acum la grăbirea 
ritmului construcțiilor.

Am arătat doar o parte 
infimă din rezultatele ob
ținute de cetățeni la gos
podărirea localităților în 
care muncesc și trăiesc. 
Și totuși, din cele de mai 
sus am desprins o ecuație 
gospodărească simplă și 
eficientă : cu cît cetățenii 
participă mal intens la 
înfăptuirea unor lucrări 
gospodărești, Cu atit mai 
mult se economisesc fon
duri; iar cu cit cresc fon
durile economisite, cu atit 
se pot realiza mai multe 
lucrări in interesul lor. 
Practica organelor locale, 
a consiliilor populare din 
județul Dîmbovița confir
mă exactitatea „ecuației".

Gh. GRAURE
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Fâr/7- cîț ma[ mult cărbune!

(Urmare din pag. I)

timp, însemnătatea aprofundatului schimb de ve
deri care a avut loc in legătură cu situația interna
țională și mutațiile din lumea contemporană și a 
exprimat deplina aprobare față de concluziile la 
care au ajuns cei doi șefi de stat în urma exami
nării principalelor probleme care confruntă ome
nirea.

Comitetul Politic Executiv apreciază însemnăta
tea faptului că România și Republica Unită Came
run se pronunță pentru sprijinirea luptei de eli
berare națională a popoarelor din Africa, împotriva 
imperialismului, colonialismului și a politicii de 
apartheid, pentru realizarea de progrese în dome
niul cooperării și securității pe continentul euro
pean, pentru soluționarea tuturor problemelor li
tigioase dintre state numai pe cale politică, prin 
tratative, pentru participarea activă și egală în 
drepturi a tuturor statelor la viața internațională, 
pentru adoptarea de măsuri concrete de dezarmare 
și folosirea mijloacelor economice obținute de pe 
urma dezarmării în scopul dezvoltării fiecărei na
țiuni, îndeosebi pentru sprijinirea mai puternică a 
țărilor în curs de dezvoltare, pentru măsuri în di
recția lichidării decalajului dintre state și edifi
cării unei noi ordini economice internaționale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în unani
mitate documentele, înțelegerile și concluziile la 
care s-a ajuns cu prilejul vizitei și a stabilit măsu
rile corespunzătoare pentru înfăptuirea în bune 
condiții a obiectivelor de colaborare și cooperare 
prevăi <5, pentru amplificarea continuă a relațiilor 
româna .ameruneze, spre binele celor două po
poare, in interesul cauzei păcii și colaborării inter
naționale. ★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat, de ase
menea, despre vizita oficială întreprinsă în Româ
nia, intre 3 și 6 septembrie 1980, de președintele 
Republicii Elene, Constantin Karamanlis.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere noului dialog la nivel înalt româno-elen și și-a 
manifestat deplina aprobare față de rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Constantin Ka
ramanlis, care confirmă dorința României și Greciei 
de a da un nou impuls relațiilor tradiționale de 
prietenie, înțelegere și conlucrare dintre cele două 
țări ale noastre, în folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, destinderii și colaborării în Balcani, in 
Europa și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a relevat influența 
determinantă a intilnirilor la nivel înalt româno- 
elene asupra extinderii și aprofundării relațiilor 
dintre România și Grecia in domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural, precum și a con
lucrării pe plan internațional, subliniind că evolu
ția raporturilor româno-elene constituie un exem
plu de bună vecinătate intre țări cu sisteme sociale 
diferite.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat de
plina satisfacție față de hotăririle convenite între 
cei doi președinți privind dezvoltarea și mai pu
ternică a schimburilor comerciale, extinderea ra
porturilor economice, în special în sectoare cum 
sînt energia, transporturile, construcțiile de mașini 
și construcțiile navale, industriile chimică și ali

mentară, agricultura, lărgirea cooperării în dome
niul cercetării științifice și tehnologice. S-a rele
vat, de asemenea, însemnătatea hotărîrii celor două 
state de a promova noi forme de colaborare, între 
care crearea de societăți mixte, inclusiv pe terțe 
piețe, precum și de a aprofunda relațiile culturale 
româno-elene, mai buna cunoaștere reciprocă a po
poarelor noastre.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat de
plinul acord față de concluziile la care au ajuns cei 
doi președinți intr-o serie de probleme actuale ale 
situației internaționale, față de hotărirea României 
și Greciei de a extinde conlucrarea dintre ele în so
luționarea marilor probleme ale contemporanei
tății. A fost relevată însemnătatea hotărîrii Româ
niei și Greciei de a acționa în continuare pentru 
oprirea agravării climatului internațional și re
luarea politicii de destindere și pace, de respect în 
raporturile dintre state, a principiilor egalității în 
drepturi, independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și avantajului 
reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu 
forța, a dreptului fiecărui popor de a trăi în liber
tate, de a dispune singur de soarta sa. S-a reliefat 
hotărirea celor două țări de a contribui la efortu
rile pentru buna pregătire și desfășurare a reuniu
nii de la Madrid, care să se încheie cu rezultate 
pozitive în direcția transpunerii în viață a, preve
derilor Actului final de la Helsinki, în special a 
dezangajării militare pe continent, și în acest 
sens, a convocării unei conferințe de dezarmare în 
Europa.

Referitor Ia situația din Balcani, s-a subliniat 
importanța hotărîrii celor două țări de a milita 
neabătut pentru întărirea înțelegerii, colaborării, 
încrederii, bunei vecinătăți și păcii în această re
giune, în interesul cauzei securității și cooperării 
in Europa și în întreaga lume. A fost relevată, de 
asemenea, poziția celor două țări privind soluțio
narea tuturor problemelor conflictuale din lume 
numai pe calea tratativelor, și, în acest cadru, și re
zolvarea pașnică a situației din Cipru, adoptarea de 
măsuri în direcția opririi cursei înarmărilor, lichi
dării subdezvoltării și edificării unei noi ordini 
economice internaționale, democratizării largi a 
vieții politice mondiale.

Aprobind înțelegerile și concluziile la care au 
ajuns președinții Nicolae Ceaușescu și Constantin 
Karamanlis, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru realizarea în cele mai bune condiții 
a obiectivelor de colaborare și cooperare prevă
zute, penttu extinderea tot mai puternică a rela
țiilor de strînsă prietenie și conlucrare dintre cele 
două țări și popoare. ★

în încheierea ședinței, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit o serie de măsuri organizatorice menite 
să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții 
a activității de îndeplinire a planului pe 1980 și pe 
întregul cincinal — astfel ca următoarele patru luni 
să se soldeze cu realizări excepționale în toate uni
tățile economice — precum și pentru buna orga
nizare și desfășurare a campaniei agricole de 
toamnă, a strîngerii recoltei și executării lucrărilor 
agricole, făcîndu-se totul pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației și satisfacerea nevoilor 
întregii economii.

„Radiografia" unei zile la cariera Lupoaia relevă:

PRODUCȚIA POATE SPORI PRIN 
MAI BUNĂ ORGANIZARE SI 

DISCIPLINĂ TEHNOLOGICĂ STRICTĂ
Cele mai mari producții 

realizate pînă în prezent în 
bazinul minier al Gorjului 
se situează în jurul cantită
ții de 90 000 tone lignit ex
tras pe zi. De aceea, unii 
specialiști și cadre de condu
cere apreciază că acest ni
vel ar oglindi posibilitățile 
actuale ale carierelor și mi
nelor de aici. Totuși, dacă 
facem o simplă adunare a 
capacităților de producție 
ale utilajelor din dotare re
zultă că producția ce se ob
ține este mult mal redusă. 
Mai mult, analizînd situația 
de săptămîna trecută, se ob
servă diferențe destul de 
mari între producțiile zil
nice realizate. Se pune, 
așadar, întrebarea : de ce 
producția este sub capacita
tea utilajelor din dotare și, 
mal ales, de ce oscilează da 
la o zi la alta ?

în căutarea unul răspuns, 
ne-am propus să facem ra
diografia unei zile de mun
că într-o carieră de extrac
ție la suprafață, unde în 
general se ridică cele mai 
multe probleme. Așa că, 
miercuri, 3 septembrie a.c., 
ne-am oprit la cariera Lu
poaia. Este una din exploa
tările cu rezultate bune din 
bazinul carbonifer al Gor
jului, unde se extrag circa 
10 000 tone lignit pe zi, 
ceea ce reprezintă un nivel 
apropiat de potențialul ei 
de producție. Și totuși, după 
cum vom vedea, în activita
tea ce se desfășoară aici 
există încă destule rezerve 
de sporire a producției de 
cărbune. Deci, ne alăturăm 
primului schimb al zilei.

ORA 7 : împreună cu to
varășa Lucia Călianu, dispe
cerul de serviciu, trecem în 
revistă programul de lucru. 
Sînt planificate să lucreze 
cinci excavatoare — atit la 
extracția de cărbune, cît și 
la îndepărtarea stratului de 
steril în vederea pregătirii 
noilor fronturi de exploa
tare. Aflăm insă de la tova
rășul Ion Sbîrnaure, director 
adjunct al întreprinderii, că, 
datorită întîrzierii montaju
lui. cu peste patru luni peste 
termenul planificat, excava
torul 05 se mai află încă in 
probe în vederea punerii lui 
în funcțiune. Sîntem infor
mați, de asemenea, că la ex
cavatorul 03, deși este pro
gramat să dea cărbune, se 
prelungește banda transpor

toare. Este vorba de o ope
rație tehnologică absolut ne
cesară, de care însă nu s-a 
ținut seama atunci cînd s-a 
întocmit planul de producție. 
Deci, două excavatoare nu 
pot lucra, deși pe producția 
lor s-a contat încă din pri
mele ore ale zilei.

ORA 8: Potrivit progra
mului, la excavatoarele 01, 
02, 04 s-a încheiat revizia 
zilnică. Se repetă de cîteva 
ori la microfon un anunț 
important : „Feriți benzile". 
Totul e în ordine. Pornim. 
Rotorul excavatorului 01 
începe să se învirtească. 
Știm că acest cărbune va 
ajunge cît de curînd la ter

De Ia brigada de reporteri 
a „Scînteii“ aflată în bazinul 

carbonifer al Gorjului

mocentrala Ișalnița. Vremea 
este frumoasă, iar mușcătu
rile ritmice ale rotoarelor 
din stratul de cărbune pro
mit un rezultat cît mai bun 
la sfîrșitul zilei. Sintem însă 
alertați de un semnal. La 
excavatorul 02 s-a rupt ban
da transportoare. Este anun
țată echipa de intervenție 
care, la ora 9, va începe re
medierea defecțiunii. Dar 
nu trece mult și din nou se 
aude semnaluj pe care nu-1 
mai doream repetat : la ex
cavatorul 04 a apărut un 
defect mecanic.

ORA 8,20 : Primim o veste 
bună : la „04" defecțiunea 
mecanică s-a remediat.

Ora 9 : Semnalul, cunos
cut de acum, se aude iarăși 
și aflăm că la 01 s-a ivit o 
defecțiune electrică. Se inter
vine operativ și, în 20 de 
minute, excavatorul își reîn
cepe activitatea. Părăsim 
sala dispecerului și pornim 
spre excavatorul 02, unde a 
început vulcanizarea benzii 
transportoare. Cînd ajun
gem aici, echipa condusă de 
maistrul Gheorghe Puiu se 
afla în plină activitate. Se 
vulcanizează la-rece o ban
dă cu inserție textilă. A- 
sistăm, de fapt, la o in
tervenție cu totul specia
lă, în care muncitorii din 
echipa de vulcanizatori dau 
dovadă de, inițiativă și spi

rit creator. în mod normal, 
o asemenea lucrare durea
ză aproape 16 ore. Cercetînd 
însă starea benzii, maistrul 
Gheorghe Puiu a găsit o in
genioasă soluție tehnică pen
tru reducerea la mai puțin 
de jumătate a timpului de 
efectuare a reparației. Fa
cem rapid un calcul : dacă 
ținem seama că excavatorul 
la care se repară banda are 
un randament de circa 1 000 
mc pe oră, eficiența acestei 
inițiative a echipei de inter
venție ar putea însemna 
„cîștigarea" unei producții 
de cîteva mii tone de 
cărbune. Va fi obținută a- 
ceastă producție 7 Să nu an

ticipăm. Asupra acestui lu
cru vom reveni.

ORA 13 : Ne Întoarcem la 
dispecerat. Cît timp am lip
sit excavatoarele 01 și 04 au 
lucrat bine. Dar, una caldă, 
alta rece ! Acum se știe cu 
precizie că la excavatorul 03 
operația de prelungire a ben
zii nu se va termina azi. 
Vrem să venim cu o veste 
bună și anunțăm că operația 
de vulcanizare a benzii de 
transport din cauciuc la ex
cavatorul 02 va fi terminată 
de echipa maistrului Gh. Pu
iu în jurul orei 15. Se creea
ză un moment de stinjenea- 
lă. Dispecerul ne Informează 
că a intervenit o defecțiune 
de natură electrică la un u- 
tilaj care lucrează „în agre
gat" cu excavatorul 02, așa 
că, deși banda transportoare 
va fi reparată, activitatea la 
acest front de lucru tot nu 
va putea începe.

ORA 15. Schimbul întîl s-a 
încheiat. Tragem linie și fa
cem socoteala. Din cinci ex
cavatoare programate au lu
crat numai trei și acelea cu 
întreruperi mai mari sau mai 
mici.

în celelalte schimburi din 
ziua respectivă Ia excavatoa
rele 01 și 04 s-au îndeplinit 
și chiar depășit sarcinile de 
producție, extrăgîndu-se căr
bune peste prevederi și în-

Pe banda de transport șuvoiul de cârbune din cariera 
Lupoaia se indreaptă spre silozuri — scurt popas in drumul 

câtre termocentrala Ișalnița
Foto t E. Dichlseana

depărtlndu-se o cantitate su
plimentară de steriL Din cele 
13 ore programate, excava
torul 02 a lucrat 40 de minu
te, dar excavatorul 03, după 
cum fusesem preveniți de 
fapt, nici nu a fost pornit, 
în ziua de 3 septembrie la 
cariera Lupoaia s-au extras 
9 000 tone lignit, adică cu 
1 000 tone mai puțin decit 
cantitatea scontată prin gra
ficul de lucru.

Ce concluzii se desprind ?
în primul rind este anor

mal să fie trecute în plan 
utilaje despre care se știe 
precis că nu vor lucra în 
ziua respectivă. Din păcate, 
cazul celor două excavatoa
re de la Lupoaia nu este sin
gular. De pildă, la cariera 
Jilț Sud, pentru excavatorul 
1400/01 se prevăd cu regula
ritate sarcini imposibil de 
realizat : 161 750 mc steril ex
cavați pe zi. Și doar se cu
noaște bine că și în zilele în 
care a lucrat 18 ore excava
torul nu a realizat mai mult 
de 22 000 mc. Iar alte utilaje 
sînt abia în stadiu de mon

taj. Cui folosește o asemenea 
programare formală ?

In al doilea rind, conside
răm că este necesar ca acti
vitatea să fie astfel organi
zată Incit decopertările, adi
că îndepărtarea stratului de 
steril, să se facă în avans 
față de lucrările de excava- 
ție în cărbune. în ziua de 3 
septembrie, bunăoară, cînd 
ne-am aflat la Lupoaia, în 
carieră practic nu mai exis
ta cărbune decopertat. în 
consecință, în loc să se ex
tragă cărbune așa cum s-a 
stabilit în program, o parte 
mai mare din timpul de 
muncă a fost afectat lucrări
lor în steril. Și din nou nu 
ne aflăm în fața unui caz 
izolat. Așa, de pildă, în ace
eași zi, din aceleași cauze la 
carierele Rovinari Est, Peș- 
teana. Jilț Sud s-a extras 
numai steril, deși în plan era 
prevăzut să se producă și 
cărbune.

Ion TEODOR 
Dumitru PRUNA

VIATA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

CARAȘ-SEVERIN :' VRADEA:

Primele excavatoare cu încărcător frontal

Colectivul de oameni al muncii 
de Ia întreprinderea mecanică din 
Oradea a construit primele exca
vatoare cu încărcător frontal 
E-650 I.F. Cîteva caracteristici din 
fișa tehnică a noului produs : pen
tru lucrări de excavare, el dispune 
de patru cupe diferite ca volum, 
între 0,1 și 0,25 mc., în funcție de 
natura lucrării, executind șanțuri 
sau gropi la patru meri adîncime, 
cu o productivitate orară de

BRĂILA:

Un nou peisaj urbanistic
Brăila, oraș recunoscut pentru 

urbanistica sa originală, în care 
străzile sînt dispuse radial, toate 
ducind către Dunăre, a cunoscut, 
îndeosebi în ultimii 15 ani, un in
tens proces de modernizare. în 
această perioadă s-au construit 
peste 25 000 de apartamente, in 
prezent continuind acțiunea, conco
mitent cu renovarea unor clădiri 
monumentale din perimetrul ve
chiului centru. Imaginea alăturată 
reprezintă un nou bloc de locuințe 
dat recent în folosință pe strada 
Călărași. El cuprinde 146 de apar
tamente, iar inaugurarea sa a coin
cis cu cel de-al 1 000-lea aparta
ment realizat de constructorii brăi- 
leni în acest an. (Cornelia Ifrim). 

Foto : Constantin Darie

18—25 mc, în funcție de natura lu
crării. Este de menționat faptul că 
întreprinderea mecanică din Ora
dea, aflată acum într-un amplu pro
ces de dezvoltare și modernizare, 
era cu puțini ani în urmă un modest 
atelier de reparat tractoare. Cu 
atit mai mare este meritul construc
torilor excavatoarelor orădene, pro
duse complexe, de înaltă tehnici
tate. (Al. Peti).

Foto : Emerlc Popper

16 unități economice 
au îndeplinit planul 

cincinal
Colectivele de muncitori, Ingineri 

și tehnicieni din 16 unități econo
mice ale județului Caraș-Severin 
raportează îndeplinirea sarcinilor 
de plan la producția industrială pe 
întregul cincinal 1976—1980. In 
această perioadă, minerii din Anina 
și cei din Bocșa, constructorii de 
mașini reșițeni, lucrătorii de Ia 
grupul de șantiere de construcții 
forestiere și industriale din Caran
sebeș, cei ai grupului de șantiere 
de construcții-montaj de la noua 
carieră de minereuri cuprifere să
race de la Moldova Nouă, din cele
lalte unități care au devansat 
timpul au reușit să dea economiei 
naționale importante cantități de 
materii prime, cărbuni, echipamen
te tehnologice complexe, în condi
țiile creșterii permanente a produc
tivității muncii șl a întregii efi- 
ciențe economice. Un calcul esti
mativ arată că pe seama avansu
lui de timp cîștigat s-a realizat, 
peste prevederile cincinalului, o 
producție industrială în valoare de 
2,7 miliarde lei, creîndu-se condiții 
ca economia județului Caraș-Seve
rin să Îndeplinească cu două luni 
mai devreme prevederile pe an
samblul cincinalului. (Nicolae Că- 
tană).

TG. MUREȘ :

Tehnică modernă, 
performanțe 
superioare

Foto : Koncz Jănos
Fructuoasa colaborare dintre 

specialiștii centrului de cercetări 
de la „Metalotehnica" din Tîrgu 
Mureș și cadrele tehnice din în
treprindere, pentru realizarea 
unor utilaje de înalt randament, 
s-a încheiat cu construirea și 
omologarea mașinii automate de 
tricotat rectilinie cu comandă 
electromagnetică (în fotografie). 
Noua mașină, proiectată după o 
concepție originală — cu două 
sisteme de lucru și 20 deplasări 
pe minut — realizează toate de
senele și contexturile de bază în 
mai multe culori, în relief și 
combinate. Calculele specialiști
lor de la „Metalotehnica" arată 
că punerea în fabricație a aces
tui tip de mașină echivalează, în 
acest an, cu o economie de circa 
20 milioane lei valută. (Gh. 
Giurgiu).

ARGEȘ:

Instalație nouă, 
economii duble : 

de metal și energie 
Specialiștii de la Centrul de 

reparare a tractoarelor din Mă- 
răcineni, județul Argeș, și din 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor au realizat o 
instalație de încărcare a arbori
lor cotiți și a axelor rotunde. 
Prin aceasta, arborii cotiți șl 
axele sînt refolosite cu o cheltu
ială infimă față de cea a produ
cerii lor, economisindu-se astfel 
importante cantități de metal și 
energie electrică. Primele serii 
de piese recondiționate au fost 
montate pe tractoare și se com
portă corespunzător în ce pri
vește rezistența mecanică și ca
litatea. Instalația are o capaci
tate de încărcare anuală pentru 
6 000 arbori cotiți și un număr 
însemnat de axe rotunde, amor- 
tizindu-se în numai citeva luni. 
(Gbeorghe Cîrstea).

In grădini și pe cîmp sînt multe produse, 
multi culegători, dar și unele neajunsuri

OLT : „Din grădinile de legume 
ale județului au fost recoltate și li
vrate la fondul de stat peste 50 000 
tone de legume". (Emilian Rouă).

ARAD : „Este de remarcat că 75 
la sută din producția de legume a 
fost culeasă, iar livrările la fondul 
de stat depășesc 85 la sută din pre
vederi". (Mircea Dorgoșan).

BACĂU : „Pînă luni seara, în ju
deț au fost recoltate 3 400 tone de 
sfeclă de zahăr, de pe 160 hectare. 
Ca urmare, Fabrica de zahăr de la 
Sascut a început să producă din 
plin". (Gheorghe Baltă).

BOTOȘANI : „Recoltarea cartofi
lor este în plină desfășurare, în nu
mai cinci zile producția a fost strîn
să de pe 2 500 hectare". (Silvestri 
Ailenei).

Redacția : Sînt suficiente mijloace
le mecanice utilizate și forțele uma
ne care participă 
la cules ?

Olt : Chiar și 
în condiții mai 
neprielnice în nu
meroase unități 
agricole culesul 
legumelor nu a 
încetat. La ferma 
legumicolă a coo
perativei agricole 
„Calea belșugu
lui" — Brasta- 
văț peste 120 de cooperatori cu
legeau t-omate înfruntînd ploaia, 
la adăpostul unor pelerine im
provizate din folie de polietilenă. 
Asemenea preocupări pentru strin- 
sul recoltei, indiferent de condițiile 
atmosferice, am întîlnit și în multe 
alte locuri. La C.A.P. Strejeștii de 
Jos, bunăoară, peste 200 de coopera
tori organizați pe echipe au în
ceput recoltarea ardeiului gogoșar. 
O bună organizare a muncii la recol
tare, la transportul legumelor am 
constatat și la cooperativele agricole 
Pleșoiu, Grădinari, Dranovățu, Stoie- 
nești, Vlădila, Radomirești ș.a.

Arad : In unitățile agricole pe 
unde am fost — Șemlac, Mailat, 
Nădlac, Aradul Nou ș.a. — am în- 
tilnit în cîmp sute de oameni — 
membri cooperatori, elevi și studențl 
—adunind cu grijă tomatele, ardeii, 
castraveții. In aceste unități, ca de 
altfel în multe altele, la recoltarea 
legumelor se poate spune pe drept 
cuvînt că participă întreaga suflare 
a satelor.

Bacău : în cooperativele agricole 
Valea Seacă, Sascut, Coțofenești, 
Urechești, Orbeni munca este bine 
organizată. Numai unitățile agricole 
din raza consiliului unic agroindus
trial Sascut aduc zilnic la fabrica de 
zahăr 500—600 tone de sfeclă. Cum 
se realizează acest lucru ? La coo
perativa agricolă din Sascut zilnic 
participă mai mult de 500 de coo
peratori la recoltarea, tăierea cole- 
telor și încărcarea rădăcinilor de 
sfeclă în autocamioane și remorci. 
Frunzele sînt transportate cu atela
jele direct la baza furajeră. Bine 
este organizată munca și Ia coone- 
rativa agricolă din comuna Nicolae 
Băl cea cu.

Red. : Cum a fost pregătită fabrica 
din Sascut pentru această campa
nie de prelucrare a sfeclei de zahăr?

— Tovarășul Mihai Rîpeanu, di
rectorul întreprinderii, mi-a spus că 
pentru acest an au fost făcute o 
seamă de modernizări pe fluxul teh
nologic și eliminate complet ștran
gulările pentru a putea fi prelu
crate mai mult de 1 000 tone de sfe
clă de zahăr în 24 de ore, cu un 
randament de 15 la sută. Totodată, 
la 15 baze de recepție au fost me
canizate complet operațiunile de 
descărcare și încărcare ; au fost asi
gurate vagoanele și mașinile nece
sare.

Botoșani : Situația din consiliul 
unic agroindustrial Cîndești, unde 
am fost, poate constitui un exem
plu pentru modul în care este orga

Cum se desfășoară recoltarea 

culturilor de toamna? 
Relatări de la corespondenții noștri 

din județele Olt, Arad, Bacău și Botoșani

nizată munca la culesul cartofilor. 
Programul întocmit prevede ca cele 
1 630 hectare cultivate cu cartofi să 
fie recoltate în numai 12 zile. Pen
tru aceasta sînt folosite 22 de com
bine de recoltat, 11 mașini de sor
tat și, în plus, în fiecare unitate 
agricolă participă cîte 200 de coope
ratori care string cartofii ce mal 
rămîn după combină și-încarcă pro
ducția.

Red. : Ce Inițiative demne de re
marcat ați întîlnit ?

Arad : La C.A.P. Macea, unitate 
cu tradiție în cultivarea roșiilor, 
toate cadrele cu muncă de răspun
dere din comună și cooperativă se 
află permanent la punctele „fier
binți" ale activității. Președintele 
cooperativei. Francisc Kondora, și 
inginerul Florin Teodor au luat con
ducerea echipelor de culegători. în 
timp ce primarul comunei, loan Soi- 
moșan, dirijează transportul roșiilor.

Botoșani : în drum spre consiliul 
unic agroindustrial Cîndești, am ob
servat un lucru care mi s-a părut 
mai puțin obișnuit : însemnate su
prafețe cultivate cu cartofi arătau ca... 
miriștile. In satul Vîrful Cîmpuluî, 
numeroși cooperatori coseau vrejii de 
cartofi.

— Nu-i un consum Inutil de mun
că ? — l-am întrebat pe Dan Hon- 
ceru, inginerul șef al cooperativei a- 
gricole din localitate.

— Nicidecum — ne răspunde. Co- 
sindu-se vrejii și celelalte plante 
crescute printre rîndurile de cartofi 
putem începe mai repede recoltarea. 
De fapt, acolo unde spuneți că tar
lalele cu cartofi arătau ca miriștile, 
mîîne vom trece la recoltat. A aș-' 
tepta să m usuce vrejii ar însemna 

să întîrzlem culesul, fără ca tubercu
lii să mai crească.

Red. : Ce neajunsuri sînt de sem
nalat ?

Olt : Sînt cooperative agricole — 
„Viața nouă“-Brastavăț, Grojdibod 
și Vișina Veche — unde graficul de 
recoltare nu a fost realizat nici In 
zilele însorite. Apoi, un alt aspect 
pe care mi l-a semnalat tovarășul 
Gheorghe Șerban, inginerul șef al 
trustului județean al horticulturii : o 
serie de unități — Vădăstrița, Crușov, 
Potlogenl, Tia Mare, Gura Padinii — 
nu-și înscriu în graficul săptămînal 
cantitățile de legume ce pot și tre
buie să fie recoltate. Din această cau
ză graficul de recoltare întocmit pe 
județ in perioada 1—7 septembrie a 
fost cu peste 500 de tone legume mai 
mic față de fondul de marfă exis

tent. Comanda
mentul agricol ju
dețean a analizat 
această stare de 
lucruri și prima 
măsură a fost de 
a corela cantită
țile ce trebuiau 
recoltate zilnic cu 
fondul de marfă 
existent în gră
dini.

Arad J Și în
Arad sînt de semnalat astfel de 
situații. Era în jurul orei 14 
cînd am intrat în Curtici, locali
tate renumită în cultivarea legume
lor. In primul moment am crezut că 
am nimerit într-o zi de sărbătoare 
privind la mulțimea de oameni ce se 
plimba agale pe străzi. Și totuși, era 
o zi .obișnuită de lucru. Numai că la 
cîmp... am numărat trei copii și o 
femeie ce adunau roșii intr-o traistă, 
pentru consumul propriu. „Dacă tot 
nu le stringe nimeni...". „Și avem 
atîtea de cules — ne spunea eco
nomista fermei. Viorica Mariș : a- 
proape 100 tone de roșii, 70 de tone 
de varză de vară și 8 hectare cu pe
peni verzi".

Bacău : Nu chiar toate unitățile 
agricole au pășit cu dreptul la re
coltarea sfeclei de zahăr. Este cazul 
cooperativelor agricole din Horgeștl, 
Fărăoani, Cleja și altora din consi
liul unic Răcăciuni, care timp de o 
săptămînă n-au recoltat mai nimic. 
Căutînd o explicație a acestei situa
ții, la sediul oonsiliului unic din Ră
căciuni nimerim în plină ședință. 
Erau aici inginerii șefi și alte cadre 
de conducere din cooperativele agri
cole. „Pregătim o altă ședință care 
va avea loc luni cu toate cadrele de 
conducere din consiliu — ne explică 
inginerul șef al consiliului, tovarășul 
M. Mihalaș. Atunci vom prelucra sar
cinile ce ne revin în campania de 
toamnă". Iată deci că in timp ce unii 
recoltează de zor, aici abia se „pre
lucrează sarcinile". Situația reclamă, 
firește, intervenția hotărîtă a organe
lor județene pentru ca și în acest 
consiliu activitatea să intre neîntîrziat 
pe făgașul normal, de ordine, disci
plină și răspundere față de soarta 
recoltei.
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CONCRET LA ÎNLĂTURAREA NEAJUNSURILOR

Azi vâ informăm despre

Zestrea didactică
a noului

! Dolofana... 
| de pe strada

Mărului
„Omologarea" trofeului s-a 

’ făcut in fața unor martori ocu- 
Ilari pe un cintar de mare pre

cizie. Despre ce este vorba? 
Victor Pirvu din Brăila (strada 
Mărului nr. 48) a început recol- 

I tarea roșiilor din propria gră
dină. Multe dintre ele au ajuns 
la dimensiuni și greutăți neobiș- 

Inuite. Cea mai dolofană, cit un 
pepene, a cintărit — nici mai 
mult, nici mai puțin — de 1 200 
grame !

IPrecizind că sămînța pentru 
cele 150 de cuiburi de roșii din 
grădină o are de la vecinul său 

ITudorel Jelescu (care in anul 
trecut a obținut și el citeva 
exemplare de excepție), pasio- 

I natul legumicultor brăilean ne 
intreabă dacă nu cumva „dolo
fana" lui reprezintă un record 

Iîn materie.
Răspunsul — și pentru el și 

pentru noi — nu ni-l pot da 
decit legumicultorii. Le așteptăm 

I părerea sau... altă veste și 
mai și !

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

însemnări din jude(ul Vrancea despre modul cum se execută controlul complex în activitatea 
organizațiilor de partid la sate

| Primul concurs 
. al... pescârifelor 
I Eveniment inedit : s-a desfă

șurat la Galați primul concurs 
I național de pescuit sportiv sta

ționar destinat... femeilor. Deo
camdată, la acest prim concurs 

Iau participat reprezentante din
11 județe. Lupta a fost foarte 
strînsă. Spectatorii — de data 
aceasta foartp mulți... pescari — 

I priveau și aplaudau (nu fără
invidie) ori de cite ori o pescă
rită sau alta dădea la iveală cite 

Iun crăpcean. La încheierea 
timpului regulamentar, juriul a 
trecut in revistă peștii căzuți 

Iin... plasa femeilor. Primele trei 
locuri au fost ocupate, in ordine, 
de Otilia Ivan (Bistrița-Năsăud), 
Elena Apostol (Bacău) și Va- 

Iientina Presură (Hunedoara).
Gurile rele spun că, din poli

tețe, fiind gazde, gălățence- 
Ile au cedat locurile fruntașe 

oaspetelor.
O fi !

I 
I
I
I
I
I
I
1

I

In eforturile sale consacrate per
fecționării continue a stilului și me
todelor de muncă. Comitetul județean 
de partid Vrancea a acționat, așa 
cum a indicat secretarul general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu numeroase prilejuri, 
ca în sfera controlului să fie cu
prinse toate domeniile de activitate, 
ca acesta să se soldeze cu urmări po
zitive cit mai însemnate. Problema
tica activității de partid din comune, 
a dezvoltării localităților rurale în 
spiritul prevederilor planului econo- 
mico-social în profil teritorial ocupă 
și ea, și trebuie să ocupe, un loc în
semnat în acțiunile de control. Cum 
se asigură in practică adest dezide
rat ? însemnările de față, cu conclu
ziile pe care le impun, constituie — 
credem — un bun răspuns.

Studiind tematica generală de con
trol elaborată de comitetul județean 
de partid pentru localitățile rurale 
regăsim, intr-adevăr, direcțiile prin
cipale de acțiune conforme cu hotă- 
rîrile Congresului al XII-lea al par
tidului : producția, eficiența muncii, 
educația politică, patriotică, viața in
ternă de partid, munca colectivă etc.

In luna aprilie, in comuna Nereju, 
un colectiv de control complex gă
sește serioase deficiențe in munca 
secretarului comitetului comunal de 
partid : un nivel scăzut al muncii de 
partid, neaplicarea principiului mun
cii și conducerii colective, slaba spri
jinire a celor patru organizații de 
partid, neantrenarea deputaților, a 
maselor de cetățeni și alte deficiențe 
care, evident, s-au repercutat nega
tiv asupra îndeplinirii la timp a pla
nului in profil teritorial, în slaba 
gospodărire a comunei. Pentru neur- 
mărirea sarcinilor, pentru abateri de 
la principiul muncii colective, ca șl 
pentru alte deficiențe în stilul său de 
muncă, secretarul comitetului de 
partid a fost sancționat. Dar sancțiu
nea în sine nu rezolva fondul pro
blemelor. Mergînd pe linia îndreptă
rii situației existente, hotărîrea se
cretariatului comitetului județean de 
partid adoptată în urma controlului 
prevede, printre altele, ca Anghel 
Ghimpu, instructor de partid, și Ră- 
duță Bornaz, activist al consiliului 
popular județean, să rămînă o peri
oadă în comună pentru a ajuta con
cret la organizarea întregii activități 
in vederea aplicării măsurilor stabi

lite, depășirii greutăților cu care se 
confruntă comuna. Și astăzi, Ion Chi- 
riac, primarul comunei, are cuvinte 
de mulțumire pentru ajutorul primit. 
Cei doi activiști nu s-au substituit 
funcțiilor cadrelor cu răspundere din 
comună. Au vegheat insă permanent 
— prin îndrumări competente, prin- 
tr-o prezență activă, zi de zi, în mij
locul oamenilor, nu numai în birou 
și ședințe — ca hotărîrile adoptate 
să devină înfăptuiri practice. Deși 
planul în profil teritorial nu a fost 
îndepjinit la zi (există un minus a- 
preciabil la carne și lină) s-au creat 
premise, prin încheierea de contracte

altor 10 cetățeni li se atribuiseră lo
turi în perimetrul fermei Dumitrești, 
stare de. lucruri în contradicție cu 
prevederile legale și care, pe deasu
pra, a condus la neparticiparea unor 
membri cooperatori la muncă in coo
perativa agricolă de producție. De 
asemenea, s-a constatat o slabă preo
cupare a consiliului popular, a orga
nelor de specialitate din comună 
pentru valorificarea potențialului ri
dicat al gospodăriilor populației pri
vind realizarea planului la fondul de 
stat. La data controlului numărul 
contractelor încheiate cu populația 
reprezenta doar 20 la sută față de
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Individuale, ca pe întregul an el să 
fie realizat. Acum, după cinci luni 
de control, spiritul său constructiv, 
de îndreptare a lucrurilor și nu de 
vînare a lipsurilor, se reflectă în ani
mația ce domnește în comună pen
tru realizarea obiectivelor propuse,, 
în inițiativa gospodărească relansată 
ce se manifestă la tot pasul, în do
rința de a face totul încît comuna 
Nereju, de pe valea rîului Putna, să 
devină fruntașă. Dar pentru asta a 
trebuit să se schimbe ceva, care se 
numește stil și metodă de muncă. 
Adică mentalități și practici învechi
te. Ne-a surprins plăcut cînd la pri
măria comunei, căutîndu-1 pe pri
mar, n-am găsit decît planurile de 
măsuri, puse pe birou, în centrul a- 
tenției, adnotate, bifate, iar toți fac
torii de răspundere participînd în 
haine de lucru, alături de ceilalți ce
tățeni ai comunei, la ridicarea pri
mului bloc, la aducțiunea de apă etc. 
Controlul, se vedea bine, a însemnat 
un ajutor dat la timp.

Nici în comuna Dumitrești colecti
vul de control nu a fost mai puțin 
exigent. Dimpotrivă. în mod deose
bit, controlul a atras atenția asupra 
folosirii neraționale a pămîntului și 
forței de muncă : din cei 231 membri 
cooperatori. 40 dețineau loturi în fo
losință fără a avea . acest drept, iar

plan. Ca atare s-au luat măsuri de 
natură să îndrepte situația. A fost 
scos din funcție medicul veterinar 
Ion Stoica, navetist, șl s-a trecut la 
unele acțiuni concrete pentru fertili
zarea fînețelor. Cele 12 măsuri cu
prinse în hotărîrea adoptată de se
cretariatul comitetului județean de 
partid, care s-a întrunit în comună 
pentru a participa la prezentarea 
concluziilor, vizau acțiuni mult mal 
complexe pentru a asigura îndeplini
rea sarcinilor importante privind 
dezvoltarea comunei — economice, 
organizatorice și politico-educative. 
Dar aveam să ne convingem că cei 
controlați au uitat cam repede de cele 
stabilite. Pentru că o trecere în re
vistă a prevederilor din hotărîrea se
cretariatului, cu termene scadente la 
data documentării noastre, în pre
zența tovarășilor Ecaterina Istrate, 
secretara comitetului comunal de 
partid, și Vasile Marlca, instructor al 
comitetului județean de partid, arăta 
că. nici 50 la sută, din ce s-a stabi
lit nu s-a înfăptuit. O răspundere în
semnată revine comitetului comunal 
de partid. Dar totodată mari răspun
deri revin unor întreprinderi și in
stituții care nu-si desfășoară activi
tatea pe raza comunei, cum ar fi : 
I.J.L.F. — Vrancea. I.F.E.T. — Foc
șani, Stațiunea de cercetări pomico-

Ie, U.J.C.C. Vrancea, Direcția jude
țeană pentru agricultură etc. „Nor
mal ar fi fost — ne spunea tovarășa 
secretară — să fi fost sprijiniți pînă 
la capăt. Este adevărat că nici noi 
nu am informat secretariatul comi
tetului județean de partid. Am cre
zut, cum este și firesc, că și dînșii își 
urmăresc propriile hotărîri11.

Există fără îndoială un consens în 
ceea ce privește atît utilitatea, cît și 
eficienta controlului complex de par
tid. Consens atît mărturisit, dar mai 
ales relevat prin graiul faptelor, al 
lucrurilor durabile întîlnite. Dar cu o 
condiție : să se încadreze în catego
ria lucrului „bine făcut11. Periodicita
tea unui asemenea gen de control, 
după cum ne-am putut da seama în 
comunele vizitate, este la un an ju
mătate — doi ani. „Satisfăcătoare11 — 
este opinia tovarășului Ion Anasta- 
siu, secretar al comitetului județean 
de partid. Numai că trebuie adusă o 
corecție. In planul de controale com
plexe pe semestrul I al comitetului 
județean de partid se prevede a fi 
efectuate asemenea acțiuni intr-un 
număr de 14 comune. Confruntînd 
această planificare cu realitatea, am 
constatat o vizibilă neconcordantă. în 
șase comune, deci 44 la sută din cele 
planificate, controlul nu a șjuns nici 
pînă în ’prezent. Este vorba de loca
litățile Siblea, Garoafa, Străoane, 
Urechești, Fitionesti și Băiețești. în 
ultima comună, replanificată în se
mestrul II, cu termen în luna august, 
controlul iarăși nu ajunsese, deși la 
județ se cunoaște bine că aici există 
probleme care își așteaptă de mult 
timp rezolvarea. Aceasta înseamnă 
că în organizarea controlului se mal 
manifestă încă o seamă de neajun
suri. între necesitatea momentului 
de intervenție și ajutorul practic a- 
cordat organizațiilor de partid și 
unităților economice șl sociale în so
luționarea operativă a problemelor 
apare cîteodată un decalaj nedorit, 
care poate aduce prejudicii prin per
petuarea unor deficiențe ce pot fi 
eliminate întf-o fază incipientă și nu 
atunci cînd efectele lor se manifestă 
mai puternic.

Iată principala concluzie care, cre
dem, poate fi desprinsă din cele 
relatate.

An de an, datorită eforturilor ma
teriale susținute făcute de statul nos
tru socialist, zestrea didactică-mate- 
rială a învățămîntului si-a dezvoltat 
și diversificat continuu, oferind ca
drul tot mai adecvat pentru ridicarea 
calității procesului instructiv-edu- 
cativ.

în acest domeniu, ce, va aduce nou 
anul școlar 1980—1981,?

Informații care dau răspuns la a- 
ceastă întrebare ne furnizează tovară
șul ing. Ion Pușcașu, directorul Ofi
ciului central pentru mijloace de în
vățământ al Ministerului Educației și 
învățămîntului.

Aflăm astfel că în paralel cu pre
ocupările privind utilizarea mai com
pletă, mai eficientă a zestrei didac- 
tico-materiale a școlilor s-a acțio
nat în direcția creării de mij
loace de învățămînt noi și mai 
perfecționate. Producția acestora va 
crește de la 457 titluri în anul 1978 
șl 573 titluri in anul 1979 la 634 tit
luri în anul 1980, din care 235 titluri 
realizate în instituțiile de învăță
mînt, în cadrul activităților tehnico- 
Froductive ale elevilor și studenților, 
n paralel, se vor dezvolta si diver

sifica, în continuare, acțiunile de au- 
todotare din școli și facultăți în 
scopul completării bazei dldactico- 
materiale. In unitățile de învățămînt 
există un real potențial de creație 
tehnico-științlfică, ce se cere puter
nic antrenat Si în direcția asimilării 
și producției mijloacelor de învăță
mînt.

Iată unele din premierele hăului 
an șoolar.

In primul rînd, cîteva dintre 
noutățile din domeniul aparaturii 
de laborator : truse și module 
pentru studiul fizicii In gimnaziu și 
in treapta I de liceu, componentele 
laboratorului de electronică pentru li
ceu, multimetre, dispozitive pentru 
măsurarea forțelor electromagnetice, 
surse de tensiune continuă, diaproiec- 
toare pentru proiecția diapozitive
lor etc. Filmoteca școlară se va îm
bogăți cu noi filme didactice : „Mag
netismul terestru11 ; „Starea solidă11 ; 
„Activități integrative neuro-centra- 
le“ ; „Controlul nedistructiv al mate
rialelor11 ; „Tranzistorul11 ; „Satul 
transilvănean în opera lui G. Coș-

an școlar
buc11 ; „Vasile Alecsandri11, filme pen
tru însușirea limbilor străine ș.a. 
Acestora li se alătură seturile de dia- 
filme, discuri, benzi magnetice, ca și 
o bogată gamă de materiale grafice, 
de jocuri didactice etc. în cea mai 
mare parte, aceste mijloace se află 
de pe acUm în dotartea școlilor de pe 
întreg cuprinsul țării.

• La întreprinderea ^Didactica", prin
cipal producător dă asemenea ma
teriale, aflăm — interlocutor tov. ing. 
loan Gurzău — că în acest an se 
produc 55 sortimente de mijloace 
de învățămint pentru studiul fizicii, 
chimiei, biologiei, matematicii, lim
bilor străine, geografiei etc. Din
tre acestea, 14 sint produse noi, 
care răspund unor cerințe ale moder
nizării procesului instructiv-educa- 
tiv, ale integrării sale cu producția 
și cercetarea. Pot fl enumerate, 
astfel, laboratorul lingvistic audio- 
activ, cu fiabilitate sporită (pupitrele 
elevilor sint astfel concepute încît 
permit desfășurarea lecțiilor și la alta 
discipline), trusele de fizică pentru 
elevii din liceu și gimnaziu (cu surse 
de alimentare mai perfecționate și 
mai sigure în utilizare), truse pentru 
experimente de electronică destinate 
elevilor din liceu etc. Este pregătită, 
de asemenea, fabricația de serie a 
unui ampermetru-voltmetru cu scală 
transparentă și a modulului pentru 
studiul undelor la suprafața apel (am
bele permitted profesorului să prezin
te cu ajutorul retroproiectorului, prin 
proiecție pe ecran, datele măsurăto
rilor și fenomenele studiate' -

Producția planificatg .se irizează 
ritmic, produsele contract. » se li
vrează bazei de desfacere a M.E.L 
sau direct beneficiarilor, la terme
nele stabilite. Pe primul semes
tru, au fost îndeplinite sarcinile de 
plan în proporție de 104 la sută, co
lectivul întreprinderii dlnd o produc
ție suplimentară te valoare de 2 mi
lioane Iei. Din cele 51 laboratoare 
lingvistice audio-active, de exemplu, 
o bună parte sînt instalate deja în 
unități de învățămînt din București, 
Brașov, Agnita, Pitești. Pînă la sfîrși- 
tul anului se vor produce încă 19 
asemenea instalații.

Florica DINULESCU

Virqil GHEORGHITA

I Adrese anapoda

IO expansiune urbanistica fără 
precedent a cunoscut, in ultimii 
ani, și orașul Bistrița. Și aia, 

multe din noile blocuri poarta

I denumirea A, B, C,... Al, Bl, 
CI... și așa mai departe, linele 
însă au o numerotare cu totul

[anapoda. Citeva exemple: blocul 
6 B de pe strada Rodnei are 
două intrări, amindouă nomina
lizate cu litera B. La rindul său, 

[blocul B2 are scările nominali
zate după un straniu alfabet : 
B-A-D-C. De ce? Pentru că și 

[confratele său, blocul B3 de pe 
strada losif Vulcan are aparta
mentele de la scările A și B

I numerotate de la 1 la 20, scările 
C, D și E de la 1 la 10, iar F 
și G de la... 80 la 100. Pas de te 
mai descurcă! O soartă similară

Io au și unele străzi, care-și 
schimbă denumirea peste noap
te. în mai puțin de un an, „Aleea 

[Chelului" (să recunoaștem că 
era o denumire năstrușnică) a 
devenit „Aleea Pîriiașului", iar 
de cîtva timp... „Aleea Basmu-

! lui“.
Nu, nu e poveste. E o reali

tate pe care o simt și poștașii 
| pe... picioarele lor.

. Băiețelul din 
‘ autofrigorifică

I„Cu cea mai mare indignare 
și amărăciune vă relatez un caz 
cu totul ieșit din comun". Așa 

Iîși începe scrisoarea corespon
dentul nostru voluntar loan 
Rotărescu, muncilor lăcătuș la 

I întreprinderea de construcții 
metalice din Bocșa, după care 
continuă : „O colegă de-a mea, 
tot muncitoare, are un copil de 

112 ani. Intr-o zi, copilul a fost 
acuzat de verișorul său, Mihai 
Onofrei, șofer pe o mașină 

■ autofrigorifică, precum că i-ar 
fi furat niște bani. Degeaba a 

* încercat puștiul să-l convingă 
Ipe vărul mai mare că habar 

n-are despre ce bani e vorba.
' Acesta, șoferul, l-a luat și l-a 
închis în autofrigorifică, timp 
de vreo douăzeci de minute.

| Apoi, înghețat cum era, l-a scos 
afară și l-a luat la bătaie. Pînă 

Ila urmă, puștiul a reușit să 
fugă...

...Și cînd te gindești — con- 
I chide semnatarul scrisorii — că 

mama puștiului l-a crescut, cum 
a putut, în casa ei, pe nepotul 
Mihai Onofrei, pînă s-a făcut 

I flăcău., Și-acum, in loc de 
mulțumire...".
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Pictori și sculptori din Sibiu
. Expoziția de pictură și 
sculptură deschisă la Gale
riile „Căminul artei11 coti- 
stituie un bun prilej pen
tru cunoașterea unora din
tre cele mai recente lucrări 
ale artiștilor sibieni. O se
veră selecție a dus la ac
tuala prezentare a lucrări
lor unor artiști înzestrați 
(doar o parte a orientărilor 
tematice și stilistice ce se 
manifestă in cadrul filialei 
din Sibiu).

Seriozitatea cu care au 
fost abordate pictura și 
sculptura atestă extinderea 
și profunzimea unei dez
voltări culturale care a 
avut și are loc in centre 
altădată prea puțin cunos
cute pentru creația în do
meniul artelor plastice. 
Avem prilejul să consta
tăm acum, o dată mai 
mult, prezenta unui puter
nic colectiv de creatori ro
mâni, maghiari și germani, 
care dau viață, prin arta 
lor, peisajului atît de va
riat al creației românești 
contemporane. Chiar dacă 
lucrările unora dintre ar
tiștii sibieni au putut fi 
văzute în mari expoziții 
colective sau in unele per
sonale, reunite în actuala 
manifestare, ele oferă ima
ginea creației din acest 
centru cultural in ansam
blul lui. Sînt lucrări de 
calitate, cele mai multe a- 
parținînd unor artiști ti-* 
neri, lucrări care se dove
desc capabile să desemne
ze tendințe definitorii, di
recții in care evoluează 
arta plastică contemporană. 
Elementele noi pătrunse 
în spațiul civilizației con
temporane au comunicat 
picturii, de pildă, o bogă
ție de impulsuri îndrăzne
țe care trebuie luate în

considerație în orice dez
batere despre realism, des
pre sensurile figurativului 
și ale altor moduri de ex
presie. Recunoaștem in 
multe din lucrările expu
se suveranitatea imagina
ției poetice, legitimitatea 
valorilor izvorîte din con
tinuarea tradiției, ca și 
aceea a elaborărilor care 
pun în formă sensibilă noi 
experiențe ale umanității, 
ale societății noastre so
cialiste. Dincolo de dife
rențe individuale, inerente 
unei manifestări colective, 
trăsătura dominantă pare 
a fi, în cadrul actualei ex
poziții aspirația spre desă- 
'vîrșirea mijloacelor de ex
presie, aspirație impusă de 
respectul tradiției, ca și de 
încercarea de creare a 
unor imagini capabile să 
exprime idei, sentimente 
și preocupări caracteristi
ce omului modern. Naturile 
statice semnate de Florin 
Fota aduc o adevărată plă
cere tactilă în construcția 
unor tablouri în care cu
loarea începe să aibă par
că densitatea materială, o 
viață autonomă. In lucră
rile unor artiști ca Ion 
Chișu, Nicolae Barcan, 
Constantin Ilea, Rodica 
Chișu controlul lucidității 
în organizarea compozițio
nală sporește rezonanțele 
de sensibilitate, pe care le. 
accentuează culoarea fluidă 
cu intensități și surdine 
ale unor tonuri delica
te. Pictura lui Eugen Tău- 
tu se remarcă și de data 
aceasta prin finețea, prin 
minuția (a desenului și a 
culorii) cu care artistul rea
lizează o suprafață de di
mensiuni monumentale.

Accentuînd asupra sen
sului simbolic al imaginii 
Bpitescli Sicglinde în lu

crarea „Pe plajă11 creează' 
o atmosferă de stranie me
lancolie. Nicu Stancu. in- 
terpretînd cu sensibilitate 
contemporană peisajul 
transilvănean, sau Aurelian 
Dinuleseu (Autoportret) au 
creat imagini remarcabile 
prin grija pentru acurate
țea execuției. Cu ecouri 
țuculesciene pictura lui 
Mircea Fopa se remarcă 
printr-o elocventă expre
sivitate a culorii.

Peisajul a constituit în
totdeauna în arta noastră, 
indiferent de modalitatea 
concretă a tratării pictura
le, un gen predilect. îl re
găsim și in actuala expozi
ție abordat de artiști a- 
parținînd unor generații 
diferite cum ar fi - Rhea 
Silvia Radu (decana de 
virstă a filialei sibiene) 
sau Vcra Marcu.

Mai puțin numeroasă, se
lecția de sculptură (de 
mici dimensiuni) alătură 
tendințe legate deopotrivă 
de aspirația modernă spre 
concizie, spre simplitate, cît 
și direcții tradiționale ale 
realismului în abordarea 
figurii umane. De la rigoa
rea construcției volumetrice 
la Kurtfritz Handel sau 
Gavril Abrihan la modela
jul sensibil al suprafețelor 
unui relief ca acela sem
nat de Eugen Săvescu, de 
la decorativismul unei lu
crări în lemn ca „Mirea
să11 de Dan Frăticiu la ex
presivitatea aspră a por
tretului realizat de Vasile 
Solcanu sau la amintirile 
brâncușiene ale sculpturii 
lui Ion Cărămidar — sub 
ochii privitorului se des
fășoară o varietate a posi
bilităților de expresie, tot 
atîtea lucrări în care sînt 
sondate modalități de ex-

Dan Frăticiu — „MIREASĂ" 
(sculptură în lemn)

primare a unor adevăruri 
etern valabile.

Dinqolo de unul sau al
tul- dintre aspectele parti
culare ale acestei expoziții, 
importantă este ideea de 
ansamblu pe care manifes
tarea, în totalitatea ei, o 
lasă privitorului, faptul că 
ea se constituie ca o pa
gină de cronică a spiritu
lui epocii contemporane, 
menite să ofere, așa cum 
preciza in prefața catalo
gului președintele filialei, 
pictorul Ion Chișu, „prin 
trăsăturile individuale mai 
distincte și prin ce are ea 
mai frumos — aroma unui 
buchet variat prin linie, 
culoare și formă închinat 
celei de-a 36-a aniversări 
a eliberării patriei de sub 
jugul fascist11.

Marina PREUTU

t V

Ghizi pentru turism
Ministerul Turismului recru

tează candidați și organizează 
cursuri de pregătire pentru ac
tivitatea de ghid-colaborator 
extern în turismul intern și in-(temațional. La aceste cursuri 
se poț înscrie iubitori de dru
meții și excursii, cunoscători 
de limbi străine, care au, cel 
puțin, ■studii, medii. ,

Inforrhațli asupra condițiilor 
de înscriere și pregătire se pot 
obține de la sediile O.N.T.- 
urilor, Oficiilor Județene de tu
rism și agențiilor de turism de 
pe tot cuprinsul țării, începînd 
cu 15 septembrie 1980.

Duminică — tragere 
Loto 2

La sfirșitul acestei săptămîni, 
respectiv duminică 14 septem
brie 1980, Administrația de Stat 
Loto-Pronosport organizează o 
nouă tragere Loto 2. Așadar, 
participanților la acest atractiv 
sistem de joc li se oferă noi și 
mari șanse de a obține cîștiguri 
în autoturisme „Dacia 1 300“ și 
importante sume de bani. Se 
reamintește că pentru atribui
rea cîștigurilor se efectuează 
trei extrageri a cite patru nu
mere, totalizînd 12 numere din 
75; biletul de participare costă 
10 lei și poate fi completat cu 
o variantă achitată' sută la 
sută sau cu patru variante achi
tate în cotă de 25 la sută; in
diferent de cota jucată, fiecare 
bilet are drept de cîștig la toate 
extragerile. Agențiile Loto-Pro- 
nosport continuă vînzarea bile
telor pînă sîmbătă, 13 septem
brie, inclusiv.

In librăriile Capitalei - 
un bogat sortiment de rechizite școlare

Pentru a veni în 
sprijinul elevilor, la 
Centrul de librării 
București s-au luat o 
serie de măsuri pentru 
ca rechizitele școlare 
să se găsească în cele 
peste 100 de unități. 
Față de anul 1979, s-a 
realizat o aproviziona
re cu rechizite de 
peste 50 la sută mai 
mare.

în afara celor peste 
100 de unități ale 
Centrului de librării a 
fost stabilit un număr 
de 35 de unități care 
au pregătit seturi de 
rechizite preambalate, 
pe anii de studiu. A- 
cestea sînt : librăriile 
nr. 1, Str. Sf. Gheor
ghe Nou nr. 3 ; nr. 2, 
Str. Lipscani nr. 26, 
nr. 8. Bd. Bucureștii 
Noi nr. 60 ; nr. 9, Bd. 
1848 nr. 12 ; nr. 12, Bd. 
Ilie. Pintilie nr. 37 ; nr. 
13, Bd. 1 Mai nr. 184 ; 
nr. 19, Bd. Ion Șulea 
nr. 82 ; nr. 25, Șos. 
Colentina nr. 1—15 bl. 
34 ; nr. 27, Bd. Mun
cii nr. 170 ; nr. 34, Ca
lea Griviței nr. 134 ; 
nr. 39, Aleea Strădu
inței nr. 1 ; nr. 41, 
Calea Dorobanți bl. 15; 
nr. 45, Șos. Alexan
driei bl. L. 5 ; nr. 48, 
Calea Victoriei nr. 
40—46 ; nr. 49, Șos. 
Pantelimon bl. 43 ; nr. 
52, Bd. Ion Șulea nr. 
79 ; nr. 53, Șos. tancu
lui bl. 109, B ; nr. 70, 
Bd. Păcii nr. 5, bl. 17 ; 
nr. 71, Șos. Giurgiului 
nr. 129 bl. A 2 ; nr. 
72, Bd. Păcii nr. 74 ; 
nr. 90 — Str. Drumul 
Taberei nr. 8 ; nr. 94, 
Bd. Magheru nr. 27 ; 
nr. 95, Str. Stavropo- 
leos nr. 1—3 ; nr. 106, 
Bd. Brîncoveanu bl. 
N. I. 1 Berceni ; nr. 
108, Șos. Colentina bl.

59 ; nr. 109, Bd. Ion 
Șulea bl. B 6 bis ; nr. 
131, Șos. Pantelimon 
bl. 3 ; nr. 133, Bd. 1 
Decembrie 1918 nr. 
57 ; nr. 135, Dru
mul Taberei bl. C 8 
mlcroralon 5; nr. 137, 
Bd. Lacul Tei bl. 13 
A ; nr. 86, Bd. Uver
turii bl. 13/1 ; nr. 22, 
Șos. Mihai Bravu nr. 
102 Baba Novac com
plex A/2 ; nr. 132, Oza- 
na complex A 15 bis. 
In aceste zile s-au di
fuzat prin cele 135 
de librării profilate pe 
difuzarea seturilor 
preambalate un număr 
de circa douăzeci de 
mii seturi de peste 
două milioane lei.

O inițiativă lăudabi
lă : Centrul de librării 
București a înființat 5 
case de comenzi pen
tru rechizite școlare la 
următoarele librării : 
nr. 1, Str. Sf. Gheor
ghe Nou nr. 3 (tel. 
16 29 45), „Liviu Re-

breanu11, Șos. Colenti
na nr. 1—5 (tel. 
42 54 85) ; „Ion Crean
gă11 Calea Griviței nr. 
134 (tel. 18 30 50), „Lu
mina11, Calea Doro
banți bl. 15 (tel. 
33 48 80) și nr.*95 ,bis 
din Str. Stav. "os 
nr. 1—3 (tel. iS ^ 88). 
Aici solicitatorii se pot 
adresa și telefonic in
dicted data și ora cind 
vin să-și ridice rechi
zitele comandate.

Tot în cadrul măsu
rilor organizatorice 
privind noul an șco
lar. cunoscuta librărie 
„George Coșbuc11 din 
Str. Lipscani nr. 26 a 
fost profilată pe des
facerea articolelor de 
papetărie specifice se
zonului. Aici se găsesc, 
de asemenea, seturi 
de rechizite preamba
late, pe clase, conform 
listelor stabilite în co
laborare cu Inspecto
ratul școlar al muni
cipiului București.
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Dacă știau 
albinele...

De la punctele de recoltare ale | 
I.A.S. Albești — Botoșani, mie
rea ajungea, in butoaie, la Mihai I 
Bălineanu. La rindul său, Bă- | 
lineanu o preda merceologului 
Dan Curcă. într-o zi. Bălineanu I 
i-a dat lui Curcă, in plus, două i 
butoaie cu miere, pentru ca. 
după valorificarea acestora, să-și | 
ia fiecare partea lui. Curcă, I 
descurcăreț, a pred'at cele două 
butoaie șefului depozitului Go
stat din Botoșani, Gheorghe Do- I 
roftei. Nici Doroftei n-a stat pe 
ginduri și a expediat butoaiele j 
gestionarilor de la două magazi- • 
ne, pentru a le pune în vinzare. 
Dar iată că aici „lanțul" s-a ' 
rupt și pentru toți cinci mierea • 
are acum un gust amar. Dacă • 
știau bietele albine că trudesc '| 
pentru atiția trîntori... ’

PROGRAMELE 1 *1 2

în jurul orei 11,00 — Transmisiune 
directă : solemnitatea semnării 
documentelor oficiale româno- 
zambiene
In jurul orei 14,45 — Transmisiune 
directă : ceremonia plecării tova
rășului Kenneth David Kaunda, 
președintele Partidului Unit al In
dependenței Naționale, președin
tele Republicii Zambia, Împreună 
cu tovarășa Betty Kaunda • Mu
zică populară j

PROGRAMUL 1
15,20 Almanah pionieresc

16,05 Ecran de vacanță : *,Toate pînzele 
sus“. Episodul 11. „La capătul 
lumii"

17,00 In întîmpinarea Congresului con
siliilor populare. Horezu — Vîlcea, 
un oraș al zilelor noastre. Repor
taj

17,20 Itinerare turistice
1.7.40 Muzică populară
18,00 Campionatul balcanic de baschet 

masculin : România — Turcia.
Transmisiune directă de la Cluj- 
Napoca

18.40 Tragerea Pronoexpres
18,50 10O1 de seri
19,00 Telejurnal • Congresul consiliilor 

populare
19.30 La ordinea zilei în economie
19.45 Noi, femeile I 1
20,25 Telednemateca. Ciclul : Mari ac

tori. „Stigmatul". Premieră pe 
tară. Producție a studiourilor ame

ricane. în distribuția: Clark Ga
bie, Yvonne De Carlo, Sidney Poi- 
tier. Regia : Raoul Walsh. Ecrani
zare a unui roman de Robert Penn 
Waren

22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal • Congresul consiliilor 

populare
19,,% Treptele afirmării
20,00 Buletin rutier — informații pentru 

conducătorii auto
20.15 Album coral
20.30 Studio T ’80. Maistrul șl ucenicii 

săi
20,50 Muzică de cameră. .Lieduri de 

Schubert, Schumann. Ravel, Enes- 
cu, interpretate de Dan Iordăches- 
cu și Dan Grigore

21.30 Tel ©enciclopedia (reluare)
22.15 Telejurnal

ROMÂNIA-FILM prezintă

„ZBOR PLANAT"
O producție a Casei de filme Trei

Scenariul : Dumitru Radu Popescu. Decorurile : Dorina 
Șortan. Costumele: Olga Pop. Muzica: Temistocle 
Popa. Imaginea: Gabriel Cobasnian. Regia: Lucian 
Mardare. Cu: Gabriel Oseciuc, Gheorghe Nuțeseu, 
Monica Bordeianu, Maria Ploae, Elisabeta Adăm, 
Ștefan Velniciuc, Cristian Ieremia, Vasile Muraru, 
Gheorghe Șimonca, Doru Zaharia, Augustin Brînzaș 
și Romica Puceanu. Film realizat în studiourile Cen

trului de producție cinematografică „București11

cinema

Rubrică realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

• Zbor planat : SCALA — 9; 11,15: 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Bobby Deerfield : SALA PA
LATULUI — 17,15, PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,45; 19,30.
• Aproape o poveste de dragos
te : CENTRAL — 9; 11,16; 13,30;
15,30; 17.30; 1.9,30.
• O mie de Intenții și o invenție:
CAPITOL — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15. COTROCENI — 15,30;
17.30; 19.30.
• Pe aripile vîntului : FAVORIT
— 9; 13,45; 18,30. GLORIA — 9,30; 
14,15: 18,30.
• Cascadorul Hooper : STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, COSMOS
— 13.30; 15,45: 18: 20,15.

• Moara cu noroc: VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,30; 17.45: 20.
• Șaua de argint : LUCEAFĂRUL
— 8,45; 11; 13; 15,15; 17.30: 19.45.
la grădină — 20,30, BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20,15.
• Organizația „Fantomă" : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Popeye marinarul — 9: 10,45;
12,30: 14, Fetița și calul — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Pilotul ; FESTIVAL — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18 : 20,15, 
GRADINA CAPITOL — 19.43.
• ...Am fost șaisprezece : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15, VOLGA — 9; 11.15: 13.30:
15,45; 18; 20, MODERN - 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
20,30.
• Vis de glorie : EXCELSIOR —

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 30,15. TO
MIS — 9; 11,30; 14; 16,45: 19,30, la 
grădină — 20.30.
• Bietul Ioanide : EFORIE — 9; 
12; 16; 19.
• Intîlnire de gradul trei : GRI- 
VITA — 9; 12; 16; 19, FLAMURA 
— 9; 12; 16; 19.
• Drumul oaselor : BUZEȘTI — 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 20.15.
• Rocky II : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Ultima noapte de dragoste : 
LIRA — 15,30: 19.
• Abba : GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 
15,30: 17,45; 20
• Prietenii mei indienii : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Porto-Franco : VIITORUL — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Uimitorul căpitan Nemo : FE
RENTARI — 15,30; 17.30; 19,30.
• Omul păianjen se Întoarce : 
PACEA — 15.30: 17.30; 19.30.
• Detașament cu misiune spe

cială : FLORE AS CA — 9; 11; 18; 
15,30; 17,45; 20.
• Șatra : AURORA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
20,15.
• Al treilea salt mortal : MIO
RIȚA — fi; 11,15; 13,80: 15.45; 18;
20.
• Ultima jertfă : POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30,
• Fericirea într-o casă veche : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Rețeaua „S“ : ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
20,30.
• Sub patru steaguri : FLACĂRA 
— 15; 17,45; 20, la grădină — 20.15.
• O să fiu cuminte, bunicule : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Sosea odată un călăreț : GRĂ
DINA SCALA — 20,30.
• Camionul de cursă lungă : 
GRADINA CULTURAL — 19,45.
• I se spunea „Buldozerul" : 
GRADINA GLORIA — 20.

• Naufragiul : GRADINA LIRA — 
20,15.
• Un ostatic in plus : PARC HO
TEL — 20,30.
• Marea • neliniște : GRADINA 
TEMERARII — 20.15.

teatre

se numeau cel patru Beatles ? — 
19.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera 
— 20.
• Teatrul Gluleștl (sala Ma.1estic): 
Povestea unei iubiri — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română11 : La finttna dorului — 
18.30.

• C.C.E.S. și A.R.I.A. (la «ala 
mlcâ a Palatului) : Spectacol ex
traordinar susținut de Ansamblul 
național de ctntece și dansuri din 
Republica Populari Mozamblc — 
19.30.
• Teatrul Național (sala mlcS) : 
Comedie de modă, veche — 19,30.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul > „Luda Sturdza Bulan- 
dra“( sala Grădina Icoanei) : Cum

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. 
Sala Dalles ; Expoziția de artă 
plastică „Magistralele socialismu
lui"; Muzeul colecțiilor de artă ; 
Expoziția de etnografie și artă

populară din Africa, America, 
Asia, Australia și Oceania; Sala 
A.A.F. : Expoziție de fotografii 
din Republica Socialistă Vietnam.
• Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România (parter) : Ex
poziția de machete pentru monu
mentele Unirii, Independenței șl 
Victoriei socialismului destinate 
municipiului București.
a Galeriile Căminului artei (par
ter) : Ileana Codreanu, pictură; 
(etaj) : Madeleine Fol viile Del- 
cour, pictură.
• Galeriile Simeza : Augustin 
Costinescu, pictură.
• Galeriile Orizont : Manuela Sl- 
clodl, sculptură.
• Galeriile Galateea : Mârkos An
dris, grafică.
• Galeriile Eforie : Coca Mețianu, 
pictură.
• Galeriile „Hanul cu Tei" : Eli
sabeta K6H0 Balaeș, modă.
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Vizita președintelui Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda

Primiri la primul ministru al guvernului

La Institutul de cercetări, 
proiectări și inginerie tehnologică 
pentru mecanizarea agriculturii

în cursul dimineții de marți, după 
Încheierea celei de-a doua runde de 
convorbiri la nivel înalt româno- 
zambiene, președintele Partidului 
Unit al Independentei Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia, Kenneth 
David Kaunda, a făcut o vizită la 
Institutul de cercetări, proiectări și 
inginerie tehnologică pentru mecani
zarea agriculturii.

înaltul sol al poporului zambian a 
fost insotit, în această vizită, de to
varășul Ilie Verdet, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
de alte persoane oficiale române;

împreună cu președintele Kaunda 
«-au aflat persoanele oficiale zam- 
biene care îl însoțesc în vizita în 
țara noastră.

Vizita președintelui Kenneth David 
Kaunda la acest institut a constituit 
un bun prilej de a cunoaște progre
sele făcute de România în domeniul 
mecanizării agriculturii, de a pros
pecta posibilitățile extinderii colabo
rării româno-zambiene într-un sector 
de o deosebită însemnătate pentru 
economia zambiană — agricultura.

La are. în institut, înalții oas
peți au-<jst salutați cu deosebită căl
dură de tovarășii Gheorghe Manciu, 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
Gheorghe Dumitru, prim-secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 1 
din Capitală, primarul sectorului, de 
numeroși muncitori, cercetători și 
proiectanți care iși desfășoară acti
vitatea în domeniul mecanizării agri
culturii. Ei au ovaționat îndelung 
pentru prietenia romăno-zambiană, 
pentru dezvoltarea mai puternică a 
relațiilor de strinsă colaborare dintre 
țările și popoarele noastre.

Gazdele au invitat pe președintele 
Kaunda și persoanele care îl însoțesc 
să viziteze o expoziție de mașini 
agricole, organizată în curtea insti
tutului, unde este prezentată întrea
ga sistemă de tractoare, mașini, uti
laje și instalații care se utilizează in 
agricultura țării noastre.

S-a relevat că programele elabora
te de partid, din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, in direcția

în județul Prahova
După-amiază, președintele Kenneth 

David Kaunda, împreună cu persoane 
oficiale zambiene, a făcut o vizită in 
județul Prahova.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
tovarășul Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru >al guvernului, 
de alte persoane oficiale române.

Primul obiectiv vizitat a fost cu
noscuta întreprindere „1 Mai", pro
ducătoare de -utilaj petrolier și in
stalații necesare industriilor miniere, 
metalurgice și chimice.

La intrarea în uzină, oaspeții au 
fost salutați cu căldură de tovarășii 
Ion Circei, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, Nicu Constantin, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, de membri ai conducerii 
unității, de numeroși muncitori.

Directorul întreprinderii, Stelian 
Teodorescu, prezentînd cîteva date 
semnificative privind istoricul unită
ții, profilul ei, a subliniat dezvol
tarea importantă pe care aceasta a 
cunoscut-o în anii construcției socia
list* ’’a permanentă a tovarășu
lui 'v-^^lae Ceaușescu, sprijinul 
primit din partea partidului și sta
tului pentru extinderea și moderni
zarea întreprinderii. Oaspeților li se 
prezintă machetele instalațiilor de 
foraj și ale agregatelor aferente, pen
tru săparea sondelor pînă la adînci- 
mea de 10 000 de metri, precum și 
machetele unor platforme de foraj 
marin, toate creații ale gîndirii teh
nice românești.

Parcurgînd apoi cîteva dintre prin
cipalele secții de producție, președin
tele Kaunda și persoanele care îl în
soțesc au luat cunoștință de gradul 
inalt de dotare tehnică a unității, de 
preocupările specialiștilor de aici în 
direcția perfecționării continue a 
produselor și proceselor tehnologice, 
a înzestrării cu mașini-unelte de 
mare randament, realizate într-o 
mare măsură prin autodotare. Rețin 
atenția înaltului sol al poporului 
zambian instalații de mare comple
xitate pentru industria petrolieră, 
excavatorul pentru exploatarea căr
bunelui la suprafață cu o capacitate 
de 3 600 metri cubi pe oră, instalații 
pentru forat puțuri de mină și altele.

Tovarășul Kenneth David Kaunda 
s-a interesat de unele caracteristici 
tehnice și performanțe ale acestor 
utilaje și a avut cuvinte de aprecie
re la adresa competenței muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor care 
concep și produc aceste agregate.

Gazdele au invitat pe președintele 
zambian să asiste la o demonstrație 
de ridicare a unei instalații de foraj 
pentru adincimea de 4 000 de metri, 

modernizării agriculturii s-au soldat 
cu crearea unor familii de tractoare 
și mașini agricole caracterizate prin 
multifuncționalitate, care au permis 
mecanizarea majorității lucrărilor 
agricole, la unele din acestea în pro
porție de 90—95 la sută. în acest sens 
au fost înfățișate utilizările tractoa
relor de 45, 65. 150 și 180 CP, mașini 
care acoperă Întreaga gamă a lucră
rilor agricole, precum și cele din do
meniul zootehniei și al îmbunătățiri
lor funciare.

Președintele Kaunda a urmărit cu 
deosebită atenție explicațiile gazde
lor, cercetind fiecare tractor, intere- 
sindu-se de performanțele tehnice ale 
mașinilor expuse.

De același interes s-au bucurat și 
grupele de mașini de prelucrare a 
solului, fertilizare cu îngrășăminte și 
de semănat, mașini avind un mare 
randament și o productivitate a mun
cii sporită. Astfel, a reținut atenția 
semănătoarea pe 12 rinduri, care 
efectuează concomitent operațiile de 
fertilizare, semănat și erbicidat, ca 
și agregatul complex pentru legumi
cultura care, concomitent, modelează 
sd.'jl, pregătește patul semănăturii, 
fertilizează, seamănă sau plantează 
răsaduri și combate dăunătorii.

Cu viu interes au fost examinate 
și grupa mașinilor de recoltat păioa- 
se și culturi prășitoare, precum și 
cele de recoltat cartofi, sfeclă de za- 
har, cînepă, struguri, tutun, mașini 
folosite in zootehnie.

Sintetizînd, în încheierea vizitei, 
Impresiile produse de această semni
ficativă expoziție, președintele Ken
neth David Kaunda a consemnat în 
Cartea de onoare a institutului : 
„Sintem cu toții foarte impresionați 
de ceea ce am putut vedea în acest 
foarte important centru. Nici o re
voluție agricolă nu poate reuși fără 
asemenea echipamente. Noi, în Zam
bia, credem că vizita noastră va des
chide o nouă etapa de cooperare între 
cele două țări ale noastre. Felicitîn- 
du-vă pentru aceste succese remar
cabile, vă dorim, de asemenea, noi 
și noi izbînzi în toate acțiunile dum
neavoastră viitoare".

operație ce se realizează cu forța 
propriilor motoare in mai puțin de 
3 minute.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Kenneth David Kaunda a consemnat 
in Cartea de onoare a întreprinderii 
aprecierile sale deosebite la adresa 
realizărilor acestei unități reprezen
tative a industriei constructoare de 
mașini românești. Adresindu-se con
ducerii întreprinderii, oamenilor 
muncii de aici, președintele Kaunda 
a spus apoi : „Am fost foarte impre
sionat de ceea ce faceți dumnea
voastră, de realizările pe care le-ați 
obținut. Dorim să avem în viitor cit 
mai multe contacte cu dumneavoas
tră. Vă felicit din inimă".

Coloana oficială s-a îndreptat apoi 
spre comuna Bucov, străbătînd prin
cipalele artere ale municipiului Plo
iești. Numeroși cetățeni aflați pe 
străzile orașului au salutat cu căl
dură pe înaltul sol, dînd expresie 
sentimentelor de prietenie pe care 
poporul român le nutrește față de 
poporul prieten zambian.

La sosirea la cooperativa agricolă 
de producție din Bucov, locuitorii 
acestei așezări au primit cu bucurie 
în mijlocul lor pe președintele 
Kaunda. Oaspeților li se prezintă 
cîteva panouri cu grafice și o expo
ziție de produse agroalimentare, 
care sintetizează potențialul produc
tiv al agriculturii prahovene, pre
cum și perspectivele de dezvoltare 
în viitorul cincinal. Eroul Muncii 
Socialiste Costică Mișcă, președintele 
cooperativei, înfățișează unele date 
privind evoluția unității și perspec
tivele de viitor. Se aratăț între alte
le, că de la 2,5 milioane lei venituri, 
obținute in primul an de activitate 
— 1962 — în prezent, ca urmare a 
dezvoltării principalelor sectoare — 
zootehnic, legumicol, viticol și ce
realier ’— se obțin anual 37 milioa
ne lei.

Cooperatorii invită pe președintele 
Kaunda să vadă unele sectoare ale 
unității — sera legumicolă, unitatea 
de panificație, sectorul zootehnic și 
ciupercăria — domenii de activitate 
care aduc cooperatorilor însemnate 
venituri.

La sfirșitul vizitei, președintele 
zambian, după ce a mulțumit pentru 
primirea călduroasă ce, i-a fost fă
cută, a notat în Cartea de onoare a 
C.A.P. : „Pe parcursul întregii vizite 
am văzut in practică un exemplu a 
ceea ce înseamnă puterea aparținînd 
poporului. Partidul Comunist Român 
și remarcabilul său conducător 
merită toate felicitările noastre. Să 
faceți totul pentru a continua acti
vitatea de înfăptuire a revoluției 
socialiste".

Seara, președintele Kaunda și per
soanele care l-au însoțit s-au îna
poiat in Capitală.

Depunerea unei 
coroane de flori
Marți dimineața, tovarășul Kenneth 

David Kaunda, președintele Partidu
lui Unit al Independenței Naționa
le (U.N.I.P.), președintele Republicii 
Zambia, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

împreună cu înaltul oaspete, la so
lemnitate au participat R.C. Kaman- 
ga, H. Mulemba, K. Makasa, R. Chi- 
supa, K.S.K. Musokotwane, W. M. 
Chakulya, U.G. Mwila, alte oficiali
tăți zambiene. A fost prezent A. N. 
Kalyati, ambasadorul Zambiei la 
București.

Au luat parte Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, general-colonel 
Vasile Milea, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și sef al 
Marelui Stat Major, Gheorghe Preda, 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al munici
piului București, alte persoane ofi
ciale române.

Pe platoul din fața monumentului 
se aflau, de asemenea, numeroși ce
tățeni ai Capitalei.

La sosirea înaltului oaspete, o gar
dă militară a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
României și Zambiei.

După depunerea coroanei de flori, 
s-a păstrat un moment de reculege
re. Ceremonia s-a încheiat cu vizita
rea rotondei monumentului.

Vizitele tovarășei 
Betty Kaunda

Tovarășa Betty Kaunda, însoțită de 
tovarășa Tamara Dobrin, președinte 
executiv al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, a fost marți oaspete a uneia 
din reprezentativele unități bucu- 
reștene ale industriei ușoare, între
prinderea „Tricodava". Aici g fost în* 
tîmpinată de tovarășele Elena Nae, 
prim-secretar al Comitetului de par
tid al sectorului 6, și de Iuliana 
Bucur, secretar de stat la Ministerul 
Industriei Ușoare. Au fost vizi
tate secțiile de tricotat și confec
ții ale cunoscutei întreprinderi. A 
fost urmărită apoi o paradă a modei.

Vizita a continuat la Spitalul clinic 
al municipiului București — modernă 
instituție medicală și de învățămînt 
din Capitală. Tovarășa Betty Kaunda 
s-a interesat de modul cum sînt în
grijiți bolnavii, de ultimele rezultate 
ale cercetării medicale românești. La 
plecare, tovarășa Betty Kaunda a 
semnat in Cartea de onoare a spi
talului, a urat cadrelor medicale suc
ces în nobila lor activitate pusă 
în slujba sănătății omului, arătînd că 
a rămas profund impresionată de tot 
ceea ce a văzut in noul complex spi
talicesc din capitala României.

Convorbiri economice 
româno-zambiene

Marți dimineața au avut loc la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa
le convorbiri economice româno-zam
biene.

Din partea română au participat 
tovarășii Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Paul Nicules- 
cu, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul finanțelor, Maxim Berghia- 
nu, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Vasile Pungan, ministru 
secretar de stat, consilier al secreta
rului general al partidului si pre
ședintelui republicii. Ion Stoian, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Ion H. Popescu, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și geo
logiei, Adrian Rogojeanu, adjunct al 
ministrului agriculturii șl industriei 
alimentare.

Din partea zambiană au participat 
K.S.K. Musokotwane, membru al 
parlamentului, ministrul finanțelor, 
R. Chisupa, membru al parlamentu
lui, ministrul comerțului șl industriei.

în spiritul celor convenite între to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Kenneth 
David Kaunda, președintele Partidu
lui Unit al Independenței Naționale, 
președintele Republicii Zambia, au 
fost discutate probleme privind ex
tinderea și diversificarea relațiilor 
economice, a schimburilor comercia
le dintre cele două țări și s-au sta
bilit măsuri pentru aducerea la în
deplinire a obiectivelor de cooperare 
economică dintre România și Zam
bia. ★

în aceeași zi, tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste homânia, a avut 
o întrevedere cu W.M. Chakulya, 
membru al parlamentului, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Zam
bia. Cu acest prilej au fost analiza
te noi căi de dezvoltare a colabo
rării româno-zambiene pe plan bila
teral, precum și în sfera relațiilor in
ternaționale. Au fost abordate, tot
odată. unele probleme actuale ale 
situației internaționale.

(Agerpres)

Maiestății Sale
KHALID IBN ABDEL AZIZ AE-SAUD

Regele Arabiei Saudite
RIAD

în legătură cu pierderile de vieți omenești provocate de gravul accident 
aviatic de pe aeroportul din Riad, adresez Maiestății Voastre sincere con
doleanțe, iar familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre cu cea mai mare sinceritate 
pentru mesajul de felicitări pe care ați avut amabilitatea să mi-1 trimiteți 
cu ocazia împlinirii vîrstei de 80 de ani.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumim sincer pentru plăcutul mesaj al Excelenței Voastre cu 
ocazia sărbătorii naționale a Republicii San Marino. Mulțumindu-vă, 
transmitem cele mai calde urări de pace și prosperitate poporului și națiunii 
române prietene și urări de fericire personală Excelenței Voastre^

PIETRO CHIARUZZI 
PRIMO MARANI

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Virgil Cazacu, membru 

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a intilnit 
marți cu tovarășul Luis Corvalan, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Chile.

în timpul întîlnirii s-a procedat la 
o informare reciprocă asupra preocu
părilor actuale și de perspectivă ale 
celor două partide și s-a exprimat 
dorința dezvoltării raporturilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Chile, în spi
ritul stimei și respectului reciproc, al 
amplificării relațiilor de prietenie și

Protocol economic
La 9 septembrie au fost încheiate, 

la București, convorbirile privind, co
ordonarea planurilor.economiilor 'na
ționale ale României .și Cehoslovaciei 
pe perioada 1981—1985. Protocolul în
cheiat cu acest prilej a fost semnat 
de tovarășii Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, și Vaclav Hula, vicepre
ședinte al guvernului, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării

Documentul prevede o extindere 
importantă a schimburilor economice 
dintre cele două țări în intervalul 
1981—1985, față de Acordul comercial 
de lungă durată pe perioada actuală

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Botswana

La București au început, marți, 
convorbirile dintre ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, și minis
trul afacerilor externe a! Republicii 
Botswana, Archie Mogwc, care se 
află într-o vizită oficială în țara 
noastră.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate căile de amplificare și diver
sificare a raporturilor bilaterale 
dintre România și Botswana, in mod 
deosebit a colaborării economice, in 
interesul ambelor țări și popoare, în 
condițiile noi create în Africa aus
trală prin proclamarea indepen
denței Zimbabwe.

A avut loc, de asemenea, un larg 
schimb de vederi privind proble
mele actuale ale situației internațio
nale. Oaspetele s-a referit îndeo
sebi la situația din Africa australă, 
la lupta 'poporului namibian pentru 
independență și a populației majo
ritare din Africa de Sud pentru 
eliminarea politicii de discriminare 
rasială și apartheid.

La rîndul său, ministrul român a 
prezentat poziția țării noastre în

Vizita delegației Consiliului Național
al Frontului Popular

La invitația Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, se află în țara noastră o 
delegație a Consiliului Național al 
Frontului Popular Patriotic din Re
publica Populară Ungară, condusă de 
tovarășul Istvan Sarlos, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, secretar general al F.P.P.

Delegația ungară a fost primită la 
Consiliul Național al F.D.U.S. și a 
avut convorbiri cu tovarășa Tamara 
Dobrin, președinte executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S., în le
gătură cu activitatea celor două or
ganizații, exprimîndu-se dorința lăr
girii schimbului de experiență pe 
probleme de interes reciproc și

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 septembrie. în (ară : Vreme in 
general călduroasă, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil, 
înnorări mai accentuate se vor sem
nala în vestul și nordul țării, unde vor

Căpitani regenți 
ai Republicii San Marino

colaborare dintre poporul român și 
poporul chilian, în interesul păcii, 
cooperării și colaborării internațio
nale. Au fost abordate și unele as
pecte ale vieții politice internațio
nale.

Au participat tovarășul Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și tovarășul Renato 
Cardani, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Chile.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

româno-cehoslovac
de cinci ani, ceea ce va contribui 
la dezvoltarea și adîncirea în conti
nuare a relațiilor bilaterale, în spi
ritul tradiționalelor legături de prie
tenie statornicite între cele două țări, 
al înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel.

Examinînd activitatea desfășurată 
de organele centrale de planificare 
din România și Cehoslovacia, părțile 
au convenit să intensifice, în conti
nuare, colaborarea economică, pe baza 
specializării și adîncirii cooperării 
economice reciproc avantajoase, creș
terii continue a volumului schimbu
rilor comerciale.

(Agerpres)

principalele probleme internațio
nale, punind in relief importanța 
edificării securității și cooperării pe 
continentul european, a rolului reu
niunii de la Madrid în relansarea 
spiritului de la Helsinki și în im
pulsionarea traducerii în viață a 
tuturor prevederilor Actului final.

A fost exprimată dorința ambelor 
părți de a dezvolta conlucrarea din
tre cele două țări pe arena mondială, 
în interesul reciproc, al cauzei păcii, 
destinderii, independenței naționale, 
securității și cooperării Internațio
nale.

în aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe, Ștefan Andrei, a oferit un 
dineu în onoarea ministrului aface
rilor externe al Republicii Botswana, 
Archie Mogwe.

în timpul dineului, cel doi miniștri 
au toastat în sănătatea președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintelui Repu
blicii Botswana, Quett K. J. Masire, 
pentru adîncirea cooperării dintre 
celp două țări și dintre toate sta
tele lumii.

(Agerpres)

Patriotic din Ungaria
dezvoltării relațiilor de colaborare 
statornicite între F.D.U.S. și F.P.P., 
precum și a raporturilor prietenești 
dintre Republica Socialistă România 
șl Republica Populară Ungară.

A avut, de asemenea, o întrevede
re cu tovarășul Ludovic Fazekas, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare.

Delegația F.P.P. a vizitat obiective 
economice și social-culturale din ju
dețul Constanța și a avut convorbiri 
la conducerea Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Con
stanța.

(Agerpres)

cădea ploi locale. In rest ploi izolate. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 șl 18 grade, iar 
temperaturile maxime între 18 și 28 de 
grade. Ceată slabă. In București : Vre
me in general călduroasă. Cerul va ti 
variabil. Vînt slab. Temperatura mini
mă va fl cuprinsă între 10 și 13 grade, 
iar maxima între 24 și 27 de grade. 
Ceață slabă. (Struțu Margareta, meteo
rolog de serviciu).

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi
nistru ăl Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, marți 
dimineața, pe Vaclav Hula, vice
președinte al Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării.

în cadrul convorbirii a fost evi
dențiată evoluția ascendentă a rapor
turilor pe multiple planuri dintre 
cele două țări, în spiritul înțelegeri
lor convenite între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

Au fost reliefate, totodată, noi po
sibilități de lărgire în continuare a 
colaborării economice și tehnico- 
științifice româno-cehoslovace.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, tovărășească, a parti
cipat tovarășul Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării.

A fost prezent Vladimir Vaclavik,

Cu prilejul împlinirii a 36 de ani de la 
victoria revoluției socialiste in Bulgaria 

Recepție
Cu ocazia celei de-a XXXVI-a ani

versări a victoriei revoluției socialis
te în Bulgaria, ambasadorul acestei 
țări la București, Petăr Danailov, a 
oferit, marți, o recepție.

Au participat tovarășii Virgil Caza
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, Le- 
onte Răutu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al <C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Cioară, ministrul energiei 
electrice, Alexandru Mărgăritescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă

Expoziții
Sub egida Consiliului Culturii șl 

Educației Socialiste, la Muzeul co
lecțiilor de artă s-a deschis marți 
„Expoziția de artă decorativă și 
aplicată" din R. P. Bulgaria, organi
zată cu prilejul împlinirii a 36 de 
ani de la victoria revoluției socialiste 
în această țară.

La vernisaj au luat parte Aurel 
Duca, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Ion 
Gheorghiu, vicepreședinte al Uniu
nii artiștilor plastici, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Asociației de prietenie româno-bul- 
gară, Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, oa
meni de cultură și artă.

Au participat Petăr Danailov, am
basadorul Republicii Populare Bul
garia la București, membri ai amba
sadei, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, membri 
ai corpului diplomatic.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej de Viorel Oprea, directorul 
Oficiului pentru Organizarea expo
zițiilor, și Evghenl Klincearov, ar
tist plastic emerit, secretar al Uniu
nii artiștilor plastici din Bulgaria, 
s-a relevat că expoziția reunește o

Cronica
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Mircea Malița a fost numit în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Elveția, în locul to
varășului Dan Enăchescu, care a fost 
rechemat in centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.★

Marți dimineață s-au deschis In 
Capitală lucrările Reuniunii consul
tative a conducătorilor societăților 
de Cruce Roșie din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, Republica Cuba, 
R. D. Germană, R.P.D. Laos, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, U.R.S.S., R. S. 
Vietnam. Participă, de asemenea, 
reprezentanți ai Ligii Societăților de 
Cruce Roșie.

Iau parte, ca invitați, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, organizații 
de masă și obștești.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de către președintele Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie, 
general-maior Constantin Burada, a 
fost adoptat programul de lucru, 
care cuprinde : schimb de opinii

ȘTIRI SPORTIVE
• în vederea preliminariilor cam

pionatului mondial de fotbal, selecțio
nata de fotbal a țării noastre susține 
astăzi la Varna un meci amical de 
verificare în compania reprezentati
vei Bulgariei. întîlnirea va începe la 
ora 19,30, repriza a doua urmind a 
fi transmisă la radio, pe programul 
1, cu începere din jurul orei 20,30.
• La Ploiești, cu începere de la ora 

17,00, se întilnesc astăzi, într-o par
tidă amicală, echipele de tineret ale 
României și Bulgariei.
• Marți s-a disputat pe stadionul 

din Alexandria meciul amical de fot
bal dintre selecționatele de juniori 
ale României și Turciei. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 4—0 (1—0) în 
favoarea jucătorilor români, golurile 
fiind marcate de Curtean (2), Las- 
coni și Balint.

Cele două formații se vor întîlnl 
din nou joi după-amiază, la Roșiori 
de Vede.

• Astăzi, în nocturnă, la Londra, se 

însărcinat cu afaceri a.l. al Ceho
slovaciei la București.

★
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, marți sear 
ra, pe Roger Chaufournier, vicepre
ședinte al Băncii Internaționale pen
tru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.).

în timpul întrevederii s-au exami
nat relațiile existente între România 
și B.I.R.D. și au fost discutate as
pecte ale cooperării financiar-bancare 
dintre instituțiile române de resort 
și Banca Internațională pentru Re
construcție și Dezvoltare, exprimîn
du-se hotărirea de a dezvolta, în con
tinuare, această conlucrare.

Au fost examinate, de asemenea, 
unele probleme ale situației finan
ciare și monetare internaționale.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte tovarășul Paul Niculescu, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor.

(Agerpres)

rii Economice Internaționale, Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Gheorghe Dolgu și 
Constantin Oancea, adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe, Aurel 
Duca, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, gene
ral-colonel Marin Nicolescu, adjunct 
al ministrului apărării naționale, re
prezentanți ai conducerii unor insti
tuții centrale, organizații de masă și 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
personalități ale vieții cultural-știin- 
țifice românești, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

selecție de Obiecte de artă decora
tivă și aplicată, de la bijuterii ori
ginale și pînă la obiecte din șamotă, 
majoritatea lucrărilor fiind desti
nate decorațiunilor interioare, subli- 
niindu-se că ea se înscrie în suita ma
nifestărilor româno-bulgare în do
meniul culturii, care contribuie la 
aprofundarea cunoașterii ,și priete
niei statornicite intre popoarele 
noastre. ★

Marți dimineața a fost inaugura
tă, la magazinul „Victoria", din Ca
pitală, săptămîna de prezentare și 
vinzare a unor mărfuri bulgărești 
de interes public, organizată de ma
gazinul „Țum" din Sofia. Urmind 
unei acțiuni asemănătoare de desfa
cere a mărfurilor românești, ce a 
avut loc în luna august la Sofia, 
prezentarea este organizată in ca
drul schimburilor de mărfuri dintre 
ministerele de comerț interior din 
România și Bulgaria.

La deschidere au luat parte mem
bri ai conducerii Ministerului Co
merțului Interior.

Au fost prezenți Petăr Danailov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

zilei
privind activitățile social-umanitare 
desfășurate de societățile de Cruce 
Roșie ; contribuția Crucii Roșii la 
cauza păcii ; unele aspecte ale miș
cării internaționale de Cruce Roșie 
în perspectiva reuniunilor din anul 
1981 — Conferința europeană a so
cietăților de Cruce Roșie și Semi
lună Roșie și cea de-a XXIV-a Con
ferință Internațională a Crucii Roșii, 
precum și vizitarea unor unități de 
asistență social-sanitară.★

Un acord de colaborare pe termen 
lung, 1981—1985, între Uniunea cen
trală a cooperativelor de consum — 
CENTROCOOP și Uniunea centrală 
a cooperativelor din R.P. Bulgaria a 
fost semnat la Constanța de preșe
dinții celor două organizații, Gheor
ghe Roșu și Ivan Prămov.★

La ediția 1980 a Concursului In
ternațional de folclor și a Paradei 
internaționale folclorice, care au a- 
vut loc, între 29—31 august, la Goriz- 
zia (Italia), ansamblul „Crăițele" din 
comuna Doftana, județul Prahova, a 
obținut două medalii de aur.

va desfășura meciul de fotbal dintre 
echipele Angliei și Norvegiei din ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial (grupa a 4-a). Selecțione
rul echipei engleze, Ron Greenwood, 
a anunțat că din formație nu va face 
parte căpitanul echipei, Kevin Kee
gan, accidentat. De asemenea, nu va 
juca Trevor Brooking, care, fiind su
ferind, a fost înlocuit cu Laurie 
Cunningham.
• Astăzi, în sala sporturilor din 

Cluj-Napoca încep întrecerile cam
pionatului balcanic de baschet mas
culin. Iată programul primei zile : 
ora 17,00 : România — Turcia ; ora 
19,00 : Grecia — Bulgaria. Echipa 
Iugoslaviei are zi liberă.
• In sala Floreasca din Capitală 

s-a desfășurat aseară meciul interna
țional masculin de handbal dintre 
echipa Steaua și Selecționata armatei 
din R. F. Germania. Victoria a reve
nit handbaliștilor români cu scorul de 
28—19 (15—8).

DĂ.
• HIBRIDIZARE RAPI

în nord-estul Chinei se
cultivă o varietate de orez 
neobișnuită — extrem de re
zistentă și mai ales productivă. 
Numele pe care i l-au dat ță
ranii, „cocosul care face ouă", 
are un sîmbure de adevăr, căci 
acest orez nu se dezvoltă din- 
tr-o sămință. Ci dintr-un grăun
te de polen — așadar celula 
masculină — crescută în eprube- 
tă. Este vorba in acest caz de 
o plantă „haploidă", la care nu
mărul de cromozomi ai celule
lor germinative este redus la 
jumătate. Metoda reducției cro- 
mozomiale, studiată și pusă la 
punct In cursul deceniului tre
cut de savanți din diferite țări, 
prezintă marele avantaj al 
scurtării perioadei de creare a

unei noi varietăți de la 6—7 ani, 
cit presupune o hibridare obiș
nuită, la 3—4 ani. In China au 
fost obținute în premieră circa 
20 de astfel de specii, printre 
care de grîu, porumb, hevea, 
plop, ardei, sfeclă de zahăr, 
varză etc.

• ENERGIA SOLARĂ 
IN AFRICA. Cîteva țări afri
cane și-au concentrat atenția a- 
supra folosirii energiei solare, o 
sursă de care continentut nu 
duce lipsă. în Niger funcționea
ză Oficiul de energie solară 
(ONERSOL), în Sudan un insti
tut — ISERER, în Mali un 
laborator, în Ruanda un centru 
— CEAER. în toate aceste or
ganisme cercetarea fundamen
tală se desfășoară in paralel cu

aplicarea practică. ONERSOL a 
contribuit de pe acum la dota
rea a 30 de clădiri publice și 
particulare cu instalații, de în
călzire a apei prin utilizarea e- 
nergiei solare și la realizarea 
unor stațiuni de distilare a apei. 
Institutul de fizică din Dakar 
(Senegal) a instalat prima pom
pă de apă acționată cu energie 
solară. Stațiuni similare funcțio
nează în Algeria, Egipt, Volta 
Superioară, Kenya, Madagascar, 
Mauritania, Camerun, Mali și 
Ruanda. 13 țări africane au tre
cut, la un nivel sau altul, la uti
lizarea practică a energiei so
lare.

• „VEDETELE" CAL
CULATOARELOR. SaI°- 
nul internațional de informatică,

telematică, comunicații și apara- 
taj de birou (SICOB), care va fi 
deschis la Paris între 17 și 26 
septembrie, oferă, potrivit orga
nizatorilor, ultimele inovații teh
nologice în acest domeniu atît 
de dinamic și spectaculos. „Ve
detele" la actuala ediție vor fi 
mini-calculatoarele individuale 
și profesionale, mașinile de scris 
„inteligente", calculatoarele care 
vorbesc. O comparație pentru 
măsurarea progresului înregis
trat : EMIAC, primul mare 
calculator electronic numeric, fa
bricat în 1946, în S.U.A., avea 
18 000 de tuburi fragile, cintărea 
30 de tone și consuma, Intr-o 
oră, 150 de kilowați. în prezent

aceeași capacitate informatică 
este înmagazinată de un micro
calculator, avind mărimea unei 
falange de la degetul mic al mîi- 
nii unui om.

• INGINERIE GENE
TICĂ. Un grup de cercetători 
de la Universitatea Yale a reu
șit să transplanteze gene străi
ne într-un embrion animal, scrie 
ziarul New York Times. Aceasta, 
apreciază experții, reprezintă 
un important succes al ingine
riei genetice, vizînd modificarea 
eredității unui organism prin 
transplantarea unor gene de la 
un alt organism. Cotidianul ci

tat menționează că cercetătorii 
americani au injectat gene de 
virus într-un embrion de șoa
rece ; ulterior s-a constatai că 
virusul este încorporat definitiv 
în țesuturile embrionului aflat 
în dezvoltare.

• COMPUTERUL- 
PROFESOR. Specialiștii 
francezi au realizat un nou tip 
de computer în scopuri didacti
ce, capabil să exercite mai multe 
funcțiuni care pînă acum nece
sitau, fiecare în parte, un com
puter separat. Instalația, denu
mită „Didact", „vorbește", pro
iectează pe un ecran texte, de
sene, schițe, subliniază pasajele 
mai importante sau cuvintele- 
cheie pe un al doilea ecran, pune 
întrebări, „înțelege" răspunsuri

le, face apel la serviciile unui 
profesor în carne și oase atunci 
cînd este necesar, ține evidența 
progreselor la învățătură reali
zate de elevi. Computerul-pro- 
fesor este destinat în primul 
rind celor care se autoinstruiesc, 
ca și persoanelor care urmează 
cursuri de reciclare.

• VIDUL ÎN MICRO- 
CHIRURGIE. Arsenalul teh
nicii microchirurgicale s-a com
pletat cu un model perfecționat 
de aparat pentru sutura va
selor, pus la punct de specia
liștii de la Institutul de medi
cină din Leningrad. Aparatul 
ușurează realizarea operațiilor 
celor mal complexe pe vasele 
cordului., Prin folosirea apara
tului respectiv nu mai este ne
cesară oprirea cordului și cu

plarea dispozitivului de circu
lație artificială, cum se proceda 
anterior. Aparatul dispune de 
un sistem cu vid, care pregăteș
te vasele pentru sutură. Pentru 
operațiunea respectivă sînt ne
cesare acum doar cinci minute 
în loc de 25, cite erau necesare 
mai înainte.

• TEZAURUL DIN 
VECHEA CASĂ. Aproxi
mativ 300 napoleoni de aur. In 
valoare de 400 000 franci fran
cezi, au fost descoperiți la Saint- 
Denis de Cabanne (Departamen
tul Loara) de muncitori care 
lucrau la refacerea unei case 
vechi, relatează agenția France 
Presse. Muncitorii au dat la o 
parte o dală, descoperind mo
nedele de aur în două casete.



MADRID

Deschiderea intiinirii pregătitoare 
a reuniunii general-europeae

In impunătorul Palat al congrese
lor din Madrid și-a început, ieri, lu
crările intilnirea pregătitoare a reu
niunii statelor participante la Con
ferința pentru securitate și coopera
re in Europa, reuniune care se va 
deschide la 11 noiembrie a.c. Intilni
rea pregătitoare are drept obiectiv si 
stabilească ordinea de zi, durata, 
structura organizatorică și celelalte 
modalități de desfășurare ale re
uniunii propriu-zise — reuniune 
chemată să contribuie la ameliora
rea situației internaționale actuale, 
la continuarea și consolidarea des
tinderii și, in acest fel, să stimu
leze procesul de înfăptuire a secu
rității pe. continentul nostru, in spi
ritul și potrivit prevederilor Actu
lui final de la Helsinki.

La intîlnire iau parte delegații din 
toate cele 35 de state participante 
la Conferința general-europeană. 
Din țara noastră este prezentă o de
legație condusă de ambasadorul Ion 
Datcu. Ca o expresie a interesului 
deosebit pe care opinia publică eu
ropeană și internațională îl mani
festă față de lucrările reuniunii, se 
află aici peste 700 de ziariști și 
reporteri de radio și televiziune din 
Europa, America și de pe alte con
tinente.

Ședința inaugurală a tntilnirii 
pregătitoare, care a fost publică, 
s-a desfășurat, conform procedu
rii statornicite in cadrul C.S.C.E., 
sub președinția șefului delegației 
țării gazdă, Javier Ruperez, care a 
prezentat, în lumina documentului 
final adoptat la Belgrad, mandatul 
ce revine actualei reuniuni, evi
dențiind importanța ei pentru buna 
pregătire și desfășurare a reuniunii 
de fond de la Madrid.

A luat apoi cuvintul ministrul 
afacerilor externe al Spaniei, Josă 
Pedro Perez-Llorca, care, în nume
le guvernului spaniol, a reliefat 
marea însemnătate politică a reu
niunii de la Madrid, ținind seama 
de actuala situație din Europa și 
din lume, apreciind că împrejură
rile internaționale reclamă ca intil
nirea reprezentanților celor 35 de 
state semnatare ale Actului final să 
se desfășoare sub semnul unor inal- 
tț exigențe ?i speranțe din partea 
tuturor popoarelor, ce pot fi con
cretizate in dorința de pace. Nu o 
pace in orice mod, nu o pace cu 
orice preț, ci o pace bazată pe li
bertate, întemeiată pe cooperare. 
Vorbitorul a evidențiat in încheiere 
necesitatea ca procesul inaugurat

BRUXELLES

Opoziție față de instalarea de rachete 
nucleare pe teritoriul belgian

BRUXELLES 9 (Agerpres). — Bel
gia nu a adoptat, încă, o hotărîre ii 
problema celor 48 de rachete nucleare 
care ar urma să fie instalate pe teri
toriul său potrivit unei decizii a 
N.A.T.O. — a anunțat primul minis
tru belgian, Wilfried Martens. Ami- 
narea se datorează în continuare fap
tului că unii membri ai coaliției gu
vernamentale se opun acceptării

Remaniere guvernamentală în Spania
MADRID 9 (Agerpres). — La Ma

drid s-a anunțat formarea unui nou 
guvenj, prezidat de Adolfo Suarez. 
Acesta este cel de-al cincilea cabinet 
special din ultimii patru ani. El este 
format din 22 de miniștri, cu unul 
mai puțin decit tn precedentul guvern, 
ca urmare a fuziunii portofoliilor co
merțului șl economiei.

în cadrul remanierii, părăsesc cabi
netul opt miniștri, 11 își păstrează 
portofoliile, în timp ce patru le 
schimbă. Cei mai mulți dintre noii 
miniștri sint personalități politice cu

prin semnarea documentelor de la 
Helsinki să fie continuat și dezvol
tat, inclusiv prin reușita lucrărilor 
reuniunii de la Madrid.

Reuniunea de la Madrid este 
chemată ca, odată cu evaluarea lu
cidă și realistă a rezultatelor înre
gistrate pina in prezent in îndepli
nirea prevederilor documentelor de 
la Helsinki, să examineze noi acțiuni 
și măsuri, să convină asupra u- 
nor propuneri și recomandări con
crete pentru întărirea securității 
și dezvoltarea largă a cooperă
rii intereuropene și îndeosebi să 
conducă la măsuri concrete de dez
angajare militară și dezarmare. în 
Europa. Desigur, nu poate. fi mini
malizată sau ignorată complexi
tatea problemelor aflate în aten
ție. Dar cu atit mai mult se 
impune conlucrarea activă a sta
telor participante in vederea cău
tării căilor de apropiere și în
țelegere pentru a veni in întimpi- 
narea așteptărilor popoarelor. Și așa 
cum remarca pe bună dreptate unul 
din principalele ziare locale, reuniu
nea de la Madrid are menirea să 
ducă mai departe, „să revitalizeze 
flacăra aprinsă la Helsinki, cores
punzător dorinței popoarelor de a 
transforma continentul nostru in- 
tr-un continent al păcii, ințeleger.i 
și colaborării".

In ceea ce o privește, România 
— întemeindu-se pe concepția no
bilă, realistă și profund umanistă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind căile și modalitățile de edifi
care a securității și cooperării in 
Europa, pe pozițiile și propunerile 
constructive avansate de conducă
torul partidului și statului nostru 
pentru atingerea obiectivelor stabi
lite prin Actul final de la Helsin
ki •— participă la intilnirea pregă
titoare de la Madrid și la întregul 
proces de negocieri declanșat de 
aceasta, animată de dorința sinceră, 
ca, printr-o bună pregătire preala
bilă și printr-un dialog deschis, prin 
dezbateri responsabile, la înălțimea 
exigențelor vieții internaționale, a- 
ceasta să se încheie cu rezultate 
palpabile, care să dea un nou și 
puternic imbold politicii de destin
dere, să contribuie efectiv la pro
movarea cauzei independenței na
ționale, libertății, păcii și colaborării 
in Europa și in întreaga lume,

R. ADRIAN 
Madrid, 9 

acestei hotăriri — informează agenția 
Reuter.

în decembrie anul trecut, N.A.T.O. 
a hotărit, după cum se știe, o așa- 
numită modernizare a arsenalului său 
nuclear din Europa occidentală. Bel
gia a cerut la vremea respectivă o 
perioadă de șase luni pentru a se pro
nunța, dar aceasta a expirat fără a fi 
luată o decizie.

noscute, care au ocupat posturi im
portante în precedentele guverne 
conduse de Adolfo Suarez.

Leopoldo Calvo Sotelo, pînă In pre
zent ministru însărcinat cu relațiile 
cu C.E.E., a fost numit vicepreședinte 
al guvernului Însărcinat cu relațiile 
economice. Josă Pedro Perez-Llorca 
devine ministru al afacerilor externe, 
înlocuindu-1 pe Marcelino Oreja. Mi
nistru al apărării este Agustin Rodri- 
guez Sahagun. ,

Noul guvern a depus marți jură- 
mîntul în fața regelui Juan Carlo*.

Vizita ministrului român al agriculturii 
și industriei alimentare 

in R. S. S. Moldovenească
MOSCOVA 9 (Agerpres). — La in

vitația Guvernului Uniunii Sovietice, 
tovarășul Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, a efectuat o 
vizită oficială in R. S. S. Moldove
nească.

.în timpul vizitei, tovarășul Angelo 
Miculescu a fost primit de tovarășul 
I. I. Bodiul, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din R. S. S. Mol
dovenească.

Cu acest prilej au fost transmise 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu un 
călduros salut și cele mai bune urări 
primului secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din R. S. S. Moldove
nească și soției sale și urări de noi 
succese pentru înfăptuirea aspirații
lor oamenilor muncii din republică.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
tovarășul I. I. Bodiul a rugat să 
se transmită tovarășului, Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial salut și cele mai 
bune urări în activitatea prodigioasă 
în fruntea partidului și statului

EVENIMENTELE DIN SALVADOR
• Ciocniri violente între insurgenți și forțele de ordine
• Stare de încordare între diversele grupări ale forțelor

armate
SAN SALVADOR 9 (Agerpres). — 

Detașamente de insurgenți aparți- 
nind Conducerii Revoluționare Uni
ficate (D.R.U.) din Salvador au ocu
pat și mențin un control ferm asu
pra localității Santo Tomas, situată 
la 20 km de San Salvador — au 
anunțat, potrivit agenției Prensa La
tina. posturile de radio din America 
Centrală. Se semnalează, de aseme
nea, acțiuni ale trupelor guverna
mentale pe șoseaua Cojutepeque, la 
aproximativ 50 km nord-vest de ca
pitala țării.

Ciocniri violențe între insurgenți și 
forțele.de ordine au avut loc și la 
San Salvador și s-au soldat cu moar
tea â 25 de persoane — au confirmat 

Mărturii acuzatoare la adresa rasiștilor sud-africani

Xieda, o mică localitate din provincia angolezâ )<unene. Aici au pătruns, la 29 august, trupele agresoare ale 
regimului rasist din Africa de Sud. Ele au ocupat temporar comuna, au aruncat în aer locuințe și au minat 

drumurile de acces. Zeci de persoane au fost ucise de rasiști

român, de noi succese poporului 
român, în realizarea programului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România.

în cursul întîlniriî s-a procedat Ia 
un schimb de păreri privind preocu
pările tn agricultură, exprimindu-se 
de ambele părți dorința de a dezvol
ta continuu, în spiritul stimei și res
pectului reciproc, relațiile de colabo
rare și cooperare economică și teh- 
nico-științifică.

S-au făcut vizite tn unitățile agri
cole din raioanele Tiraspol, Grigori o- 
pol, Dubosari, Bălți, Glodeni, Rișcani, 
Florești și altele, în întreprinderi 
intergospodărești, complexe agroin
dustriale, asociații științifice și de 
producție. S-a discutat ca, în baza in
tereselor reciproce, să se dezvolte și 
lărgească în permanență colaborarea 
economică și tehnico-științifică în do
meniul cercetărilor științifice, schim
bului de informații tehnico-științifice 
în legumicultura, pomicultură, viti
cultură, cultura plantelor de cimp și 
creșterea animalelor, prin transmite
rea reciprocă de noi tehnologii, 
schimb de semințe și material săditor 
în vederea încercării acestora, consul
tări între specialiști și alte metode 
asupra cărora se va convent 

oficialitățile guvernamentale din ca
pitala Salvadorului.

★
Agențiile internaționale de presă 

precizează, totodată, că la San Sal
vador continuă să persiste o stare de 
încordare între diverse grupări ale 
forțelor armate, guvernamentale, ge
nerată, în principal, de neînțelege
rile acute survenite luni între cei doi 
membri militari ai Juntei de guver- 
nămint din țară, coloneii Jaime Ab
dul Gutierrez și Adolfo Arnoldo Ma- 
jano. Neînțelegerile au fost făcute 
publice in momentul in care col. 
Majano ș-a opus hotărîrii luate de 
col. Gutierrez privind schimbarea din 
funcție a unor cadre superioare din 
armată.

BEIJING

Economia R. P. Chineze 
in 1980

BEIJING 9 (Agerpres). — Conform 
datelor statistice anunțate la Beijing, 
în luna august a acestui an valoarea 
producției industriale totale a 
R. P. Chineze a înregistrat o creștere 
de 10.5 la sută în raport cu producția 
din august 1979. Valoarea producției 
industriale din perioada ianuarie- 
august a.c. — relatează agenția China 
Nouă — a fost cu 13 la sută mai mare 
decit cea a producției realizate in pri
mele opt luni ale anului trecut.

în august 1980 s-a realizat o pro
ducție de energie electrică de 25,2 mi
liarde kilowați-oră, cu peste 7 la sută 
mai mult decit în august 1979. Pro
ducția de țiței a fost in aceeași lună 
superioară celei din iulie 1980, dar 
producția de cărbune a înregistrat o 
scădere de 240 000 tone. în industria 
ușoară, în primele opt luni ale anu
lui curent valoarea producției reali
zate a fost cu 22,7 la sută mai mare 
decit cea obținută în intervalul co
respunzător al anului trecut.

Liniile noii strategii 
economice 

a Republicii Zimbabwe 
definite de primul ministru, 

Robert Mugabe
SALISBURY 9 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Republicii Zim
babwe, Robert Mugabe, a definit, la 
un seminar pe teme economice, des
fășurat Ia Salisbury, liniile noii stra
tegii economice a țării. Mugabe a a- 
rătat că aceasta este menită să ducă 
în cele din urmă la instaurarea unui 
sistem de proprietate colectivă asu
pra mijloacelor de producție. El a 
adăugat că instaurarea socialismului 
în Republica Zimbabwe se va face 
treptat. Introducerea controlului asu
pra sectorului particular — a arătat 
Robert Mugabe — este necesară pen
tru „reducerea inegalității și pentru 
orientarea întreprinderilor particula
re în direcția realizării obiectivelor 
urmărite de stat".

SOFIA

Festivitățile cu prilejul sărbătorii naționale
SOFIA 9 (Agerpres). — Cu prilejul 

sărbătorii naționale a R.P. Bulgaria, 
la 9 septembrie la Sofia a avut Ioc o 
demonstrație a oamenilor muncii. In 
tribuna din Piața 9 Septembrie se 
aflau Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele

La expoziția internațională „Sănătatea ’80"

Aprecieri elogioase și interes deosebit 
față de medicamentele românești

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : La complexul expozițio- 
nal „Sokolniki" din Moscova și-a 
închis porțile expoziția internațio
nală „Sănătatea '80“, care a reunit 
peste 500 de reprezentanți din 25 de 
țări, printre care și România.

întreprinderea română de comerț 
exterior „Chimimportexport" a ex
pus medicamente originale și cla
sice, care s-au bucurat de un re
marcabil succes în rindul specialiș
tilor sovietici și străini. Un interes 
deosebit a fost manifestat față de 
preparatele Boicil forte, Profopar, 
Ulcosilvanil și Covalitin, aflate în 
prezent în stadiu de omologare la

Primul ministru al R. D. P. Yemen despre politica 
internă n externă a țării

ADEN 9 (Agerpres). — La Adeh 
a avut loc o sesiune a Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului al 
R.D.P. Yemen, în cadrul căreia 
Aii Nasser Mohammed, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Socialist 
Yemenit, președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului, 
prim-ministru al R.D.P. Yemen, a 
prezentat un raport cu privire la 
politica internă și externă a tării.

El a arătat că, pe plan Intern,

MUNCHEN

Conferința mondiala a energiei
BONN 9 (Agerpres). — în afară de 

menținerea păcii, energia constituie 
marea problemă a timpurilor noastre 
— a declarat cancelarul vest-german 
Helmut Schmidt la deschiderea lu
crărilor celei de-a Xl-a Conferințe 
mondiale a energiei, care se desfă
șoară la Miinchen. După cum trans
mite agenția D.P.A., Schmidt a apre
ciat că asigurarea unei aprovizionări 
suficiente cu energie constituie un 
element hotărîtor pentru menținerea 
păcii, El s-a pronunțat pentru un dia
log pe această temă între țările pro
ducătoare și cele consumatoare de pe-

OTTAWA

Dezbateri în vederea elaborării 
unei noi Constituții a Canadei

OTTAWA 9 (Agerpres). — în ca
pitala Canadei s-au deschis lucrările 
Conferinței constituționale — consa
crată problemei elaborării unei noi 
legi fundamentale a țării — la care 
participă primii miniștri ai guver
nelor celor zece provincii și repre
zentanții guvernului federal. După 
cum se știe, rolul de Constituție a 
Canadei este îndeplinit în continua
re de „British North America Act", 
adoptat de parlamentul englez în 
1867.

în cuvîntarea rostită la deschide
rea dezbaterilor, primul ministru, 
Pierre Elliott Trudeau, a cerut par- 

___  
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Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
alți conducători de partid și de stat 

Manifestații ale oamenilor muncii 
cu prilejul sărbătorii naționale au 
avut loc și în alte orașe din Bul
garia.

partenerul sovietic. Standul româ
nesc a fost vizitat de 200 000 de per
soane, dintre care 100 000 de spe
cialiști.

In cursul vizitei făcute la standul 
românesc de A.K. Melnicenko, mi
nistrul industriei de medicamente 
din Uniunea Sovietică, s-a convenit 
realizarea de schimburi de insta
lații pentru industria de medica
mente șț de substanțe farmaceutice. 
Intre „Chimimportexport" și între
prinderea sovietică de comerț exte
rior „Medekexport" a fost încheiat 
un acord pe cinci ani, pentru expor
tul și importul de medicamente fi 
de preparate farmaceutice.

principala sarcină In etapa-„actuală 
constă în continuarea eforturilor de 
consolidare a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului yemenit șl de 
dezvoltare social-economică a R.D.P. 
Yemen. La baza activității externe 
a statului — a arătat vorbitorul — 
stau principiile coexistenței pașnice 
a statelor cu orînduiri sociale dife
rite, ale respectării suveranității și 
neamestecului în treburile interne 
ale altor state.

trol și a sprijinit propunerile „Comi
siei Brandt" privind dialogul Nord- 
Sud.

Schmidt a menționat în continuare 
că majorarea prețului petrolului s-a 
tradus prin noi dificultăți economice 
și pentru țările în curs de dezvoltare, 
în aceste țări, a precizat el, factura 
petrolieră absoarbe acum un sfert din 
veniturile provenite din export.

Cancelarul federal a declarat, pe 
de altă parte, că R. F. Germania va 
rămine credincioasă angajamentelor 
sale de a nu dezvolta și poseda arme 
nucleare.

ticipanților să pună capăt ultimelor 
vestigii ale colonialismului prin 
elaborarea unei noi Constituții. 
Această sarcină, a spus el, se află 
la ordinea zilei din 1927, de cind au 
fost făcute 12 incercări in acest sens. 
Nu a putut fi luată încă o decizie, 
întrucît nu a fost întrunită unani
mitatea necesară în acest scop. Vor
bitorul a atras atenția asupra fap
tului că unele provincii au încercat 
să profite, în trecut, de regula una
nimității pentru a obține avantaja 
speciale și a avertizat asupra peri
colelor pe care le implică asemenea 
practici.

în cadrul celor două grupuri de lu
cru ale comitetului ad-hoc creat da 
Adunarea Generală a O.N.U., consa
crată noii ordini economice interna
ționale, continuă eforturile în vederea 
realizării unui consens asupra prin
cipalelor probleme aflate in dezba
tere ; adoptarea strategiei internațio
nale a dezvoltării pentru viitorul de
ceniu și deschiderea unei runde de 
negocieri globale intre țările avansa
te din Nord și cele rămase in urmă 
din Sud. Datorită marii complexități 
a tematicii abordate, progresele da 
pină acum nu sint concludente, dar, 
așa cum se remarcă in Cercurile di
plomatice de aici, perseverența de 
care se dă dovadă în căutarea căilor 
menite să ducă la atingerea obiecti
velor sesiunii este de natură să între
țină speranțele în reușită. Aceste spe
ranțe sint cu atit mal îndreptățite cu 
cit este vorba de o problemă -fun
damentală a zilelor noastre, generată 
de o situație economică gravă, care 
afectează, într-o măsură sau alta, 
toate statele lumii și are profunde 
implicații in viața politică interna
țională.

Dezbaterile generale abia încheiate 
au conturat o imagine dezolantă a 
planetei noastre : unul din patru lo
cuitori ai săi are un venit mediu 
anual de 200 de dolari și o durată 
a vieții de pină la 50 de ani : 62 la 
sută din populația ei este neștiutoa
re de carte ; un medic revine la 
10 000 de persoane și un infirmier la 
9 000 ; un miliard de oameni, din cela 
patru cit populează planeta noastră, 
suferă de foamete cronică, flagel care 
a făcut pină acum mai multe victime 
decit toate războaiele la Un loc.

Este, in fapt, imaginea dezolantă a 
celor două treimi din omenire aflate 
în conul de umbră al sărăciei și mi
zeriei, alături de cealaltă treime, 
care trăiește în opulență și risipă, 
împreună, cele două zone formează 
însă o singură lume, dar profund 
nedreaptă, căci, in timp ce intr-o 
parte se distrug importante cantități 
de alimente în numele intereselor 
capitalului și ale profiturilor, in cea
laltă o treime din nou născuți mor 
de malputriție înainte de a împlini 
virsta de 5 ani.

Actuala criză economică mondială 
este, așa cum s-a relevat și în cursul 
dezbaterilor generale, consecința eșe
cului unei ordini economice inechita
bile, bazată pe dezvoltarea unor state 
în detrimentul altora, a unui sistem 
de relații internaționale conceput de 

țările bogate pentru a promova pro
priile interese și care își are rădăci
nile în exploatarea energiei și mate
riilor prime ieftine din țările sărace, 
cu alte cuvinte, spre deosebire de cri
zele de pînă acum, care au fost pro
dusul evoluțiilor din economia unei 
țări sau a unui grup de țări, cea ac
tuală iși are originile în dezechili
brele de structură ale ansamblului 
economiei mondiale. Pe bună drepta
te. o serie de vorbitori au arătat că 
problemele critice care confruntă lu
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Soluționarea problemelor economice 
mondiale-cu participarea 

și in interesul tuturor statelor
mea de azi sînt cu totul diferite de 
cele din trecut, deoarece criza de 
după 1974 nu se aseamănă nici cu 
marea criză din anii ’30, nici cu seis
mele de mai mică intensitate ce au 
precedat-o. De aici concluzia potrivit 
căreia nu există o altă ieșire din ac
tualul impas decit înlocuirea vechiu
lui sistem de relații cu altul nou, 
echitabil și democratic, cu o nouă 
ordine economică internațională, ca
pabilă să favorizeze progresul tutu
ror popoarelor.

Firește, carențele vechiului sistem 
de relații dintre state nu datează de 
azi, de ieri. A trebuit însă ca efectele 
lui (caracterizate prin scăderea rit
mului de creștere economică la mai 
bine de jumătate față de nivelul de 
dinaintea crizei, prin accelerarea in
flației și sporirea șomajului) să se 
manifeste la un grad ascuțit de pe
riculozitate și, totodată, să sa 
facă simțite și în țările bogate, pen
tru ca ele să accepte propunerile ță
rilor sărace privind începerea unul 
dialog în problemele dezvoltării. Re

zultatele negocierilor Nord-Sud de 
după 1974 sînt, după aprecierea una
nimă a participanților la sesiunea 
specială a O.N.U., mal mult decit 
dezamăgitoare, iar explicația constă 
în faptul că ceea ce s-a încercat pină 
acum n-a fost decit o abordare frag
mentară a problemelor dezvoltării in 
organismele internaționale speciali
zate (comerțul la G.A.T.T., finanțele 
și monedele Ia F.M.I. și B.I.R.D. etc.), 
organisme care acționează după pre
ceptele proprii actualelor structuri 

din economia mondială. Or, datorită 
legăturilor foarte strinse dintre ele, 
problemele dezvoltării cer o tratare 
integrată intr-un cadru general, care 
să permită să se acționeze asupra 
adevăratelor cauze ale fenomenelor, 
adică asupra înseși structurilor ana
cronice din economia mondială. Așa 
se face că, în absența unor progrese 
pe această cale, criza economică nu 
numai că nu s-a atenuat, ci s-a agra
vat și mai mult, iar implicațiile ei 
au devenit și mai profunde. Dealtfel, 
prezența la dezbaterile generale a 
unui mare număr de personalități 
politice — șefi de stat și de guverne, 
miniștri de externe, ai economiei, co
merțului și finanțelor — subliniază 
atit îngrijorarea popoarelor față de 
situația tot mai critică din economia 
mondială, cit și dorința lor de a ve
dea comunitatea internațională anga
jată într-un efort colectiv îndreptat 
spre soluționarea problemelor grave 
cu care este confruntată.

împlinirea acestei dorințe legitime 
* popoarelor depinde însă da voința 

politică de a se face un pas înainte 
pe calea unei noi modalități de abor
dare, mai promițătoare decît cea din 
trecut, a problemelor dezvoltării. 
Căci, ceea ce se ascunde sub masca 
unor dificultăți de procedură nu 
este altceva decit un conflict de fond, 
între două moduri diferite de a 
concepe negocierile globale. Țările 
în curs de dezvoltare concep noua 
rundă de negocieri globale in ca
drul unui forum central (Conferin
ța Națiunilor Unite) care să asigu

re caracterul lor universal, abor
darea integrată a problemelor, adop
tarea unui pachet de măsuri coeren
te și concrete, menite să ducă la 
atingerea obiectivului final — edi
ficarea unei noi ordini economice 
internaționale. Rolul forumului cen
tral este de a stabili obiectivele, li
niile directoare și modalitatea nego
cierilor, care ar urma să fie detaliate 
în organisme specializate sau grupuri 
de lucru, al căror rol nu este de a 
lua decizii, ci de a sugera modalități 
de realizare a celor convenite da 
Conferința O.N.U., singura în măsu
ră să ia decizii politice finale.

Țările dezvoltate, care recunosc 
necesitatea unor schimbări în viitor, 
acceptă ideea unor negocieri globale, 
dar se opun oricărei acțiuni imediata 
care ar duce la restructurarea da 
fond a actualei ordini economice. Da 
aceea, ele vor ca rezultatele nego
cierilor globale să fie decise tn fo
ruri existente, unde au asigurate po
ziții dominante — evidențiindu-se, în 
plus, tactica tergiversării sau ocolirii 

unor angajamente concrete pe linia 
creșterii sprijinului necesar țărilor în 
curs de dezvoltare.

Desigur, amploarea șl complexita
tea problematicii legate de înfăptui
rea noii ordini economice internațio
nale, inerentele apropieri de poziții 
pe care le implică cer din partea tu
turor statelor eforturi stăruitoare și 
îndelungate în vederea atingerii o- 
biectivului propus. Gravitatea actua
lei situații, ca și perspectivele întu
necate ale economiei mondiale pre
supun însă trecerea neîntârziată la 
acțiune. în acest context, o importan
tă deosebită ar avea finalizarea dez
baterilor actualei sesiuni speciale, ce 
și-a propus să stabilească modalită
țile și cadrul în care să înceapă o 
nouă rundă de negocieri globale, 
menită să ducă în cele din urmă la 
identificarea căilor de rezolvare a 
problemelor de fond.

România socialistă, a cărei poziția 
«e întemeiază pe concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la edificarea noii ordini econo
mice internaționale, consideră nego
cierile globale ca o acțiune de ma
ximă importanță pentru soluționarea, 
cu participarea și in interesul tutu
ror statelor, a unor probleme funda
mentale din domeniul materiilor pri
me, energiei, comerțului, dezvoltării 
și monetar-financiare. Avînd in ve
dere necesitatea stringentă de a se 
efectua pași de substanță în direc
ția soluționării acestor probleme, 
țara noastră consideră că o decizie a 
actualei sesiuni speciale privind lan
sarea negocierilor globale in anul 
1981 reprezintă un adevărat test al 
dorinței reale de a trece efectiv la 
acțiune. Fără a omite dificultățile 
care sint încă de depășit pentru or
ganizarea corespunzătoare și desfă
șurarea cu succes a negocierilor, 
România își exprimă încrederea în 
posibilitatea realizării unui consens, 
dacă toate țările vor acționa cu con
știința deplină a responsabilităților 
ce le revin. Țara noastră consideră 
că nimic nu trebuie să împiedice 
angajarea unui proces de rezolvare 
reală a problemelor economice mon
diale, deoarece aceasta are o impor
tantă decisivă pentru viitorul tutu
ror națiunilor, pentru colaborarea 
economică internațională, pentru asi
gurarea progresului și păcii pe pla
neta noastră.

Gh. CERCELESCU 
Națiunile Unite

I

LUCRĂRILE CELEI DE-A Xl-A SESIUNI A ADUNĂRII GENERALE A 
ASOCIAȚIEI INTERNAȚIONALE A PARLAMENTARILOR DE LIMBĂ FRAN
CEZĂ, care reunește membri ai unui număr de 29 de parlamente repre- 
zentind peste o sută de milioane de locuitori ai planetei, s-au deschis 
în capitala Canadei. Țara noastră participă tn calitate de observator la 
lucrările sesiunii, fiind reprezentată de ambasadorul României la Ottawa, 
Barbu Popescu, in cadrul lucrărilor vor fi abordate unele dintre proble
mele majore ale vieții internaționale contemporane și rolul parlamenta
rilor în promovarea păcii și cooperării internaționale, lărgirea schimbu
rilor de valori culturale și spirituale, dialogul Nord-Sud, rolul organiza
țiilor internaționale și în special al Agenției de cooperare culturală șl 
tehnică a țărilor de limbă franceză.

RECOMANDARE. întrunit în șe
dință plenară la Paris, Consiliul 
Executiv al UNESCO a recomandat 
în unanimitate Conferinței genera
le a organizației, care va începe la 
Belgrad, la 23 septembrie, realege
rea actualului director general 
Amadou Mahtar M’Bow pentru un 
al doilea mandat de șapte ani.

ALEGERE. în cadrul sesiunii 
ordinare a Comitetului Executiv 
Federal al Partidului Laburist din 
Australia, premierul statului New 
South Wales, Neville K. Wran, a 
fost ales lider al partidului. Comite
tul Executiv federal a stabilit tac
tica partidului pentru viitoarele ale
geri parlamentare.

ZIARIȘTI, VICTIME ALE RE- 
PRESIUNIIJDIN COREEA DE SUD. 
Potrivit relatărilor presei occiden
tale. represiunilor în masă ale re
gimului de la Seul i-au căzut vic
time un mare număr de ziariști, 
care, în cursul marilor manifestații 
antidictatoriale ale populației sud- 
coreene, și-au manifestat, într-o 
formă sau alta, simpatia față de 
luptătorii pentru drepturi democra
tice. în momentul de față, peste 30 
la sută din ziariștii din Coreea de 
Sud nu mai lucrează în profesia lor, 
fiind concediați. întemnițați sau, 
unii dintre ei, chiar asasinați.

SEMNE DE INSTABILITATE PE I__ ______ ____ ______ ___
începutul acestei săptămîni este marcat de apariția unor noi semne de 
instabilitate pe piețele monetare occidentale. Prețul aurului a crescut, luni, 
cu 21 dolari uncia, la bursele din Zurich, Paris și Londra, atingînd nivelul 
de 672,50 dolari uncia cel mai înalt înregistrat de la 9 iulie a.c., în timp 
ce la New York s-a ajuns chiar la o cotă de 680 dolari. Totodată, cursul 
dolarului a scăzut in raport cu aproape toate monedele occidentale. 
Aceste evoluții sînt atribuite de experți, citați de agențiile France Presse 
șl U.P.I., atit reapariției unor tendințe speculative pe piața aurului, cit și 
incertitudinilor generate de actualele evoluții economice pe plan Interna
țional. (Agerpres).

„SCUMPIREA" CREDITELOR tN 
S.U.A. Majorarea taxei de scont 
de la 11,5 la 12 Ia sută, anunțată 
vinerea trecută de .,Cityban k“ din 
New York, s-a generalizat în Sta
tele Unite, la începutul acestei săp
tămîni. „Chase Manhattan Bank", 
„Bank of America", „Manufactu
rers Hanover Trust" și „Chemical 
Bank" au adoptat decizii similare, 
în felul acesta, procesul de „scum
pire" a creditelor ciștigă din nou 
teren pe piața financiară ameri
cană.

I

REACTIVAREA VULCANULUI 
HAMALAMA. Autoritățile indo
neziene au decis evacuarea popu
lației din zona orașului Ternate, 
situat la poalele vulcanului Hama- 
lama, care a redevenit activ după 
18 ani. Pină in prezent au fost eva
cuați, în insula Tidore, peste 40 000 
de locuitori. Erupția a fost prece
dată de o serie de mișcări seis
mice.

PRODUCȚIA ZILNICA DE ȚI
ȚEI A VENEZUELEI 
luna august de 2 080 424 
9.44 la sută mai mică în 
aceeași lună a anului 
Exporturile de țiței,

a fost în 
barili, cu 
raport cu 
precedent. 

...... însumînd 
1 747 000 barili, au Înregistrat și ele 
o scădere — de 14,03 la sută 
— față de luna august 1979.

PIEȚELE MONETARE OCCIDENTALE.
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