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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A ASISTAT 
LA APLICAȚII MILITARE 1N JUDEȚUL BRAȘOV

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului Național al Poporului din Ghana, 

condusă de Nana Okutwer Bekoe III, președintele național al partidului

PROLETARI DIN TOATE JĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul L Nr. 11 844 Prima ediție

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate, a asistat, joi, la aplicații militare în zona Vlă- deni — Cheile Rîșnoavei, județul Brașov.Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.La coborîrea din elicopter, tovă- , rășul Nicoiae Ceaușescu a fost întim- pinat de generâl-maior Constantin - teanu, ministrul apărării naționale, ‘ George Homoștean, ministru de interne, Gheorghe Dumitrache, prim- secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., de membri ai Consiliilor de conducere ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne.O gardă, alcătuită din ostași ai forțelor armate, luptători din gărzile patriotice și tineri din formațiunile de pregătire pentru apărarea patriei, prezintă onorul. Fanfara militară intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Comandantul suprem al forțelor armate, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, trece în revistă garda de onoare.Ministrul apărării naționale a exprimat tovarășului Nicoiae Ceaușescu sentimentele de vie satisfacție și profundă gratitudine pentru preocuparea pe care o manifestă față de întărirea necontenită a capacității de apărare a patriei, pregătirea și înzestrarea modernă a armatei, pentru onoarea făcută de a asista la aceste aplicații militare organizate conform indicațiilor comandantului suprem, pe baza cerințelor doctrinei militare naționale.în continuare au fost prezentate aplicații tactice la care au participat trupe de infanterie, parașutiști, vină- tori de munte, aviație, artilerie, trupe ale Ministerului de Interne, gărzi • patriotice și detașamente de pregătire militară a tineretului.Aplicațiile tactice au relevat înalta pregătire și capacitate a comandanților, statelor majore, consiliilor politice, ' comitetelor și organizațiilor da partid de a organiza și conduce acțiuni de luptă dinamice în condițiile războiului pentru apărarea patriei dus de întregul popor, de a folosi cu pricepere avantajele terenului muntos, caracteristicile de luptă ale diferitelor categorii de trupe ale forțe- 
p

AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL
Unitățile economice 

ale sectorului 2 
din CapitalăOamenii muncii din unitățile e- conomice ale sectorului 2 al Capitalei au îndeplinit Ia 18 septembrie sarcinile ce le-au revenit din planul cincinal, creînd astfel condițiile realizării pînă la sfîrșitul acestui an a unei producții industriale supli*- men tare In valoare de 8,7 miliarde lei.Raportînd acest succes printr-o telegramă adresată tovarășului Nicoiae Ceaușescu, comitetul de partid și consiliul popular al sectorului subliniază: „înfăptuind neabătut prețioasele dumneavoastră indicații de a trece la o nouă calitate în întreaga viață economi- co-socială, date cu prilejul vizitelor de lucru în sectorul nostru, mult

lor armate, Ș-a evidențiat. sirînsa conlucrare dintre unitățile armatei, ale Ministerului de Interne, gărzile patriotice, detașamentele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei în îndeplinirea, in comun, a unor misiuni complexe, inclusiv în condițiile dificile ale luptei în munți.■ Totodată, acțiunile desfășurate au 

iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, am reușit să realizăm peste plan cantități însemnate de produse necesare economiei naționale.Realizările obținute pe plan economic au stat la .baza creșterii nivelului de trai al oamenilor muncii din cadrul sectorului, care în acest cincinal au beneficiat de 33 085 apartamente noi, 6 200 locuri in grădinițe și creșe, 242 săli de clasă, 187 000 mp spații comerciale. iar retribuția medie a personalului muncitor a sporit de la 1 660 lei In anul 1975 la 2 210 lei în acest • an.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, că ne vom consacra întreaga capacitate pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor economico-sociale care ne revin din hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, din magistrala dumneavoastră cuvintare la Congresul al II-lea al consiliilor populare". 

demonstrat înaltele .calități morale și de luptă ale militarilor, ale formațiunilor de apărare, măiestria in executarea precisă a tragerilor cu diferite categorii de armament, buna lor pregătire in instrucția alpină.Tovarășului Nicoiae Ceaușescu i-au fost prezentate diferite categorii de armament, tehnică, materiale și echi

A 50-a întreprindere 
mureșeană , •Celor 49 de unități economice mureșene care au raportat îndeplinirea planului producției industriale pe întregul cincinal li s-a adăugat cunoscuta întreprindere de sticlărie și faianță din Sighișoara. Această unitate va realiza, pînă lâ sfîrșitul anului, o producție industrială suplimentară în valoare de 111 milioane lei. Importantul succes se datorează preocupării statornice a întregului colectiv de aici pentru creșterea productivității muncii, valorificarea superioară a materiilor prime, diversificarea și înnoirea producției. în prezent, produsele noi și reproiectate reprezintă 70.3 , la sută din totalul producției întreprinderii. (Gheorghe Giurgiu).
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pamente militare realizate în. țară, specifice ducerii luptei de către unitățile de parașutiști și vînători de munte.Activitățile din zona Vlădeni — Cheile Rișnoavei s-au constituit intr-un ostășesc raport pe care militarii, ceilalți participant! la aplicații l-au prezentat comandantului suprem al’ forțelor noastre armate asupra pregătirii de luptă și politice la care au ajuns, precum și într-un vibrant angajament că vor depune, în continuare, toate eforturile pentru a îndeplini exemplar indicațiile tovarășului Nicoiae Ceaușescu, de a ridica nivelul pregătirii pe o treaptă calitativ superioară, în condițiile folosirii mai raționale și eficiente a mijloacelor materiale și financiare alocate, astfel încît să se obțină rezultate maxime în instruire cu cheltuieli cît mai reduse.Din desfășurarea aplicațiilor s-au desprins, de asemenea, concluzii și sarcini pentru perfecționarea, în continuare, a procesului pregătirii de luptă și politice a trupelor, pentru ridicarea capacității combative a unităților și marilor unități militare, pentru întărirea conlucrării cu celelalte forțe din sistemul de apărare națională.Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a adresat comandanților, ostașilor, luptătorilor din formațiunile populare de apărare, tuturor partici- panților la aplicații calde felicitări pentru măiestria și înalta pregătire de care au dat dovadă și le-a urat noi și importante succese în munca de instruire și educare, în îndeplinirea misiunii sacre de apărare a mărețelor cuceriri revoluționare ale poporului, a libertății, independenței, suveranității și integrității scumpei noastre patrii — România socialistă.Militarii, ceilalți participanți la a- plicații au făcut comandantului suprem al forțelor armate, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, o vibrantă și entuziastă manifestare de dragoste, devotament și înaltă prețuire, dind încă o dată glas hotărîrii lor de a-și îndeplini exemplar datoria ostășească.La plecarea din zona aplicațiilor, o gardă militară, alcătuită din vînători de munte, luptători ai gărzilor patriotice și membri ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a prezentat onorul. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.

Industria 
municipiului 

MediașOamenii muncii români, maghiari, germani din industria municipiului Mediaș, care realizează a- proape o treime din valoarea producției industriale a județului, au raportat îndeplinirea cu 105 zile mai devreme a planului cincinal la producția globală industrială. Pînă la finele anului. Mediașul va realiza o producție suplimentară industrială în actualul cincinal în valoare de 1,691 miliarde lei, cu 550 milioane lei mai mult decît angajamentul organizației municipale de partid. De subliniat faptul că întregul spor al producției a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii, în condițiile îndeplinirii exemplare a producției nete, precum și prin diminuarea continuă a cheltuielilor de producție. (Nicoiae Brujan).

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi după- amiază, delegația Partidului Național al Poporului din Ghana, condusă de Nana Okutwer Bekoe III, președintele național al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Eugen Florescu și Dumitru Turcuș, adjuncți de șef de secție Ia C.C. al P.C.R.A fost de față Kwame Addae, ambasadorul Republicii Ghana la București.Conducătorul delegației a înmînat tovarășului Nicoiae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea președintelui Partidului Național al Poporului, președintele Republicii Ghana, dr. Hilla Limann, și a transmis un salut frățesc secretarului general al partidului, conducerii Partidului Comunist Român, F.D.U.S. și poporului prieten român, din partea P.N.P.G. și a poporului gha- nez prieten, însoțit de urări de noi succese în înfăptuirea programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Nana Okutwer Bekoe III a mulțumit pentru invitația de a vizita România, de a cunoaște nemijlocit importantele realizări ale poporului român, obținute sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, subliniind că poporul ghanez cunoaște aceste înfăptuiri, le urmărește cu interes și admirație. De asemenea, oaspetele a relevat rolul deosebit de important pe care România, președintele Nicoiae Ceaușescu îl joacă pe arena internațională, exprimînd vii mulțumiri pentru sprijinul pe care P.C.R., poporul român îl acordă luptei popoarelor africane pentru dobîndirea independenței, pentru dezvoltarea lor liberă, pentru raporturile de strinsă
La invitația președintelui Nicoiae Ceaușescu,

astăzi sosește in țara noastră președintele

Republicii Zimbabwe, Canaan Sodindo Banana

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!
La invitația tovarășului Nicoiae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și o tovarășei 

Elena Ceaușescu, tovarășul Canaan Sodindo Banana, președintele Republicii Zimbabwe, sosește astăzi, îm
preună cu tovarășa Janet Banana, intr-o vizită oficială de prietenie în țara noastră.Canaan Sodindo Banana s-a născut la 5 martie 1936 în localitatea Esip- hezini, în apropierea orașului Bulawayo, din sudul țării. După absolvirea cursurilor primare și secundare, urmează cursurile Colegiului Epworth, din Salisbury, după care își desăvîrșește pregătirea universitară în străinătate.Desfășurînd o susținută activitate politică, Canaan Sodindo Banana este supus rigorilor legilor rasiste și prigoanei autorităților de la Salisbury. Membru fondator al Consiliului Național African, el devine, în decembrie 1971, vicepreședinte al acestei formațiuni politice. Urmărit pentru activitățile sale politice de forțele de poliție ale fostului regim de la Salisbury, care i-au retras pașaportul, se refugiază, între anii 1971—1973, în Botswana. La întoarcerea în țară este arestat și întemnițat. în perioada care urmează, Canaan Sodindo Banana se implică tot mai intens în lupta dreaptă a patrioților Zimbabwe pentru emanciparea națională și socială, pentru înfăptuirea idealurilor de independență și libertate.Un moment important al activității sale îl constituie aderarea, în 1977, la Uniunea Națională Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.), condusă de Robert Mugabe, organizație în cadrul căreia este numit secretar cu problemele de ■ propagandă. Pentru activitatea în rîndurile Z.A.N.U. este arestat în mai multe rînduri, după 1977, și întemnițat. Pus în libertate în noiembrie 1979, Canaan Sodindo Banana își continuă activitatea in cadrul Z.A.N.U.La 10 aprilie 1980 este ales președinte al Republicii Zimbabwe de către Colegiul electoral. La 18 aprilie 1980, odată proclamarea independenței Republicii Zimbabwe, Canaan Sodindo Banana devine primul președinte al acestei țări.Proclamarea independenței noului stat Zimbabwe reprezintă o strălucită încununare a eroismului cu care poporul Zimbabwe a luptat împotriva dominației coloniale și a inechităților rasiale, pentru cîștigarea dreptului său inalienabil la viață liberă, independentă și demnă.Poporul român a sprijinit cu sentimente de vie simpatie și solidaritate lupta dreaptă dusă de poporul 

Astăzi, in jurul orei 16,30, posturile de radio și televiziune vor transmite direct cere
monia sosirii tovarășului Canaan Sodindo Banana, președintele Republicii Zimbabwe, care, 
împreună cu tovarășa Janet Banana, va efectua, la invitația tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră.

prietenie și colaborare pe care tara noastră le întreține cu statele africane.Mulțumind pentru mesaj și urările transmise, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a rugat să se . adreseze președintelui Hilla Limann. conducerii P.N.P.G., poporului prieten ghanez, din partea sa, a condtfterii Partidului Comunist Român, a F.D.U.S. și din partea poporului român cele mai bune urări de noi succese în dezvoltarea Ghanei libere și independente.In cadrul convorbirii s-a procedat la o informare reciprocă privind activitatea și preocupările acțuale ale celor două partide. în acest cadru, secretarul general al P.C.R. și președintele național al P.N.P.G. au dat o apreciere pozitivă evoluției relațiilor româno-ghaneze, reliefîndu-se faptul că există condiții pentru o largă conlucrare româno-ghaneză pe plan politic, economic, tehnico-știin- țific, cultural. S-a exprimat hotărî- rea de a dezvolta colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Național al Poporului, dintre România și Ghana, în interesul popoarelor român și ghanez, al cauzei ” securității, colaborării și cooperării internaționale.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale situației internaționale actuale, eviderițiindu-se adin- cile prefaceri revoluționare, naționale și sociale, care au loc în lume, ca urmare a afirmării tot mai puternice a voinței popoarelor de a fi pe deplin stăpine pe destinele lor, de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. S-a apreciat, totodată, că în lume continuă să persiste o serie de probleme complexe încă nesoluționate, care impun intensificarea eforturilor partidelor politice, forțelor progresiste, opiniei publice, ale tuturor popoarelor in vederea opririi agravării situației internaționale, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, pace și respect al independenței naționale,

Zimbabwe pentru eliberarea națională atît pe plan moral, politic și diplomatic, cît și pe plan material, pentru triumful cauzei sale drepte. Solidaritatea neabătută manifestată de țara noastră și-a găsit expresia cea mai înaltă cu prilejul întilnirilor 

cu și convorbirilor dintre tovarășul Nicoiae Ceaușescu, la București și pe pămîntul Africii, cu tovarășul Robert Mugabe, președintele Z.A.N.U. — Frontul Patriotic, cu alți lideri ai mișcării de eliberare a poporului Zimbabwe. Aceste întîlniri au reprezentat, de fiecare dată, un puternic stimulent pentru legăturile de prietenie și solidaritate militantă statornicite între P.C.R. și Z.A.N.U., între cele două popoare. Recunoașterea diplomatică a Republicii Zimbabwe chiar din momentul proclamării noului stat independent ilustrează, de asemenea, grăitor sentimentele de 

pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a stărilor de incordai’e și conflict, a tuturor problemelor litigioase care mai dăinuie în diferite zone ale lumii, excluzindu-se cu de- săvîrșire folosirea forței și amenințarea cu forța.In cadrul întrevederii s-a subliniat importanța deosebită pe care o reprezintă asigurarea unei securități trainice și a unei neîngrădite colaborări între toate statele europene, reliefîndu-se necesitatea de a se întreprinde măsuri ferme pentru oprirea înarmărilor, pentru a se trece în mod ferm la dezarmare, și in primul rind la dezarmare nucleară.în legătură cu situația existentă pe continentul african, s-a relevat importanța întăririi unității și solidarității țărilor de pe acest continent, concentrarea eforturilor în direcția progresului lor economic și social mai rapid, ca o condiție esențială pentru promovarea politicii de independență și dezvoltare liberă, ' de sine stătătoare.Tn același timp, s-a exprimat sprijinul Partidului Comunist Român și Partidului Național al Poporului față de lupta poporului din Namibia pentru eliberare și independență națională și hotărîrea celor două partide de a milita pentru lichidarea definitivă a politicii de discriminare rasială și apartheid din Africa de Sud.Tovarășul Nicoiae Ceaușescu șl Nana Okutwer Bekoe III au relevat, de asemenea, voința celor două partide de a conlucra pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice, pentru stabilirea unor relații intra state întemeiate pe egalitate și echitate, pe respectarea independenței și suveranității naționale, care să garanteze afirmarea liberă a aspirațiilor de progres economic și social ale fiecărei națiuni.Convorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească.

prietenie și solidaritate pe care le nutresc unul față de celălalt cele două state și popoare prietene.In condițiile noi, de după crearea tinerei republici, un accent important — se sublinia cu prilejul primirii la șeful statului român a ministrului pămînturilor, reașezării și dezvoltării rurale din Zimbabwe — trebuie pus pe dezvoltarea relațiilor economice bilaterale, în special în domeniile industriei, agriculturii, transporturilor, energeticii etc. în legătură cu perspectivele relațiilor dintre România și Zimbabwe, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta în mesajul adresat tovarășului Canaan Sodindo Banana, cu prilejul proclamării independenței și al învestirii sale în funcția de președinte al noului stat : „Exprim dorința ca relațiile dintre țările noastre, conlucrarea lor pe plan extern să se dezvolte tot mai mult, în interesul celor două popoare, al politicii de pace, destindere, independență și securitate în întreaga lume", în mesajul adresat tovarășului Nicoiae Ceaușescu în luna august, cu ocazia sărbătorii naționale a României, tovarășul CANAAN SODINDO BANANA releva, la rîndul său: „Dau o inaltă apreciere respectului și înțelegerii care e- xistă între România și Zimbabwe și sint încredințat că a- cestea se vor dezvolta și mal mult în viitor".Opinia publică din țara noastră își exprimă încrederea că vizita președintelui Canaan Sodindo Banana, împreună cu tovarășa. Janet Banana, în România, convorbirile cu președintele Nicoiae Ceaușescu șltovarășa Elena Ceaușescu se vor solda cu rezultate fructuoase pentru ambele țări, vor deschide noi orizonturi relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele și statele noastre, în interesul și spre binele celor două popoare, al luptei pentru eliminarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului, a politicii imperialiste de dominație și dictat, pentru pace, independență și, progres social.Animat de profunde sentimente de stimă și prietenie, poporul nostru adresează distinsului oaspete tradiționala urare : „Bun venit pe pă- / mintul României socialiste".
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a secretarului general al partidului la Congresul consiliilor populare
TF.TT.GRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUîn telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R., CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN și CONSILIUL JUDEȚEAN AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE se arată : Magistrala cuvîntare pe care ați prezentat-o în încheierea lucrărilor celui de-al II-lea Congres, al consiliilor populare a produs o puternică satisfacție și în rîndul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Botoșani. Exprimîndu-vă cele mai vii mulțumiri pentru elaborarea acestui strălucit program de acțiune — conceput pe temeiul rezultatelor unei rodnice și trainice experiențe in edificarea noii orînduiri, ca și într-o deplină unitate dialectică dintre politica internă și externă a partidului și statului nostru — vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că organele și organizațiile de partid din județul Botoșani, consiliile populare, precum și toate celelalte organizații de masă și obștești au trecut neîntîrziat la transpunerea în practică a noilor sarcini ce le revin și care se desprind cu atîta limpezime și claritate. Astfel, încă a doua zi după încheierea lucrărilor congresului, în spiritul indicațiilor și orientărilor pe care ni le-ați dat, am stabilit noi măsuri pentru îndeplinirea exemplară, în anul curent, a tuturor indicatorilor economico-finan- ciari in industrie și investiții, pentru organizarea și desfășurarea cît mai operativă și în condiții calitativ superioare a actualei campanii agricole de toamnă. Totodată, în același spirit, au fost revăzute programele privind dezvoltarea, în județ, a industriei mici și a prestărilor de servicii către populație, descoperirea și punerea în valoare pe plan local a noi resurse de materii prime și materiale, energie electrică și combustibil, reintroducerea în circuitul productiv a materialelor refolosibile — tuturor acestora aducîndu-li-se substanțiale îmbunătățiri.în telegrama COMITETULUI JU- , DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se arată : Expresie elocventă a gîndirii dumneavoastră creatoare, magistrala expunere pe care ați rostit-o va da un nou impuls înfloririi tuturor județelor și localităților țării, antrenării și mai active a maselor largi la înfăptuirea programului partidului, creșterea spiritului de răspundere al acestora in conducerea și rezolvarea tuturor problemelor de interes social și obștesc.Deplin conștienți că înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de cel de-al XII-lea Congrșs al partidului depinde de aportul fiecărui membru al societății, de modul în care punem in valoare întreaga noastră capacitate de muncă și creație, vom acționa pentru îmbunătățirea muncii educative de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință, respectarea cu fermitate a normelor și principiilor eticii șl echității, a legalității socialiste.Avlnd la bază orientările și direcțiile clare de acțiune date de dumneavoastră, însușindu-ne pe deplin criticile formulate asupra neajunsurilor care s-au manifestat în activitatea noastră, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem ferm hotărîți să ne îmbunătățim radical munca, să asigurăm, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, un pronunțat caracter revoluționar întregii noastre activități, înfăptuind neabătut hotărîrile adoptate de cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare.Cu sentimente de profundă prețuire și dragoste fierbinte față de dumneavoastră, ne reafirmăm totala adeziune la politica Internă și externă a partidului și statului nostru, al cărui țel suprem este înfăptuirea bunăstării și fericirii întregului nostru popor, afirmarea liberă, independentă și suverană a României socialiste pe noi culmi de civilizație și progres.Cu cele mal alese sentimente de nemărginită dragoste și înaltă prețuire, COMITETUL JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R. șl CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN exprimă, in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor meleagurilor gorjene, acordul deplin cu conținutul magistralei cuvlntări rostite de dumneavoastră la cel de-al doilea forum al consiliilor populare — document de o excepțională însemnătate, care, priit bogatul său conținut de idei, prin direcțiile jalonate, constituie un vast și mobilizator program de acțiune în vederea înfăptuirii cu succes a istoricelor hotărîri adoptate de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Analiza de o mare profunzime a activității desfășurate de consiliile populare, sarcinile (și obiectivele îndrăznețe pe care le-ați formulat, în spiritul gîndirii revoluționare, al clarviziunii ce vă caracterizează — model de investigare creatoare, profund științifică a realizărilor eco- nomico-sociale din țara noastră, a fenomenelor din viața internațională — pun încă o dată In evidență faptul că Întreaga politică internă șl externă a partidului și statului, al cărei strălucit promotor șl mesager sînteți, este destinată prosperității șl înfloririi neîncetate a patriei socialiste, bunăstării și fericirii poporului român.în spiritul indicațiilor date de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, al valoroaselor idei și orientări cuprinse în expunerea programatică prezentată la congres, consiliile populare, deputății, toți cetățenii județului Gorj vor acționa cu înaltă răspundere comunistă pentru realizarea sarcinilor în profil teritorial, pentru dezvoltarea bazei industriale în vederea valorificării superioare a resurselor de care dispunem. Vom milita cu perseverență pentru eliminarea deficiențelor manifestate, pentru îmbunătățirea radicală a stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, ale fiecărui deputat, astfel încît orga-< __

nele locale ale puterii și administrației de stat să se afirme tot mai activ, în spirit profund democratic, revoluționar, în marea operă de edificare a viitorului comunist al patriei.în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. și CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN se subliniază : Comuniștii, toți oamenii muncii, români, maghiari și de alte naționalități din străvechea vatră românească a Maramureșului, părtași fermi la toate realizările socialismului, luînd cunoștință de magistrala dumneavoastră cuvîntare rostită la Congresul al II-lea al consiliilor populare, își exprimă unanim deplina adeziune față *de conținutul și bogăția de idei, constituind pentru întreaga noastră activitate un document programatic de o excepțională însemnătate teoretică și practică.Expresie elocventă a gîndirii dumneavoastră novatoare, cuvîntarea, a- doptată ca program al Întregii activități viitoare a consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale, deschide în fața noastră largi orizonturi de activitate susținută pentru înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial și perfecționarea continuă a democrației socialiste, demonstrează cu putere consecvența cu

care partidul șl statul nostru militează pentru a ridica pe un plan superior întreaga activitate a organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare, în scopul sporirii contribuției acestora la mobilizarea tuturor oamenilor muncii la construcția victorioasă a socialismului în patria noastră și afirmarea tot mai puternică a principiilor socialiste în toate domeniile vieții economice și sociale.Avînd viu în Inimă, cuget șl faptă strălucitul dumneavoastră exemplu personal, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom lupta cu toată energia și dăruirea pentru a transpune în viață sarcinile și orientările cuprinse în magistrala dumneavoastră cuvîntare, acționînd cu fermitate pentru creșterea producției și productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și întronarea principiilor șl normelor codului etic în viața și munca tuturor oamenilor muncii. Vom înfăptui astfel un înalt act de patriotism în realizarea exemplară a hotărîrilor stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, pentru ridicarea României socialiste pe noi culmi de civilizație șl progres.în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. și CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN se subliniază : Așa cum a hotărît cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare, ideile, orientările șl sarcinile de o inestimabilă valoare . teoretică și practică formulate cu 'acest prilej au devenit și pentru or- . ganele și organizațiile de partid, de stat, de masă și obștești, pentru toți oamenii muncii din județul nostru program concret de lucru pentru întreaga activitate de viitor.Din strălucita dumneavoastră expunere am desprins, ca un imperativ de primă mărime, preocuparea statornică pe care organele și organizațiile de partid trebuie să o manifeste pentru creșterea continuă a rolului organelor locale ale puterii de stat a oamenilor muncii și administrației de stat, în întreaga activitate economică și social-polltlcă a fiecărei localități, pentru perfecționarea neîntreruptă a muncii acestora în vederea cuprinderii și soluționării operative a marilor sarcini care stau în fața întregului popor în actuala etapă de dezvoltare a patriei noastre socialiste.Vă asigurăm că în lumina sarcinilor cuprinse în cuvîntarea dumneavoastră, vom acționa cu toată hotărî- rea pentru promovarea și aplicarea cu consecvență în activitatea economică a principiilor și cerințelor noului mecanism economico-financlar, a autogestiunii și autoconducerii muncitorești, pentru ca fiecare colectiv de muncă — prin realizarea integrală a producției fizice și nete, îmbunătățirea calității și competitivității produselor, prin sporirea exportului și diminuarea Importurilor, prin reducerea consumurilor de materii prime șl materiale — să-și sporească propria participare la avuția țării, să dea măsura răspunderii și angajării plenare a efortului general al națiunii noastre socialiste.

în prezent, toate eforturile noastre sînt concentrate pentru strîngerea la timp și fără pierderi a Întregii recolte, pentru pregătirea în bune condiții a recoltei viitoare, așa cum ne-ați cerut de la înalta tribună a congresului. Vom acționa cu mai multă hotărîre pentru îmbunătățirea activității ideologice, politice și cultural-educative, pentru creșterea conștiinței socialiste a maselor, pentru întronarea în fiecare colectiv, în comportamentul fiecărei comunist, al fiecărui om al muncii a normelor și principiilor eticii și echității socialiste.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SALAJ AL P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se subliniază: „împreună cu întregul nostru popor, oamenii muncii — români și maghiari, tineri și vîrst- nicl, bărbați și femei — din județul Sălaj, angajați cu înaltă responsabilitate comunistă în realizarea prevederilor actualului cincinal, au studiat și și-au însușit cu profund interes și legitimă mîndrie patriotică valoroasele teze și idei cuprinse In cuvîntarea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, rostită în înaltul forum al consiliilor populare.Folosim șl acest prilej ca, In numele tuturor cetățenilor din Sălaj, să ne exprimăm profunda noastră 
• „Dăm o înaltă apreciere capacității dumneavoastră excepționale de a analiza 

cu profundă rigoare științifică fenomenele și procesele, deosebit de dinamice, 
interne și internaționale, de a defini cu clarviziune căile și modalitățile de 
soluționare a problemelor majore ale dezvoltării multilaterale a țării".

• „ Vedem in documentele adoptate de recentul forum al consiliilor populare un mijloc 
de accelerare a progresului economico-social al României, de înflorire a tuturor 
localităților patriei, de dezvoltare și mai puternică a democrației socialiste".

• „Vom promova un stil nou de muncă, dinamic, operativ, care să mobilizeze toate 
energiile pentru punerea in valoare a importantelor rezerve care există in fiecare 
întreprindere, in fiecare gospodărie a populației".

recunoștință pentru grija părintească pe care ne-o purtați dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, grijă care se concretizează în dezvoltarea fără precedent a acestor străvechi meleaguri românești.Mobilizați de conținutul revoluționar al acestei cuvîntări programatice, care constituie o nouă și valoroasă contribuție la îmbogățirea strategiei șl tacticii construcției socialiste, ne angajăm in fața conducerii partidului și statului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că, urmîndu-vă neabătut îndemnul și fapta, ne vom înzeci eforturile, vom munci neobosit pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la producția industrială, pentru punerea în funcțiune a unor obiective industriale de însemnătate vitală pentru economia națională, încadrarea în timpul optim a tuturor lucrărilor din campania agricolă de toamnă, fiind pe deplin conștienți că prin-aceasta ne aducem contribuția la înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii — România socialistă.„Comuniștii, întregul colectiv de oameni ai muncii din MINISTERUL COMERȚULUI EXTERIOR ȘI COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAȚIONALE își exprimă totala a- dezlune față de orientările și indicațiile de o deosebită valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala expunere prezentată de dumneavoastră la cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare, care constituie un adevărat program de muncă pentru întregul nostru popor în vederea înfăptuirii hotărîrilor istorice adoptate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român — se subliniază în telegrama trimisă de colectivul acestei instituții.Alături de întregul popor român, dăm o înaltă apreciere capacității dumneavoastră excepționale de a descifra și interpreta cu rigoare științifică fenomenele șl procesele complexe, deosebit de dinamice, interne șl internaționale, de a defini cu clarviziune și realism căile și modalitățile de soluționare a problemelor majore ale dezvoltării multilaterale a României socialiste, ale triumfului socialismului, progresului și păcii în lumea întreagă.Vom acționa cu și mai multă dăruire și hotărîre pentru promovarea și aplicarea consecventă în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională a principiilor noului mecanism economico- financiar, a autogestiunii și autoconducerii muncitorești, pentru realizarea sarcinilor din planul de export și import pe anul 1980 și pregătirea în cît mai bune condiții a planului cincinal de comerț exterior pe anii 1981—1985.Mulțumindu-vă cu toată căldura inimilor noastre pentru tot ceea ce ați făcut șl faceți pentru bunăstarea poporului român, pentru gloria și măreția patriei noastre socialiste, permiteți-ne. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă asigurăm de hotărîrea noastră nestrămutată de a trăi și munci ca 

adevărațl comuniști, de a sluji cu abnegație politica realistă, clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, și de a acționa cu dăruire revoluționară pentru transpunerea ei în viață.Oamenii muncii din ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" din Capitală - se arată în telegrama acestui colectiv — au luat cunoștință cu vie satisfacție de problemele ridicate de dumneavoastră în cuvîntul rostit la încheierea Congresului al doilea al consiliilor populare și își exprimă și cu acest prilej adeziunea lor totală la politica internă și externă promovată cu consecventă de partidul și statul nostru.în ce ne privește, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, vom face totul pentru ca forța de muncă din întreprinderea .noastră să fie bine folosită, in acest fel să creștem producția pînă la sfîrșitul acestui an și în cincinalul viitor de două-trei ori. ’ De asemenea, ne vom aduce contribuția la aplicarea principiilor impuse de noul mecanism economico-financiar, de autocondu- cerea muncitorească, de întărirea responsabilității în gospodărirea avuției naționale.Vă asigurăm și cu această ocazie că oamenii muncii din întreprinderea „23 August" se vor alinia la marele efort al întregului nostru 

popor de transpunere in fapte a hotărîrilor de part.d și de stat, conștienți fiind prin aceasta că vom contribui la realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului.Oamenii muncii din ȘANTIERUL NAVAL GALAȚI, muncitori, ingineri și tehnicieni — se arată în telegrama acestui colectiv — au luat cunoștință cu vie satisfacție și mîn- drie patriotică de cuvîntarea plină de idei și sensuri pentru prezentul și viitorul patriei noastre socialiste, rostită de dumneavoastră la înaltul forum al consiliilor - populare și văd în aceasta grija deosebită pe care partidul nostru o acordă perfecționării continue a democrației socialiste, atragerii maselor la conducerea propriilor lor destine. Ne folosim de acest prilej pentru a ne exprima întreaga adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru și ne angajăm, totodată, .să acționăm neabătut pentru organizarea mai bună a producției și a muncii, folosirea la întreaga capacitate a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a forței de muncă, să creștem nivelul calității producției concomitent cu reducerea tot mai accentuată a costurilor de producție și îndeosebi a cheltuielilor materiale. în cincinalul următor avem un program clar al construcțiilpr de nave, pe care ne angajăm să-l realizăm în condiții de înaltă eficiență și competitivitate, pentru a contribui în acest fel la consolidarea valorilor acumulate de constructorii navali din țara noastră.Cităm dintr-o altă telegramă ; în consens deplin cu întregul nostru popor și oștirea țării, comuniștii, personalul din MARELE STAT MAJOR, urmărind cu profund interes și legitimă mîndrie patriotică strălucita expunere pe care ați prezentat-o la Congresul al II-lea al consiliilor populare, își exprimă cele mai alese sentimente de bucurie și stimă pentru orientările și sarcinile stabilite, menite să amplifice eforturile oamenilor muncii, într-un cadru științific organizat, in vederea traducerii în viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român. Expunerea prezentată de dumneavoastră reprezintă o contribuție determinantă la dinamizarea întregii vieți social-poli- tice a României, la adîncirea continuă a democrației socialiste, la activizarea politică a oamenilor muncii.Dîndu-ne adeziunea deplină față de măsurile adoptate, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, de întreaga noastră gratitudine și ne angajăm ferm ca în Marele Stat Major, în statele majore din comandamente și unități, în toate compartimentele de activitate să folosim cu maximă eficiență mijloacele financiare și materiale alocate, să desfășurăm la un înalt nivel calitativ întregul proces de instrucție și educație cu cheltuieli cît mai reduse. Vom folosi cu toată respon

sabilitatea comunistă timpul afectat pentru instrucție și educație, baza materială, toate bunurile puse la dispoziția armatei pentru instruire, încît întregul efectiv să fie gata în orice moment pentru îndeplinirea misiunii sacre de apărare a cuceririlor revoluționare ale poporului, independenței, suveranității și integrității teritoriale a patriei noastre socialiste.Colectivul de oameni ai munciJ din ÎNTREPRINDEREA METALO- TEHNICA TG. MUREȘ, români, maghiari șl de alte naționalități — se arată într-o altă telegramă — își exprimă sentimentele de adîncă satisfacție și prețuire față de cuvîntarea rostită de dumneavoastră în cel mai larg, mai democratic și mai reprezentativ forum al poporului.Sarcinile izvorîte din planul de dezvoltare economică șl socială a României în cincinalul 1981—1985 In profil teritorial, indicațiile deosebit de prețioase din magistrala dumneavoastră cuvîntare ne mobilizează puternic în sensul desfășurării mai responsabile a muncii noastre pentru construcția de mașini și utilaje necesare industriei tricotajelor și confecțiilor, pentru a ridica pe trepte noi, superioare, de înaltă eficientă și calitate, activitatea noastră de creație tehnico-științifică și de producție, pentru a introduce în fabricație 

in cincinalul 1981—1985 mașini de tricotat rectilinii cu comenzi electronice, stații semiautomate și agregate de confecții, cu performanțe la nivel mondial, în paralel cu reducerea substanțială a consumurilor de materiale și energie.în telegrama adresată de MINISTERUL DE INTERNE se arată : Ilustrare elocventă a spiritului dinamic, creator ce caracterizează prestigioasa dumneavoastră activitate, consacrată slujirii intereselor supreme ale națiunii noastre, expunerea prezentată la cel de al II-lea Congres al consiliilor populare reprezintă un document de o excepțională însemnătate teoretică și practică pentru trecerea la o calitate superioară în toate domeniile, în perfecționarea conducerii societății și adîncirea continuă a democrației noastre socialiste, constituie un strălucit model de analiză științifică a prefacerilor a- dînci, revoluționare ce au avut loc în societatea noastră, de definire clarvăzătoare a noilor sarcini ce revin, în prezent și în perspectivă, întregului nostru popor, angajat cu fermitate și devotament în eroicul efort de edificare a patriei socialiste.Ca activiști de partid și de stat, noi vedem în acest program de activitate o nouă și grăitoare dovadă a preocupării dumneavoastră consecvente pentru lărgirea cadrului democratic ce permite participarea directă a maselor populare la elaborarea politicii generale a partidului și statului, pentru realizarea exemplară a însu- flețitoarelor obiective de dezvoltare economico-socială a patriei și de ridicare necontenită a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, stabilite la Congresul al XII-lea al partidului.Criticile principiale și partinice pe care le-ați formulat asupra neajunsurilor ce mai există încă în activitatea organelor Ministerului de Interne, cit și indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat constituie pentru noi un puternic imbold pentru perfecționarea muncii și ridicarea eficientei sale la nivelul cerințelor șl exigențelor etapei actuale. Veghind cu hotărîre la întărirea legalității socialiste, manifestînd o exigență sporită și luînd măsuri ferme, operativa împotriva tuturor acelora care încearcă să aducă prejudicii construcției socialiste, care, prin faptele lor, viciază climatul civic sănătos al societății noastre, vom manifesta în toate împrejurările o atitudine principială și fermă de respectare și a- plicare întocmai a legilor, în felul a- cesta făcîndu-ne datoria față de partid și popor, adueîndu-ne întreaga contribuție la apărarea cu credință nestrămutată a idealurilor și valorilor fundamentale ale scumpei noastre patrii. -în telegrama MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI se subliniază : Cuvîntarea rostită de dumneavoastră la acest înalt forum reprezintă încă o strălucită manifestare a viziunii revoluționare 

care vă caracterizează, a spiritului umanist, revoluționar, științific și intransigent cu care analizați realitățile vieții noastre economice, politice și sociale, precum și ale lumii contemporane și, totodată, o nouă și valoroasă contribuție la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialismului, un veritabil progtam al întregului popor pentru îndeplinirea sarcinilor Congresului al XII-lea al P.C.R., privind trecerea la o nouă etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Sarcinile puse de dumneavoastră în fața întregului popor la cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare constituie pentru noi, pentru întreg personalul din învățămînt un nou prilej de a analiza cu responsabilitate și exigență, în spirit critic și autocritic activitatea noastră de formare și educare comunist#, revoluționară a tinerei generații.Folosim acest prilej de a reafirma, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, angajamentul solemn al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Ministerul Educației și învățămîntului de a pune întreaga noastră pricepere și energie în slujba partidului și a țării, de a contribui cu toate forțele la ridicarea învățămîntului la un nivel calitativ superior, la îndeplinirea mărețelor sarcini ce ne revin în procesul complex de formare a omului nou, de 

edificare a noii societăți socialiste și comuniste pe pămîntul României.Comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din TRIBUNALUL SUPREM au ascultat cu mult interes și deosebită atenție importanta cuvîntare rostită de dumneavoastră la cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare — se arată intr-o altă telegramă. Analiza științifică făcută asupra activității desfășurate de consiliile populare pe plan economic, social, cultural, indicațiile prețioase pe care le-ați dat, orientările privind perfecționarea în continuare a muncii în toate sectoarele de activitate constituie pentru toți oamenii muncii din patria noastră un îndreptar deosebit de valoros în vederea obținerii de noi și tot mai mari succese în opera de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Membrii Tribunalului Suprem și ceilalți oameni ai muncii se angajează, și cu acest prilej, să-și sporească eforturile pentru a-și îndeplini exemplar sarcinile ce le revin pe linia asigurării respectării stricte a legilor în toate domeniile, pentru transpunerea în viață a istoricelor documente adoptate de cel de-al XII-lea Congres al partidului.Magistrala dumneavoastră cuvin- tare ținută cu prilejul marelui forum al democrației noastre socialiste — Congresul al II-lea al consiliilor populare — reprezintă și pentru noi, făuritorii bunurilor spirituale din juPe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au mai fost trimise mii de telegrame de către organizații de partid, consilii populare, organizații de* masă și obștești, consilii județene ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, consilii ale oamenilor muncii de diferite naționalități, ministere și alte instituții centrale, colective de muncă din întreprinderi industriale, de construcții și transporturi, consilii unice agroindustriale, întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii, unități agricole de stat și cooperative agricole de producție, institute de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică, instituții de artă și cultură, școli și alte instituții de învățămînt, întreprinderi comerciale, instituții sanitare, unități militare, numeroși oameni ai muncii.în toate aceste mesaje, comuniștii, masele de deputați, cetățenii de pe întreg cuprinsul țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități — iși exprimă cele mai alese sentimente de dragoste și prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul înțelept, simbolul luminat al voinței și aspirațiilor națiunii noastre socialiste, deplina aprobare față de expunerea prezentată la cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare, document de o excepțională însemnătate teoretică și practică, adoptat prin hotărîrea înaltului forum democratic drept program de activitate al organelor locale ale puterii revoluționare a oamenilor muncii.Pătrunși de importanța deosebită a orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu in magistrala sa expunere — elocventă ilustrare a spiritului dinamic, revoluționar, ce caracterizează prodigioasa activitate a secretarului general al partidului, consacrată slujirii intereselor supreme ale națiunii noastre socialiste, triumfului socialismului, progresului și păcii în lume — oamenii muncii de la orașe și sate se angajează să-și concentreze toate energiile, întreaga capacitate de muncă pentru crearea condițiilor necesare înfăptuirii exemplare a planului de dezvoltare economico-socială in profil teritorial pe perioada 1981—1985, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale tuturor organelor și organizațiilor de partid și de stat, de masă și obștești, pentru întărirea legăturii cu masele largi de cetățeni, pentru adîncirea democrației socialiste și promovarea consecventă a principiilor eticii și echității socialiste. în telegrame, oamenii muncii își exprimă hotărîrea fermă ca, strins uniți in jurul partidului, al secretarului său general, să acționeze cu inaltă exigență, în spiritul politicii interne și externe a partidului, pentru progresul ferm al României pe calea socialismului și comunismului, pentru o lume a păcii și colaborării internaționale.

dețul Vaslui, o chemare și un Îndemn de- a munci mai bine, pentru a realiza o nouă calitate în domeniul educației și al culturii — se arată în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN DE CULTURA ȘI EDUCAȚIE SOCIALISTA VASLUI. Ne însușim întru totul criticile aduse creației artistice, difuzării valorilor cultural-științifice și vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru aplicarea in viață a prețioaselor dumneavoastră indicații, pentru creșterea responsabilității și exigenței comuniste a întregului activ cultural în munca pe care o desfășoară cu masele de cetățeni pentru educarea lor în spiritul eticii și echității socialiste, al umanismului socialist".Din larga dezbatere a principalelor probleme și sarcini ce revin consiliilor populare a reieșit importanta deosebită ce o acordați bunei organizări1 a muncii în cadrul consiliilor / populare, a celorlalte instituții din raza de activitate a -acestora, pentru creșterea gradului de civilizație, a nivelului de trai material și spiritual al tuturor locuitorilor patriei noastre — se arată în telegrama trimisă de COOPERATIVA DE CONSUM VAMA BUZĂULUI, JUDEȚUL BRAȘOV. Oamenii muncii din cadrul cooperației de consum din comuna noastră își exprimă adeziunea fermă la politica partidului și statului nostru socialist, angajîndu-se să facă totul pentru a asigura 'o bună aprovizionare și servire a populației, să înființeze noi secții de prestări servicii, să realizeze toate sarcinile economice ce ne revin .Comuniștii, oamenii muncii din INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA CONSTRUCȚIILOR (ÎNCERC) — se arată în telegrama acestui colectiv — au urmărit cu deosebit interes și vie satisfacție lucrările celui de-al II-lea Congres al consiliilor populare, eveniment cu adinei semnificații în procesul de perfecționare a vieții politice, economice și sociale din patria noastră, congres instituționalizat din inițiativa dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. Acest for colectiv de conducere și dezbatere, amplă manifestare a democrației noastre socialiste, a pus încă o dată puternic in evidență unitatea de neclintit dintre partid și- popor, încrederea cu care toți oamenii muncii urmează și în- ț făptuiesc politica internă și interna- țională a partidului și statului nostru.Oamenii muncii din ÎNCERC, în frunte cu comuniștii, asemenea întregului popor, își exprimă adeziunea deplină și profunda satisfacție față de hotărîrile adoptate de cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare, care vor asiguA creșterea accelerată a progresului multilateral al tării, ridicarea nivelului de trai și civilizație a întregului popor.Colectivul de oameni ai muncii de pe PLATFORMA METALURGICA A MUNICIPIULUI TULCEA a urmărit cu deosebită satisfacție lucrările Congresului al II-lea al consiliilor populare, forum democratic care a analizat, într-un spirit de înaltă exigență revoluționară, participarea tuturor cetățenilor țării la cojFRî- cerea conștientă, activă, efecti® a tuturor domeniilor vieții economice și sociale — se subliniază în telegrama acestui colectiv. Am reținut din aceasta grija deosebită a partidului, a dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea necontenită a bunăstării tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, pentru crearea unui climat de echitate în toate domeniile de activitate. Ne exprimăm hotărîrea unanimă să nu precupețim nici un e- fort pentru înfăptuirea hotărîrilor istorice ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, să transformăm în program de lucru orientările și indicațiile cuprinse în excepționala dumneavoastră expunere la marele sfat al țării — Congresul al II-lea al consiliilor populare. Vă asigurăm și cu acest prilej că toți metalurgiștii vor munci cu și mai multă’ abnegație pentru realizarea sarcinilor de plan, pentru a ne aduce contribuția la dezvoltarea puternică economico-socială a județului nostru, alături de toate județele țării și înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
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Ca buni gospodari ai avutului obștesc
Pentru strlmerea neîntiraată a recoltei

SĂ ECONOMISIM CIMENTUL!
UN PROCENT PENTRU CARE TREBUIE SA DAM 

BĂTĂLIA PERMANENT, PE FIECARE ȘANTIER
Construim mult, construim Intens : fabrici, ferme 

zootehnice, blocuri de locuințe, instituții de invă- 
țâmint și culturâ, drumuri ș.a. Amplul program 
de investiții productive, de construcții de locuințe 
șl obiective social-culturale pe care il avem de 
infâptuit, atit in lunile care au mai rămas din 
acest an, cit și in viitorul cincinal, necesită can
tități tot mai mari de materiale de construcții, 
intre care cimentul ocupă un loc principal. Pen
tru a sugera dimensiunile producției «in această 
ramură a industriei materialelor de construcții, 
este suficient să menționăm că in acest an ur
mează să se realizeze aproape 18 milioane tone 
ciment

PROIECTANȚI!

Cimentul este insă unul din materialele de con
strucții mari consumatoare de energie : pentru 
1 000 tone de ciment se consumă 162,7 tone 
combustibil convențional, lată de ce, atit in 
proiectarea cit și in execuția construcțiilor tre
buie să se manifeste inaltă responsabilitate și 
spirit gospodăresc pentru diminuarea la strictul 
necesar a consumului de ciment, ca șl al altor 
materiale de construcții energointensive. Toți cei 
ce lucrează in sfera construcțiilor au datoria să 
se inscrie cu fermitate In lupta generală a oa
menilor muncii pentru reducerea continuă a con
sumurilor materiale șl energetice I

Acționați cu perseverență pentru extinderea tipi
zării construcțiilor, introduceți în proiecte soluții mo
deme, mai simple, mai economicoase, care asigură re
ducerea consumului de ciment și înlocuirea lui cu 
materiale mai ieftine!

CONSTRUCTORI!
Fiți buni gospodari ai cimentului pe care-l folosiți, 

aplicînd tehnologii și metode modeme de lucru, evitați 
orice risipă pe șantiere!

Economisind pe toate căile cimentul, contribuim 
la ieftinirea investițiilor, la sporirea venitului național, 
la progresul necontenit al țării!

LA ClMP-TOȚI OAMENII 
MUNCII DIN AGRICULTURĂ,

realizarea a:

• 50000 mp hale 
industriale

• 11000 apartamente
• 50 km tuburi din 

beton precomprimat
• 30 km drumuri

combustibil și energie 
electrică echivalente 
cu o cantitate de țiței 
care, procurată 
din import, costă 
3,6 milioane dolari

TOJI LOCUITORII SATELOR!
IALOMIȚA:

După grafic-așa sint acum culese 
și expediate legumele

A ntr-un articol anterior arătam că problema reducerii consumurilor de materiale nu poate fi limitată numai la activitatea depusă pe șantiere. Este adevărat, constructorilor le revine un rol esențial în reușita acțiunii pentru diminuarea costurilor de investiții prin economisirea materialelor de construcție, în special de ciment, beton, oțel și cărămizi. Un exemplu : pe șantierul Combinatului de utilaj greu din Cluj- Napoca, în urma examinării atente a proiectelor, constructorii au redus consumul de beton și ciment la fundațiile de la forja grea cu 20 la sută ; la silozurile de nisip, tot ei au propus prefabricarea plainșeelor, ceea ce a determinat reducerea duratelor lucrărilor de 6 ori și economisirea unui volum de 27 mc material lemnos. Dar eforturile constructorilor nu sînt suficiente cită vreme nu le sînt asociate, cu spirit de Inițiativă și răspundere, cele ale proiectanților.— întîmpinăm destul de frecvent greutăți în asigurarea unor importante cantități de prefabricate, cărămizi, oțel beton, construcții metalice, ca să mă refer numai la cîteva din principalele materiale de care avem nevoie curent pe șantiere, ne-a spus ing. Gheorghe Marinescu, directorul Trustului de construcții industriale din București. Aceste goluri în aprovizionare influențează negativ ritmul de lucru la unele obiective de investiții, dar în același timp și preocupările noastre privind înlăturarea risipei pe șantiere. De ce 7 Pe de o parte, pentru că sîntem puși în situația să redistribuim o serie de materiale de la un șantier la altul, ceea ce duce la deteriorări și pierderi, la cheltuieli nejustificate cu transportul și manipularea acestora ; pe de altă parte, avînd nevoie acută, mai ales, de unele sortimente de cărăfnizl și prefabricate, constructorii „închid ochli\ cum se spune, la recepția lor, trec cu vederea anumite deficiențe de ordin calitativ, care ulterior însă își fac simțite consecințele. Fie că materialele necorespunzătoare nu mai pot fi folosite, fie că utilizarea lor impune numeroase remedieri, cert este că îngăduința in recepționarea

I
lor determină cheltuieli suplimentare și costisitoare.Cauza principală a apariției acestor canale ale risipei o constituie în- tîrzierile, uneori destul de mari, în elaborarea și predarea documentațiilor de execuție. Intîrzieri care țin în loc și chiar complică derularea mecanismului aprovizionării tehnico-ma- teriale. O comandă tîrzie înseamnă și un contract încheiat tardiv, iar livrarea unor materiale se face mai degrabă în concordanță cu bunăvoin

precizeze tovarășul Corneliu Ghinea, director adjunct al Trustului de construcții industriale și agrozootehnice din București. Și pentru acest trimestru, care trebuie să fie o perioadă de vîrf în investiții, nu avem încă asigurate cantități însemnate de profile și table, precum și materialele necesare confecționării celor peste 1 000 de tone de construcții metalice pentru fabrica de avioane din București.Dar tărăgănarea procesului de

existența, pe- alocuri, a unei insuficiente evidențe a proiectării asupra materialelor moderne, ușoare și ieftine pe care le produce industria. „O serie de prefabricate, deși nu se mai realizează din diferite motive, sînt introduse în proiecte șl la contractarea -lor avem surpriza să fim refuzați categoric de furnizori — ne-a relatat ing. Nicolae Scheauc, din cadrul serviciului de aprovizionare de la TCIB. Este cazul unor chesoane, grinzi de beton armat, elemente api1*
Reducerea consumurilor materiale

începe incă de la proiectare
ța și posibilitățile furnizorului, decît cu necesitățile efective ale șantierelor. Tocmai datorită întîrzierii cu care s-au predat o serie de documentații tehnico-economice, pe ansamblul unităților Ministerului Construcțiilor Industriale, necesarul de materiale pe acest an a fost stabilit, într-o primă etapă, pe bază de indici de consum la un milion de lei producție de construcții-montaj. Evident, un calcui aproximativ, întrucît la efectuarea lui s-au avut în vedere consumurile din cei doi ani precedent!. O atare comparație nu ține însă seama de specificul fiecărei lucrări în parte, care poate fi precizat numai pe baza extraselor din devizele de proiect, și, mai ales, de îmbunătățirile aduse între timp soluțiilor constructive.— De fapt, aceasta este prîma cauză a formării stocurilor supranor- matlve, a aglomerării în depozitele șantierelor a unor materiale de care nu avem nevoie, ceea ce favorizează în mod evident consumurile neraționale sau chiar risipa — a ținut să

| ••• . .. U--elaborare a unor documentații — la institutele de proiectare pentru industria construcțiilor de mașini, industria alimentară, industria chimică ș. a. — se resimte și pe alt plan. Constructorii nu se mulțumesc cu rolul de simpli executanți ai unor lucrări, ci și-au asumat adesea, cu responsabilitate, și pe acela de partici- panți activi la îmbunătățirea, ori de cîte ori este posibil și necesar, a soluțiilor adoptate de proiectanți. Dar cind să analizeze riguros o documentație, dacă aceasta vine în ultimul moment pe șantier și, în plus, lucrările mai sînt, tot din această cauză, rămase în urmă 7 Inutil să mai spunem că, în felul acesta, nu sînt puse în aplicare idfei valoroase, rezultat direct al experienței acumulate în activitatea desfășurată pe șantier, se irosește o posibilitate reală și imediată de stabilire a unor soluții mai economice, cu consumuri mai reduse de materiale.Tot în legătură cu neajunsurile din activitatea de proiectare, semnalăm

șl altele, pe care întreprinderile de materiale de construcții din Deva, Buzău, Călărași ne-au comunicat că nu le produc. în pofida faptului că sînt menționate în cataloage, în pofida faptului că folosirea lor ar determina obținerea unor însemnate economii de beton, oțel, ciment. Urmarea 7 • Discuții, intervenții pentru modificarea soluțiilor constructive inițiale, timp pierdut. Iar noile soluții sînt de multe ori încropite, anulează orice preocupare pentru economisirea, încă de la planșetă, a unor importante resurse materiale".Este știut că promovarea unor elemente și materiale de construcții cu caracteristici superioare, eficiente, constituie una din sarcinile centrale ale specialiștilor din toate institutele de proiectare. Dar atunci cînd aceste soluții propuăe sînt nefundamentate, iar „noul" este căutat și promovat cu orice preț, consecințele nu întîrzie. Iată un caz concret : un colectiv de specialiști de la Institutul de proiectări pentru construcții tipizate a

propus documentația pentru un nou tip de cheson EP 1,5x6 m. Fără să se verifice cu atenție comportarea acestui element, i s-a dat drum liber în producție. Și ceea ce părea la prima vedere o realizare deosebită, s-a transformat cu timpul într-o problemă tot mai greu de soluționat pentru colectivul întreprinderii de materiale de construcții din Deva, producătorul desemnat al acestui tip de cheson. Elementul fisura fie la decofrare, fie la depozitare.— Nu am avut ce să facem — ne-a spus tovarășul Olimpiu Matei, ingi- ner-șef al întreprinderii. Chesonul fusese introdus în proiectele pentru o . serie de obiective aflate în curs de realizare, deci trebuia produs. Prețul plătit de noi a fost însă destul de scump. Am introdus o armare suplimentară, ceea ce a însemnat un consum sporit de beton și oțel. S-a ajuns astfel la o greutate mai a chesonului tradițional, atunci.Comentariile sînt de este însă de prisos să ,___ _________asemenea situații ar putea fi evitate, cu condiția că-' proiectanții să acționeze în deplină cunoștință de cauză, să analizeze critic fiecare soluție preconizată, să verifice temeinic modalitățile de aplicare a ei pe teren. Cît despre întîrzierile în proiectare, acestea sînt nemijlocit legate de coordonarea făcută de către ministerele titulare de investiții, de încărcarea corespunzătoare sau nu a capacității de proiectare, de apariția unor „goluri" în activitatea specialiștilor din acest sector, urmată apoi de perioade de aglomerare, care nu permit ca munca de concepție să se desfășoare în condiții normale. Nu mai puțin răspunzătoare sînt conducerile unor institute care nu-și corelează cu exactitate volumul de muncă cu capacitatea de care dispun, dar mai ales nu asigură climatul necesar pentru înlăturarea hotărîtă a lucrului de rutină care mai dăinuie pe alocuri. Este un subiect de analiză pentru fiecare minister coordonator, pentru fiecare institut de proiectare.
Cristian ANTONESCU

mare decît folosit pînăprisos. Nu arătăm că

î

Creșterea producției zootehnice - obiectiv 
de primă importantă al lucrătorilor din agricultură
De la 5 dimineața la 8 seara
Reporteri ai „Scinteii", împreuna cu crescători 

de animale, într-un mare complex al județului Ilfov
Reluăm relatarea faptelor petrecute în prima zi a prezenței noastre alături de crescătorii de animale de la I.A.S. Adunați! Copăceni-Ilfov, din momentul în care am pornit, pentru a doua oară, spre combine să ne edificăm asupra cauzelor care au dus la Întreruperea lucrului.Pe măsură ce ne apropiam de ferma de la Cărbunaru și ne convingeam că în această zonă erau condiții ideale de lucru, pe fața directorului I.A.S. încep să apară primele broboane de sudoare.— Poftim. M-ați întrebat de ce recoltăm atit de puțin. Acum puteți să vă convingeți cît de mult îi interesează pe ei problemele noastre....Ei fiind cei șase mecanizatori al uneia din secțiile de mecanizare ce aparțin de S.M.A. Călugăreni. în loc ca activitatea lor să decurgă mal bine, aparținînd acum de o întreprindere specializată — S.M.A. — unde trebuie să existe ordine desă- vîrșită, disciplină și punctualitate, mecanizatorii lucrează mal rău decît înainte, pentru că S.M.A.-U1 nu-și face datoria.Am oprit la tabăra de parcare unde se aflau retrase toate combinele. Mecanizatorii jucau cărți sub capota unei combine.— Măi, oameni buni, nu vă dați seama că mîine dimineață nu avem ce da de mîncare vacilor 7 — li se adresează directorul.
— Păi, asta le-am zii și noi șo

ferilor cînd ne-au îndemnat să mergem acasă, că ei au rămas fără motorină — îi răspunde Constantin Vintilă, unul din cei doi mecanizatori care au recoltat în ziua respectivă.— Lucrăm pentru acest complex de aproape 10 ani și pînă acum nimeni nu ne-a arătat cu degetul — spune Ion Dumitrea, oarecum jenat de situația în care i-am găsit. Tovarășul director se supără că nu recoltăm la timp furajele. Nu zic că nu are dreptate, dar cred că ar fi mai bine dacă ar cere să fie trași la răspundere cei din vina cărora nici noi nu putem cîștiga ca atunci cînd lucram la I.A.S.— Cum să cîștigi, nea Dumitrea, dacă dumneata în loc să intri în brazdă la ora 3 dimineața și să lucrezi pînă seara tîrziu, începi și sfîrșești lucrul cu soarele sus pe cer — îi dă replica șeful fermei, Petre Roșu.— Ce vreți să spuneți, că tot noi sîntem vinovați pentru că n-ați reușit să-i lămuriți pe cei de la întreprinderea de transport să treacă și ei la programul de lucru din agricultură 7într-adevăr, după cum ne-am putut convinge dimineața, și acum la fața locului, șoferii au cu totul un alt program decît cer după care trebuie să se lucreze în agricultură. Este o crasă anomalie — cînd toate a- ceste unități au aceleași sarcini, iar

activitatea lor nu se poate desfășura decît în comun — ca fiecare din ele să lucreze după obiceiul și programul său. Pentru șoferi acest program propriu a ținut, marți, doar între ora 8,00 și 14,00.— Uitați — își continuă ideea mecanizatorul Ion Dumitrea — caz concret : noi stăm în cîmp degeaba, iar ei au ajuns acasă de mult. Ieri au făcut la fel și, după cum ne-au lăsat vorbă, s-ar putea să nu vină nici mîine dimineață pînă nu le sosește motorina...— Le-am dat eu 1 000 litri de motorină astăzi după-amiază, așa că fiți liniștiți, vor veni — încearcă să-i încurajeze directorul.— Numai nu cumva s-o consttme pînă se întorc de pe unde au plecat...Unde au plecat șoferii 7 Cine răspunde de activitatea acestor oameni cu un rol atît de însemnat în buna desfășurare a muncii în agricultură? Pentru a da un răspuns ne întoarcem la prima oră a programului de lucru din dimineața zilei de marți.Pe la șapte, șapte și jumătate își fac apariția primele camioane și remorci. La ora opt, diurnul ce duce la intrarea în complex era pur și simplu blocat de mijloace de transport. Cam 40 la număr și nici ținui cu încărcătura pe el.— Ce o fi aici, vreo „ședință a mașinilor" — îl întrebăm pe paznicul Vasile Șerban.— Ce ședință, tovarășe, aici e se

diul uneia din autocoloanele autobazei nr. 4 Mihăilești și s-au prezentat oamenii la program.— Dacă acesta le este sediul, de ce nu stau mașinile peste noapte Ia autocoloană 7Ne îndreptăm spre biroul directorului. Pe coridor, lume multă. De undeva, dlntr-un birou, cineva strigă cite un nume la care se răspunde „prezent" sau „absent". Asistăm la obișnuitul apel de dimineață al lui nea Spiru; șeful compartimentului A.D.T. Cu această ocazie se face șl repartizarea șoferiloi pe puncte de lucru. Au fost trimise la cîmp 24 de autovehicule.Lăsăm vorbă Ia omul de la cîntar să ne anunțe cînd sosește prima mașină cu masă verde. Se face ora nouă și nu primim nici o veste. Abia pe la 9,30 apare șoferul Ion Florea cu un camion de 5 tone. Furajele au sosit însă prea tîrziu pentru a putea fi folosite în dimineața respectivă și pe deasupra foarte puține. Animalelor li s-a dat tot siloz nefermentat.La ora 15, cînd am mers pe urmele șoferilor, n-am găsit pe nici unul. Programul de lucru pe ziua respectivă s-a încheiat și erau plecați acasă, cu mașini cu tot. Aceasta fiind situația am consemnat doar că din cei 24 șoferi și rulieriști, care au transportat furaje de la ferma nr. 11, unul singur a reușit să facă trei curse, alți 11 — cîte două curse, iar ceilalți 12 — doar cîte o cursă.într-o zi bună de lucru deci, cu 24 de autocamioane și remorci s-au transportat doar 126 tone masă verde, în loc de 600—700 de tone, cit ar fi normat A doua zi, și mai puțin : numai 105 tone. Fapt este că în perioada 25 august — 7 septembrie, cantitatea de furaje transportate de un autovehicul nu depășește 8—10 tone pe zi. Nu vă grăbiți să calificați această „performanță" drept „dezordine totală in folosirea mijloacelor de transport". Conducerea autobazei 4 Mihăilești așteaptă să primească felicitări pentru că subunitatea de aici se află totuși într-o situație incredibil de bună : cu muncă foarte puțină, ea a reușit să depășească planul pe luna august la principalul indicator — tone- kilometri realizați -*■ cu aproape 50 la sută ! Cum este posibil acest lucru 7 Cită temeinicie stă la fundamentarea unui asemenea plan care nu ține seama de realizarea principalului obiectiv pe care îl au de

realizat întreprinderile de transport din agricultură 7 Este vorba mai degrabă de o dezordine foarte... temeinic organizată, de vreme ce unitatea agricolă pentru care lucrează cei peste 40 de șoferi și rutieriști de la autocoloana nr. 1 Adunații Copăceni nu-și îndeplinește planul la transportul producției de furaje nici măcar în proporție de 30 la sută, iar subunitatea de transport raportează o depășire a planului cu 50 la sută....Luni au rămas defecte combinele care recoltau la ferma nr. 9 și cînd erau tocmai bune de lucru a venit ploaia ; marți s-a muncit după un program foarte scurt, pentru că au plecat șoferii ; miercuri — a plouat, astfel că abia s-au adus atitea furaje cît să ajungă pentru masa de seară. Trei zile la rînd nu s-a depozitat nimic pentru hrana de iarnă. Dimpotrivă, s-a consumat din puținul ce s-a string pînă atunci. Abia joi, vineri și sîmbătă s-a reușit să se pună cîte ceva în siloz. Dacă se va lucra în continuare in acest ritm, există riscul ca strînsul furajelor de pe cîmp să nu se termine nici măcar la sfîrșitul lunii noiembrie. Dar pînă atunci vor fi „strinse" de brumă.La consiliul agroindustrial Călugăreni, timp de două zile, nu reușim să găsim pe nimeni. Unii erau plecați la ședință la județ, alții în concediu, iar ceilalți, cine știe pe unde. La S.M.A., miercuri pe la ora 10.00, dăm, în sfîrșit, de inginerul-șef cu reparațiile, Simion Vătășescu, care ține locul directorului, plecat în concediu. Cum multe din problemele ridicate dă mecanizatori depășeau competența acestuia, am discutat doar despre modul în care au fost executate reparațiile, neajunsurile legate de asigurarea asistenței tehnice. N-a promis prea multe, dar la ce s-a angajat a și rezolvat: a trimis in cîmp grupul electrogen de care era atîta nevoie, iar incepînd de sîmbătă a pus „pe picioare" atelierul mobil, soluționînd astfel in mod practic un lucru simplu în jurul căruia s-au purtat multe și îndelungi discuții, sterile și păgubitoare. Aflăm că președintele consiliului agroindustrial. Dumitru Vătă- șelu, și-a făcut simțită prezența vineri seara, cind le-a tras o săpu- neală zdravănă mecanizatorilor, vrind parcă să întărească și mai mult ceea ce ne spuneau marți seara cițiva combiner! despre șefii lor

Ing. Iosif Boeriu, directorul Trustului horticol Ialomița, sublinia faptul că majoritatea unităților criticate în articolele publicate în „Scin- teia" sub titlul „Am fost o săptă- mînă culegător de legume" și-au reconsiderat activitatea, organizînd mult mal bine recoltarea, prin mobilizarea tuturor forțelor. Ca urmare, in județul Ialomița, ritmul recoltării legumelor a crescut de la 1 000—1 100 tone legume cît se recoltau la sfîrșitul săptăminii trecute, la 1 500 tone, din care 1 000 tone tomate. In aceste condiții au fost depășite graficele de livrare atît pentru Capitală, cît și pentru alte orașe șl centre muncitorești din țară. La București, față de programul zilnic de tomate de 80 tone, se livrează 100—110 tone, iar la pepeni — în loc de 50 tone s-a ajuns la 100 tone. Importante depășiri se înregistrează la castraveți, cartofi și fructe. Au crescut simțitor și cantitățile de tomate destinate industrializării : de la 550—600 tone pe zi in săptămina 7—13 septembrie s-a ajuns in prezent la 800 tone in zilele de 15, 16 și 17 septembrie. La creșterea volumului de legume recoltate contribuie în mod deosebit și cei peste 1 500 de elevi care fac, in aceste zile, practică în unitățile agricole de stat și cooperatiste.Un exemplu în ce privește mobilizarea cooperatorilor din legumicultura il constituie ferma de specialitate din cadrul cooperativei agricole Miloșești, condusă de Luchian Furcoi. Și aceasta din mai multe motive. In primul rind, ferma legumicolă din această cooperativă și-a realizat și depășit planurile de producție și venituri planificate pe întregul cincinal 1976—1980. în primăvară, aproape 60 la sută din suprafața plantată cu tomate de cimp și alte legume a fost calamitată de grindină. Cu toate acestea, legumicultorii din Miloșești n-au dezarmat; pentru a diminua pagubele" pricinuite de natură ei au replantat culturile. Acum se livrează zilnic 40—45 tone de legume, din care 25 tone tomate pentru consum. Pînă în prezent s-au livrat aproape 600 tone tomate. Președintele cooperativei agricole aprecia că există condiții să se

realizeze planul de venituri in valoare de 4,6 milioane lei. Aceasta datorită unei bune valorificări a legumelor, trimițînd Capitalei și altor centre produse sortate cu grijă și de bună calitate. Dealtfel, grădina cooperativei se bucură de aprecierile beneficiarilor, iar camioanele care vin să ridice legumele, în cel mult o oră de la sosire pornesc spre destinație, încărcate la capacitate.într-adevăr, acolo unde munca este bine organizată, unde conducerile unităților se află în cîmp, în mijlocul oamenilor, lucrînd cot la cot cu ei, îndrumind și luînd decizii imediate, rezultatele nu se lasă așteptate. în acest sens merită apreciate eforturile legumicultorilor din cooperativele agricole Săveni, Sudiți, Ulmu, Ciocănești, Traianu, Munteni- Buzău, Independența, Ceacu, Dor Mărunt, Lehliu Sat .(în ultimele trei s-a produs un adevărat reviriment), din întreprinderile agricole de stat Călărași și Bărăganu. In fermele legumicole din Grădiștea, Rasa, Săl- cioara, Bordușelu, „Progresul" — Fă- căeni și Mihail Kogălniceanu nu sa realizează cantitățile ce trebuie recoltate conform graficelor Întocmite, cu toate că sînt produse.La ora actuală, în județul Ialomița mai sînt de recoltat 3 600 hectare tomate, 1 400 hectare cu ardei și 1 200 hectare varză, care prin producțiile estimate vor putea face față cererilor atît pentru aprovizionarea populației din Capitală și alte centre, cit și pentru industrializare.Pentru ca transportul să se efectueze în condiții bune și să nu existe staționări, cele 40 unități producătoare au fost împărțite în două ; 20 livrează într-o zi, 20 — in alta, în acest fel se poate face Sortarea pe calități și pregăti cantitățile pen- ru livrare. I.J.L.F. Ialomița face apel la toate unitățile cu consumuri colective (cantine, creșe, cămine, grădinițe, internate, restaurante) să-și ridice legumele cu care au fost planificate și să treacă de urgență Ia însilozarea și conservarea lor în cela mai bune condiții.
Mihal VIȘOIUcorespondentul „Scinteii*

HARGHITA:

Exemplul fruntașilor dovedește că recolta 
de cartofi poate fi strinsă mai repedeCu cele 18 000 hectare cultivate, Harghita este unul din județele mari producătoare de cartofi. Cum este recolta ? Bună — apreciază specialiștii. Cum se desfășoară strîngerea ei 7 Pînă acum mulțumitor, dar este loc pentru mai bine. Pînă în seara zilei de 16 septembrie cartofii au fost adunați de pe 3 379 hectare, din cele 8 232 hectare cultivate în unitățile agricole. „Avem condiții ca, în două săptămini bune de lucru, întreaga recoltă de cartofi să fie pusă la adăpost — ne-a spus tovarășul Fodor Ferenc, director adjunct al direcției agricole județene. Afirmația are în vedere tehnologiile avansate introduse in acest an la recoltarea cartofilor, numărul mare al unități-

cu care se întilnesc'mal mult in ședințe unde ii critică că nu muncesc destul, dar nu spun o vorbă despre indiferența cu care privesc ei problemele concrete ale organizării muncii, asigurării condițiilor pentru respectarea întocmai a programului de lucru din agricultură și îndeplinirea pe această bază a sarcinilor de plan.Nu vom reda discuțiile lungi și contradictorii pe care le-am avut cu tovarășul Traian Polexe, șeful autocoloanei nr. 1 Adunați! Copăceni. Măsurile pe care le-a întreprins în ultimele zile ne fac să credem că nopțile de după prima noastră întîlnire i-au fost un sfetnic bun. Aflăm că, de joi seara, mașinile parchează peste noapte la sediul autocoloanei și că șoferii au Început să se încadreze în programul normal de muncă. Duminică, de exemplu, s-au prezentat la lucru toți cei numiți. Acum este rîndul celor de la autobaza 4 Mihăilești să dovedească prin fapte că nu este vorba de un „foc de paie", chiar dacă ei transportă produse ce se aseamănă atît de mult cu paiele.Prima și cea mai stringentă problemă ce se cere rezolvată pentru îmbunătățirea muncii în acest complex zootehnic este legată tocmai de perfecționarea actualului sistem de cooperare intre cele trei unități care concură la realizarea producției agricole : I.A.S., S.M.A. — întreprinderea de transport (I.T.S.A.I.A.). Cu atît mai mult se cere a se găsi o rezolvare, cu cît neajunsurile mari existente la Adunații Copăceni nu reprezintă doar un caz izolat. Ele au fost semnalate de mulți specialiști din agricultură și la consfătuirea de lucru cu cadrele din zootehnie, unde s-a criticat mai ales lipsa unor pîrghii de cointeresare prin care activitatea întreprinderilor prestatoare de servicii să fie legată direct de rezultatul final al muncii din unitățile agricole în care lucrează : adică toți cei care lucrează în agricultură, indiferent de unitatea căreia aparțin, să fie retri- buiți după producția agricolă obținută. Constatările noastre la I.A.S. A- dunații Copăceni nu tac altceva de- cit să sublinieze cu și mai multă tărie necesitatea rezolvării corespunzătoare a acestei probleme.
loslt POP
Lucian CIUBOTARU

lor unde cartofii se recoltează și se sortează mecanizat".Iată cum se desfășoară lucrările de recoltare. în cooperativele agricole din Lăzarea, Joseni și Gheorgheni, membrii consiliilor de conducere și specialiștii au luat măsuri bine chibzuite prin aplicarea cărora s-a reușit ca întreaga recoltă de cartofi să fie pusă la adăpost. Este un lucru bun, deoarece aceste cooperative sînt situate în cea mal friguroasă zonă a țării și întîrzierea lucrărilor s-ar solda cu pierderi. Se muncește intens la recoltat și în cooperativele agricole din Tușnad, Sînmartin, Cozmeni, Sinsimion, Sîntimbru, Ciuc, Ciucsîn- giorgiu și altele, unde pînă la ora actuală recolta de cartofi a fost culeasă în proporție de peste 60 la sută. Vitezele de lucru înregistrate în ultimele zile sînt în creștere și în acela unități care au declanșat cu întir- ziere recoltarea cartofilor. Este cazul cooperativelor agricole din consiliul agroindustrial Cîrța. în ziua da 16 septembrie, de pildă, în hotarul consiliului au lucrat la recoltare peste 1 500 de cooperatori și elevi, 17 combine și mașini de recoltat, 20 de autocamioane și 130 de atelaje. „în această zi am atins viteza planificată de 52 hectare — ne-a spus tovarășul Constantin Tudoran, președintele consiliului. Sîntem hotărîți ca în zilele următoare să ne intensificăm și mai mult eforturile pentru a strînge și depozita grabnic întreaga recoltă". Am adăuga la cele spuse de președintele consiliului că o asemenea măsură este nu numai bine venită, ci și absolut necesară, deoarece recolta a fost strinsă doar de pe 300 din cele peste 1100 hectare cultivate cu cartofi.Există reale posibilități ca in toate unitățile agricole să fie intensificate lucrările de' recoltare a cartofilor, posibilități care, în unele locuri, nu sînt folosite. Iată un caz. în ziua de 16 septembrie, la C.A.P. Sîncrâ- ieni, doar trei cooperatori participau la lucrările de recoltare a cartofilor, în schimb, au muncit elevii cu mult spor. Și la C.A.P. Ciumani, cooperatorii sînt preocupați de treburi care nu necesită urgență, lăsînd cartofii in seama elevilor. Cît despre ceilalți locuitori ai satelor (ne referim in special la personalul administrativ din cadrul cooperației de consum și consiliile populare), spunem doar atît că, pînă în prezent, au reușit să ocolească la mare distanța lanurile de cartofi. Evident, prezența în nu,măr insuficient pe cîmp a culegătorilor duce la nefolosirea la întreaga capacitate a mașinilor aflate în dotarea unităților. De aici ritmuri slabe, mult sub nivelul celor planificate. Este vorba de unitățile din cadrul consiliului agroindustrial Vidrău, unde recolta a fost strinsă doar de pe 130 hectare din cele aproape 900 cultivate cu cartofi.Necesitățile actualei etape a campaniei de recoltare impun ca organele județene de partid și agricole, comandamentele locale să întreprindă măsuri imediate și hotărite pentru mobilizarea la recoltat a tuturor locuitorilor satelor.
Ii D. KISScorespondentul „Scinteii*
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Prima din 
40000

Un original concurs pe teme 
de circulație, sub genericul 
„Cine știe, ne scrie", a fost or
ganizat de Întreprinderea cine
matografică Maramureș, in co
laborare cu serviciul circulație 
din cadrul Miliției județene. S-a 
înregistrat un număr record de 
participanți : 40 000 de școlari. Și 
incă un record de invidiat de 
orice conducător auto : 90 la
sută din numărul pârtieipanților 
— deci, 36 000 — au trimis bu
letinele cu toate răspunsurile 
exacte, întrunind fiecare cile 
100 de puncte. Și totuși, ca o 
curiozitate, cele mai frumoase, 
documentate și... științifice răs
punsuri nu le-a dat un elev din 
centrul orașului Baia Mare, obiș
nuit cu circulația cea mai inten
să din județ. Premiul I și bici
cleta „Pegas" au fost obținute 
de eleva Oncsa Vasalina, din co
muna Poienile de sub Munte. 
Numele comunei e relativ, in- 
trucît așezarea se află chiar in... 
creierul munților. De unde se 
vede că circulația atinge cote tot 
mai înalte.

Omenie
Ne scrie Ileana Pop din 

Turda : „Un nefericit accident 
m-a țintuit la pat, paralizată, 
mai mulți ani'de zile. Cit a fost 
mai în putere, m-a îngrijit 
mama, dar acum e bătrină. Vă 
închipuiți cit de greu ne-arn fi 
descurcat, dacă nu ne veneau in 
ajutor vecinii de pe strada 
noastră. Nu e zi in care unul sau 
altul să nu ne ajute la cumpă
rături, la curățenie și chiar la 
gătitul mâncării. Aș dori ca 
aceste rinduri să fie ca o mul
țumire pe care o aduc familiilor 
Ilie Vasile, Vanca, Florea, Mol
nar, Bunea, Lungu și celorlalți 
oameni de omenie de pe strada 
noastră, din orașul nostru".
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| Pe scara trenului |

ILa nuntă, ca la nuntă : cintec, 
joc și voie bună. Cel mai vesel I 
dintre nuntași s-a dovedit a fi I 

Vasile Neseg din Budești, ju-

Idețul Bistrița-Năsăud. Atit de | 
vesel, incit a pierdut rostul pa- I 
harelor, amestecind vinul cu țui- *

Ica, berea cu vinul și invers. 
Apoi a plecat spre casă. Cu tre
nul. Dar nu s-a suit, ca toți că- | 
lătorii, in compartiment. A ră-

I mas pe scară. Să se răcorească. I 
I La un moment dat, dezechili- I 

brat, a căzut din tren. Acum, ’

I medicii se străduie să-i repare . 
'stricăciunile de la cap.

De, capul face... I
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Mai rău decit 
dăunătorii

Corespondentul nostru volun
tar loan Dobrescu din Cimpu- 
lung ne scrie „,cu amărăciu
ne și chiar cu indignare" — 
cum precizează de la bun 
inceput — despre o faptă inca
lificabilă a unor automobiliști. 
Veniți să-și petreacă un popas 
agreabil la frumoasa cabană de 
la „Brusturet", mulți dintre po
sesorii de autoturisme și-au des
chis portbagajele și au scos din 
ele zeci și zeci de știuleți, pe 
care au inceput apoi să-i coacă. 
Știuleți luați cu japca de prin 
lanurile de porumb intîlnite de-o 
parte și de alta a drumurilor pe 
care le străbătuseră. „Am văzut 
și eu, cu ochii mei — ne scrie 
el — cum procedează asemenea 
inși. Trag mașinile pe dreapta 
și inalță capotele, chipurile că 
ar avea o pană la motor. In rea
litate, dau iama prin lanuri. La
nuri pe care nu ei le-au arat, 
nu ei le-au semănat, nu ei le-au 
prășit... Atunci, de ce să se în
frupte din munca șt bunul 
altora ?“

Intr-adevăr : de ce ?

Un zmeu în... șanț
Cine mai era ca el, la volanul 

mașinii personale 2-SB-4962, in 
stare să zboare ca zmeul ? Și ce 
dacă mașina avea pneurile uza
te ? Și ce dacă șoseaua era alu
necoasă ? Și ce dacă se circula 
in coloană, „bară la bară" ? El 
n-are răbdare. El vrea să zboare. 
Și iată-l angajindu-se in depă
șirea coloanei de mașini. Depă
șește ce depășește, pină cind ma
șina începe să valseze. Sibianul 
se pierde cu firea, pierde și con
trolul volanului și mașina se 
răstoarnă intr-un șanț. Una din 
persoanele aflate în ea a fost 
grav rănită.

Cine le schimbă 
ruta ?
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București — Ploiești — Brașov
— Galați — Constanța — Arad
— Timișoara — Craiova...

Sint citeva din gările in care 
au fost coborîți și amendați 
soții Elisabeta și Constantin 
Constantin. De 35 de ori cei doi 
au fost găsiți călătorind cu tre
nul fără bilete. De 35 de ori ău 
invocat același motiv : „N-am 
avut cu ce plăti biletele, că ni 
s-au furat banii pe peron". Și 
tot de 35 de ori primăria comu
nei Rociu, județul Argeș, a pri
mit tot atitea procese-verbale de 
contravenție, semnate cu seni
nătate de cei doi călători frau- 
duloși.

De ce spunem că le-au sem
nat „cu seninătate" ? Pentru că
— așa cum ne informează secre
tarul primăriei Rociu, Gneorghe 
Anghel — cei doi se legitimează 
cu buletine in care se arată că 
au domiciliul în comuna respec
tivă, dar in comuna respectivă 
ei nici nu s-au născut și nici 
n-au locuit vreodată. Atunci, de 
unde și pină unde ? Pină la lă
murirea lucrurilor, ceferiștii care 
vor mai avea de-a face cu et, 
in loc să le încheie proces- 
verbal, să le deschidă ușa auto
rităților, spre a le schimba ruta.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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TEATRU MILITANT, PERMANENTĂ TRIBUNĂ
__________________________________________ •________________________________________________________________________________ ț_________________________________ _

A EDUCAȚIEI CIVICE SI PATRIOTICE
STAGIUNEA TEATRALĂ 1980-1981

văzută de dramaturgiPrintr-una din acele tradiții menite să dureze, să atribuie un sens și să dea seamă despre spiritul și înclinațiile, idealurile și aspirațiile unui popor — întemeierea teatrului românesc se situează sub imperativul limpede, răspicat rostit, al menirii lui educative, al creșterii cetățenești a tuturor spectatorilor sub semnul iubirii de patrie și al respectului valorilor etice înalte. Ce frumos și ce exact definea, încă de acum 161 ani, Iancu Vacărescu nobila misiune activă, morală, transformatoare a teatrului românesc pe atunci recent înființat : „V-am dat Teatru, vi-I păziți / Ca un lăcaș de Muze / Cu el curind veți fi vestiți / Prin vești departe duse. / în el năravuri îndreptați, / Dați ascuțiri Ia minte / Podoabe limbii noastre dați /Cu românești cuvinte". Scrise „La deschiderea teatrului întîiași dată în București, in anul 1819", ni se pare că aceste versuri în care răsună bătrînește un adevăr etern valabil poț sta cu cinste, și azi, pe frontispiciul teatrului românesc. Să ni le reamintim, deci, și la începutul acestei stagiuni a scenei românești, așa cum au făcut-o, la rîndul lor, toate generațiile anterioare de slujitori ai scenei. Le avea desigur puternic înscrise în minte cronicarul teatral Mihai Eminescu, atunci cind, la cincizeci de ani după ce venerabilul său înaintaș formulase imperativul educativ al teatrului, scria : „numai aceea voim ca piesele, de nu vor avea, valoare estetică mare, cea etică insă să fie absolută. Ne place nouă și gluma mai bruscă, numai ea să fie morală, să nu fie croită pe spetele a ce e bun" și, mai departe, „Sînt bineveniți autorii aceia care, chiar cu talent mai neînsemnat, își dau o silință onestă de a scrie solid și sănătos fără jignirea moralei și-a cuviinței ; adeseori încă autorii de aceștia sînt mai de preferat decît de aceia care strălucesc prin luxul cel bogat al fantaziei, prin verva cea plină și strălucită a spiritului, tot așa precum adeseori e mai de preferat apa cea vie, curată, proaspătă, care constituie o condițiune neapărată a vieței, înaintea chiar a parfumatelor vinuri ale Orientului. Repet dar cum că studiul cel serios al dramaturgilor naționali, acela numai poate să ne aducă să compunem un repertoriu național român care nu numai să placă, ci să și folosească, ba incă înainte de toate să folosească".

și oameni de teatruȘi cronicarul teatral Mihai Eminescu încheia rindurile dedicate unui probabil inceput de stagiune de acum 110 ani recomandînd cu căldură : „cine vrea să studieze caracteristica, fizionomia psihologică, originalitatea poporului românesc, pe acela-l consiliera cu tot dinadinsul ca să studieze comediele domnului Alecsandri".Desigur, noi avem astăzi „autori cu talent mai însemnat", dramaturgi plini și de vervă și de spirit din operele cărora se pot deduce caracterul, fizionomia poporului, capabili să ofere teatrelor lucrările de care acestea au nevoie spre a face educație, opere care nu numai să placă, dar să. și folosească în edificarea unui om nou, a unei tinere generații cu dragoste de muncă, cu respect față de valori, animată de un fierbinte patriotism. Asemenea opere, inspirate din viața și munca făuritorilor socialismului, lucrări care-și trag seva din forța și vitalitatea poporului nostru, aduc pe scena teatrelor suflul mesajului nou, militant, constituie un îndemn de a sluji patria, poporpl. Ele răspund, totodată, scopului suprem al întregii activități din societatea noastră socialistă, sintetizat în minunatul îndemn al secretarului general al partidului : „Dorim să formăm un om, care să fie om cu „O“ mare, in sensul principiilor de dreptate și echitate, un om care să fie mîn- dru cu acest nume și care niciodată să nu sească, să nu asuprească pe semenii săi".în cuvîntarea rostită la recentul Congres al ... lor populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Trebuie să dăm filme care să vorbească despre ce fac constructorii socialismului nostru de azi. Asemenea piese de teatru să dăm, asemenea cîntece trebuie să dăm și desigur asemenea poezii, asemenea literatură".Iată deci misiunea nobilă și de mare răspundere a scenei românești, a tuturor slujitorilor teatrului : de a da viață unor asemenea piese pline de conținut, cu puternic mesaj educativ, capabile să inrîurească mintea și sufletul, să formeze oameni. Iată de ce este explicabilă dorința tuturor spectatorilor ca promisiunile ce se fac acum, la începutul stagiunii teatrale, să fie onorate integral și la ținuta artistică înaltă cu care, adesea, ne-au obișnuit colectivele noastre artistice.

se înjo-consilii-

' ........ InterVÎU CU HOHO LOVINESCU, " "...................... ~ ........................
directorul Teatrului „C.I. Nottara" despre :

Programul repertorial și exigențele calității
ideologice și artistice a spectacolelor

în foaiere, pe culoare se fac ultimele retușuri, finisaje, după un zugrăvit și vopsit proaspăt — care înfrumusețează ambianțele, schimbă aspectul Teatrului „C. I. Nottara".Cele mai spectaculoase înnoiri de aici sînt insă unele de ordin tehnic. Să începem prin a consemna faptul că ambele scene au fost înzestrate cu noi orgi de lumini, care vor începe să funcționeze chiar de la primele reprezentații din această toamnă. Un element și mai important : odată cu instalarea noului' dispozitiv de luminat, „Studioul" și-a schimbat sensibil înfățișarea. Prin inspiratele restructurări ale suprafețelor și volumelor, sala, dar mai ales scena au devenit mal spațioase, spațiul de joc a căpătat o mai mare adîncime și lărgime. S-au creat premisele ca, pe viitor, „Studioul" să permită și montări cu loc de joc central (scaunele ur- mînd a fi dispuse pe cel puțin trei laturi înconjurătoare).Interesante noutăți am aflat și In privința repertoriului.— în dorința de a pune bazele unui program de perspectivă — idee admirabilă, dar, să recunoaștem, nu prea ușor de pus, efectiv, în practică — arh elaborat un repertoriu pe un an și jumătate, care include întreaga stagiune 1980—1981 și jumătate din următoarea, oprîn- du-se la începutul anului 1982 — ne-a declarat Horia Lovinescu, directorul Teatrului „C.I. Nottara". Un repertoriu ferm — chiar dacă nu excludem unele îmbunătățiri, în eventualitatea în care vom descoperi piese românești noi, de mare însemnătate și valoare. La citeva din aceste lucrări, repetițiile au început de mult, la altele echipele de creație sînt definitivate, pentru ultimele sîntem în tratative cu regizorii, medităm la distribuțiile optime. Un asemenea program repertorial, conceput (repet, în chip realist) pe o durată ceva mai mare, va da posibilitatea elaborării maia in-unei calități influențînd și impresiona și de a forma misiunii fun-

damentale a teatrului românesc, un teatru militant, educativ.
— Printre cele dinții lucruri care 

mi-au atras atenția a fost acela că 
in stagiunea viitoare, și după cite 
înțeleg cam la sfirșitul lunii octom
brie, vom putea vedea o nouă piesă 
originală semnată : Horia Lovines- 
cu (regla Dan Nasta, scenografia 
George Doroșenco. Interpreta prin
cipali : Gilda Marinescu, Alexandru 
Repan, Dorin Varga). V-am ruga 
să spuneți cite ceva cititorilor noș
tri despre această ultimă lucrare a 
dumneavoastră, intitulată „Noap
tea umbrelor".-rr..Piesa nu pornește de la o teză și nu urmărește o demonstrație. E istoria a trei destine omenești intîlnite, sau mai exact re- întîlnite, intr-un moment crucial al existenței lor. Unul din destine sa dezleagă total prin moartea personajului — un scriitor care și-a stricat talentul — prin debusolarea altuia să-și aleagă bine partenerul viață — și prin refugierea celui de-al treilea personaj într-o singurătate orgolioasă, cumplită și sterilă. Dacă se dorește să se extragă din această piesă nu o demonstrație, repet, ci o concluzie, s-ar putea spune că ea arată că cei care sint incapabili de a se integra în mersul istoriei, fie că le place sau nu, sint sortiți să rămînă pe marginea drumului, asemenea răniților și istoviților, care în timp de război nu mai pot urma o coloană în marș.Fără pretenția de a generaliza cazul, pot afirma însă că asemenea oameni — și nu dintre cei mai puțin interesanți — există.Și cum „tot ceea ce este omenesc ' nu ne e străin...".

care o semnați dumneavoastră, îm
preună cu Dan Micu, noi lucrări de 
Radu F. Alexandru, I. D. Șerban, 
Mircea Săndulescu. Nu lipsesc nici 
scriitorii clasici (Shakespeare, Ma
xim Gorki) ori cei contemporani 
(Aldo Nicolaj). Care ar fi princi
piul fundamental care a prezidat 
elaborarea repertoriului, alegerea 
titlurilor ?

o femeie care n-a știut de

îndelungate și mai minuțioase montărilor — ceea ce, nu ne doim, va fi premisa artistice superioare, asupra puterii de a influența spectatorii, caractere, în spiritul

0 mai bună 
amplasare 
a unităților 
comerciale 
în cartierRăspunzînd unei scrisori trimise redacției de mai mulți cetățeni din cartierul bucureș- tean „Floreasca", referitoare la amplasarea unităților comerciale în zonă. Direcția generală comercială a municipiului București ne comunică următoarele: în vederea îmbunătățirii aprovizionării cu produse alimentare a populației din cartier, s-a făcut o analiză a rețelei existente, constatîndu-se că magazinul alimentar general din strada Glinka nr. 7 este suprasolicitat și nu are capacitatea necesară satisfacerii în bune condiții a cererii populației. Cetățenii din cartier au cerut reașezarea spațiilor comerciale, astfel : reorganizarea acestui magazin

— Am văzut că se repetă intens 
„Ploaia și..." de Leonida Teodores- 
cu, in regia Olimpiei Arghir, 
cu care se va inaugura stagiunea, 
și spectacolul „Noi, subsemnații" de 
sovieticul Alexandru Ghelman, in 
regia lui Dan Micu .și decorurile 
lui Dan Jitianu. Repertoriul teatru
lui va mai cuprinde dramatizări 
după I. L. Caragiale („La hanul lui 
Minjoală") și după Fănuș Neagu 
(„Nebunii marilor orașe"), o piesă 
după Dostoievski, „Nihiliștii", pe

alimentar și extinderea băcăniei cu autoservire ; reprofilarea magazinului de încălțăminte din str. Garibaldi nr. 10 în magazin pentru desfacerea produselor zaharoase și a celor de băcănie ; reprofilarea unității de pescărie din str. Glinka nr. 7 în unitate de mezeluri — brînzeturi. Prin această reașezare, care s-a șl făcut în cea mai mare parte, suprafața comercială în sectorul alimentar din cartier se mărește cu 150 mp, realizîn- du-se și o descongestionare a serviciului.
Asemenea fapte 

se tratează 
cu prea blîndul 
duh al blîndeții?Mai multe sesizări primite la redacție relatau pe larg o seamă de abateri grave din activitatea președintelui Uniunii județene a cooperativelor de con

sum — Gorj, Ion Bălan.în răspunsul trimis redacției, Comitetul județean Gorj al P.C.R. ne informează că cele semnalate au fost cercetate de un colectiv al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, împreună cu Consiliul județean de control muncitoresc — cercetări care au confirmat că în activitatea conducerii U.J.C.C.-Gorj s-au manifestat o serie de abateri serioase, cu consecințe negative asupra rezultatelor economice obținute de uniune. Astfel, Ion Bălan a angajat sau menținut în funcții de gestionari elemente necinstite, infractori vinovați de recidive și pagube a- duse avutului obștesc. De asemenea, în cooperația de consum județeană au fost angajați sau promovați în funcții de răspundere consăteni, rude sau fa-

Scenă din spectacolul de deschidere a stagiunii la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" : „Anchetă asupra unui tînăr care nși a făcut nimic" de-Adrian Dohotaru. Regia: Petre Popescu. Scenografia : Mihai Mădescu. în distribuție : Mircea Bașta, Ileana Pre- descu, George Oancea, Violeta Andrei, Dan Damian, Irina' Petrescu, Florian Pittiș, Micaela Caracaș, Cornel Coman, Adrian Georgescu, Zoa Muscan, Gelu Colceag ș.a. ț
In luminile rampei:

PIESE ALE TEZAURULUI NOSTRU CLASICTEATRUL NAȚIONAL DIN BUCUREȘTI va prezenta în deschiderea stagiunii „Hagi Tudose", de . Barbu Ștefănescu Delavrancea. Regia : Ion Cojar. Scenografia : Constantin Piliuță.Următoarea premieră: „Gimnastica sentimentală" de Vasile Voicu- lescu. Regia: Al. Toscani. Scenografia : Mihai Tofan.TEATRUL NAȚIONAL DIN IAȘI își deschide stagiunea cu „Apus de soare" de Barbu Ștefănescu Delavrancea. Regia acestui spectacol e semnată de Nicoleta Toia. în roiul lui Ștefan cel Mare : Teofil Vîlcu.

TEATRUL DRAMATIC DIN GALAȚI a programat pentru deschiderea stagiunii premiera „Domnișoara Nastasia" de George Mihail Zamfirescu. Regia : Adrian Lupu. Scenografia : Mihai Mădescu.TEATRUL „MIHAI EMINESCU" DIN BOTOȘANI va invita publicul la o nouă montare a piesei lui I. L. Caragiale „O noapte furtunoasă". Regia : Anca Ovanez Doroșenco. Scenografia : George Doroșenco. Interpret : Doru Buzea, Theodor Bră- descu, Boris Perevoznic, Geo Popa, Constantin Măru, , Elena Ligi, Angela Luchian, Ion' Suslănescu.
Dan TARCHILÂ

„Exemplul eroilor de ieri și de azi stă viu 
în fața noastră, creatori și spectatori11

»

GALAȚI • Teatrele din localitate și-au deschiș stagiunea in citeva din marile Întreprinderi ale orașului. Teatrul muzical „N. Leonard" a evoluat in incinta combinatului siderurgic, unde a oferit spectacolul intitulat „Bijuterii muzicale"; Teatrul dramatic a prezentat, la șantierul naval, comedia „Iluzia optică" de Dumitru Solomon, începutul stagiunii a fost marcat și de premiera spectacolului cu piesa „Domnișoara Nastasia" de G. M. Zamfirescu, la sala Teatrului dramatic. (Dan Plăeșu).
CLUJ • Timp de două zile, la Casa de cultură a studenților din Cluj-Napoca a avut loc, în organizarea editurilor „Dacia" și „Academia", precum și a centrului de librării, un simpozion in cadrul căruia au fost prezentate cărți publicate de cele două edituri cu ocazia aniversării a 2050 de ani de la constituirea statului dac centralizat și independent și a celui de-al 15-lea Congres mondial de științe istorice. Cu acest prilej au luat cu- vîntul acad. Ștefan Pascu, directorul Institutului de istorie și arheologie din Cluj-Napoca. președintele Comitetului național român al istoricilor, Constantin Busuioceanu, directorul editurii „Academiei", și Alexandru Că- prariu, directorul editurii „Dacia". (Al. Mureșan).
TIMIȘ • „Pe plai străbun, cînt și joc de viață nouă", serbarea cîmpenească organizată în amfiteatrul natural din vecinătatea comunei Bogda, a reunit, alături de artiști amatori din localitatea-gazdă, numeroase formații de dansuri, orchestre și fanfare, soliști vocali și . strumentiști din municipiul Timișoara și comunele Dumbră- vița, Gearmata, Pișchia. Ffbiș, Mașloc • La Galeria de artă a Clubului presei din Timișoara s-a. deschis expoziția de caricaturi a membrilor cenaclului „Ridendo", cuprinzind 50 de lucrări semnate de 13 cunos- cuți artiști ai genului din orașul de pe Bega • Teatrul de păpuși din Timișoara a inaugurat noua stagiune cu premiera piesei „Dacica" de Tudor Arghezi, în regia lui Victor Cârcu și scenografia Sofiei Krzyzanowska. (Cezar Ioana).
ARGEȘ • A ieșit de sub tipar și a fost pusă în circulație noua monografie a județului Argeș. Cuprinzind 209 pagini de text și ilustrații, monografia prezintă dezvoltarea economiei, locul pe care îl ocupă astăzi în ansamblul economiei naționale, a învățămîntului culturii și științei, date demografice despre nivelul de trai, ocrotirea sănătății ș.a. • în comuna Rucăr a avut loc simpozionul cu tema : Munca politico-educativă pentru formarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, cu participarea unui mare număr de țărani, muncitori, cadre didactice și alți specialiști din localitate. (Gh. Cîrstea).OLT • Ansamblul de cintece și dansuri „Floarea Oltului" a susținut în județul Mihailovgrad (R.P. Bulgaria) o serie de spectacole. Amintim că un ansamblu de cîntece șl dansuri din județul Mihailovgrad a prezentat în perioada 21—25 august mai multe spectacole in municipiul Slatina și în județul OIL (Emilian Rouă).
HUNEDOARA • La Casa de cultură din Hunedoara s-a deschis o expoziție de artă plastică sub genericul „Metafore în piatră și culori". Sînt expuse cele mai bune lucrări inspirate din munca și viața minerilor și siderurgiștilor hunedoreni realizate de către cel mai tineri artiști plastici amatori hunedoreni. (Sabin Cerbu).

revine artei, literaturii, fil- 
teatrului in educarea comu-

în pragul acestei stagiuni sper să 
fiu prezent cu două piese de teatru: 
„Noaptea lui Ștefan cel Mare" și 
„Zidarul",

Prima este o lucrare dramatică 
destihată' teatrului pentru tineret 'fi

. " “ ’ piesa
aduce pe scenă ecoul a două le
gende vechi românești legate de 
domnia marelui voievod al Moldo
vei. Cu toată dramaturgia istorică 
scrisă in ultimii 15 ani, cred că 
scena mare a făcut foarte puțin 
pentru tinărul spectator. Avem ne
voie de o întărire permanentă a 
educației patriotice, iar teatrul 
poate să contribuie in acest dome
niu, cu foarte bune rezultate, la 
dezvoltarea spiritualității genera
țiilor de mâine. M-a bucurat nespus, 
de aceea, că in magistrala sa cu- 
vintare la Congresul consiliilor 
populare secretarul general al parti
dului s-a referit' pe larg la misiu-

— Am fost preocupați desigur de o mai bună fructificare a numărului mare de actrițe, a forțelor actoricești de care dispunem.Ne preocupă stabilirea unor relații de continuitate în colaborarea cu ------------ ------- .----  - .scriitorii. Atit Leonida Teb'doi'esch, copii. De' inspirație istorică, Fănuș Neagu (ca autor de teatru), Radu F. Alexandru ori I.D. Șerban s-au afirmat mai întîi la „Nottara". Ne propunem, de asemenea, să lansăm noi dramaturgi : acesta e cazul lui Mircea Săndulescu, care va debuta, sper, în București prin strădaniile colectivului nostru.Putem demonstra, deci, că cel dinții criteriu al elaborării repertoriului, al vități, este românești., întregii noastre acti- slujirea dramaturgiei
Natalia STANCU

— MEHES Gyorgy : =

0 „lecție" despre adevăr, 
și pentru tineri

Cel mai tînăr dintre 
ționale, cel din Tirgu 
asumat și datoria de a prezenta pu
blicului românesc, alături de alte 
variate lucrări, piese ale dramatur
gilor din țară care scriu in limba 
maghiară. Iată de ce mă simt ong- 
raț că acest teatru va prezenta în 
curind, la secția română, comedia 
mea „33 de scrisori anonime". Tra
ducerea este semnată de Zeno Fo- 
dor, regia de Hunyâdy Andrâs. 
Această comedie, care are ca su
biect lupta pentru adevăr și se pe
trece in mediul școlar, este o critică 
ascuțită împotriva ploconelii, slu
gărniciei, favoritismului. In limba 
maghiară a fost prezentată la 4 din

teatrele na- 
Mureș, și-a

voriti ai președintelui, care, la rmdul lor, și-au atras neamurile și prietenii: șeful contabil și șeful serviciului personal au angajat în posturi de gestionari tot rude și prieteni. S-a constituit, astfel, o „familiu- ță“ în bună regulă, formată în majoritate din elemente cunoscute ca necinstite, care au adus o seamă de prejudicii cooperativelor. Bunăoară, prin deficiențe și lipsă de răspundere în manipularea, depozitarea și păstrarea fondului de marfă, la cooperativa de consum Tg. Jiu — ca să ne referim numai la un singur caz — au fost arse — ! — mărfuri degradate în valoare de 247 605 lei, fără să se ia nici o măsură împotriva vi- novaților. La cooperativa orășenească Tg. Jiu s-au vindut direct unor persoane particulare cantități importante de carne, încăl-

maghiare din țară și
tot cu

cele 6 teatre 
a trecut și peste hotare 
succes. Am dorit să ofer publicului 
tînăr o comedie la care să ridă și 
din care să invețe.

Echipa din Tirgu Mureș este 
bună, pătrunsă de entuziasm artis
tic și așteptăm cu nerăbdare ver
dictul publicului.

In această stagiune voi avea o 
premieră și la Budapesta cu come
dia „Atenție la cotitură", prezen
tată la noi in țară in limbile ro
mână, maghiară și germană la șase 
teatre.

Voi preda teatrelor, in curind, o 
satiră împotriva necinstei și fățăr
niciei.

nea ce 
mului, 
nistă a oamenilor, a tinerei gene
rații in cultul muncii, al dragostei 
de patrie. In același timp, este un 
adevăr major, fundamental că sur
sele de inspirație capabile să asi
gure longevitate artei românești 
se găsesc aici, in țara noastră, și că 
întotdeauna creatorii autentici au 
mers cu încredere la aceste izvoare. 
Așa cum arăta tovarășul 
Ceaușescu, 
inspirat și 
mai pentru că au 
poporul nostru, despre ceea 
frăminta in epoca 
Intr-adevăr, nu poți găsi 
mai minunate pentru arta pe care 
V faci decit în istoria și prezentul 
poporului și exemplul eroilor de 
ieri și de azi aduși in operele noas
tre poate emoționa și convinge, 
poate contribui la educarea tinere
lor generații.

Piesa mea este o încercare de a 
capta interesul tinerilor pentru ma
rile momente ale istoriei noastre, 
de a le transmite acel profund și 
statornic sentiment al dragostei de 
țară, de a reactualiza, intr-o formă 
accesibilă virstei lor, vremuri de 
mult apuse, dar pline de ințelep- 
ciunea și gloria trecutului pe care 
îl purtăm totdeauna în noi, prin 
prezent spre viitor. Inițiativa tea- , 
trului „Ion Creangă" de a promova 
și juca piese istorice o socotesc 
mai mult decit lăudabilă.

A doua lucrare este o piesă pe 
care am terminat-o anul acesta și 
la care am lucrat foarte mult 
timp. „Zidarul" reprezintă o altă 
ipostază dramatică a Meșterului 
Manole, un alt fel de interpretare a 
capodoperei populare despre zidi
rea de la Argeș. Manole și Nea- 
goe, zidarul și ziditorul, sint două 
puncte de vedere ale creației Și 
rostului ei uman.

Nicolae 
„clasicii noștri s-au 
au fost mari toc- 

scris despre 
ce-l 

respectivă", 
izvoare

O forma operativă 
de plată a primelor 

de asigurareAdministrația Asigurărilor de Stat recomandă asiguraților să folosească ca formă de plată a primelor de asigurare „consim- țămîntul scris". Acesta constă in împuternicirea ce se dă de către asigurați plătitorilor de retribuții de a achita Administrației Asigurărilor de Stat, din drepturile lor, primele, atît pentru a- sigurările în curs, cît și pentru cele pe care le vor încheia sau reînnoi. în acest mod, prin plata la termen a primelor, asigurați! beneficiază neîntrerupt de drepturile ce decurg din asigurare.

Acîndu-se prevederile Legii nr. 3/1972 și pre- judiciindu-se cooperativa cu sume însemnate de bani. în perioada 1976—1978 au fost achiziționate cantități însu- mînd peste 12 000 kg miere de albine, care a fost apoi falsificată (!), înregistrîndu-se și un prejudiciu de a- proape 180 000 lei.Prin dezinteresul manifestat de respectivele cadre din conducerea U.J.C.C., în 1979, din cei 7 indicatori de bază ai activității cooperației au fost realizați numai 2 ; din cele 68 cooperative de consum, 47 nu și-au îndeplinit planul la desfaceri și nici beneficiul nu a fost realizat în 41 de cooperative. Și așa mai departe.Sînt, după cum se vede, fapte foarte grave, petrecute sub ochii organelor de stat respective. Ei bine, pentru toate aceste abateri și prejudicii, Ion

Bălan — care mai fusese destituit din funcția de director al, O.C.L. — Tg. Jiu pentru abateri asemănătoare — a fost sancționat numai cu vot de blam și propus să fie eliberat din funcție. Ce blind poate fi, uneori, blîndul duh al blîndeții 1
Cine n-are grijă 

de casa 
statului...Năclad Gheorghe din Piatra Neamț, str. Bi- cazului, bl. 59, ap. 47, ne-a trimis nu de mult o scrisoare în care ne semnala faptul că din luna ianuarie 1978, de cind s-a mutat deasupra apartamentului său familia Racheru Vasile, locuința îi este frecvent inundată din cauza neglijentei acestuia, respectivul vecin uitînd adeseori robinetele de apă deschise. „L-am acționat în judecată — arată

autorul scrisorii — pentru a ne despăgubi de daunele produse, a fost obligat de instanță să ne plătească 10 000 lei, dar el tot nu s-a învățat minte. Inundațiile au continuat." Dar această „boală a uitării" nu produce numai neplăceri și daune bunului vecinilor — ci constituie și o condamnabilă neglijență față de imobilul statului, care este astfel supus degradării.Comitetul municipal Piatra Neamț al P.C.R., căruia i s-a trimis scrisoarea spre soluționare, ne-a comunicat că faptele corespund realității. în consecință, potrivit art. 24, litera b, capitolul III din Legea 5/1973, comitetul asociației de locatari s-a adresat justiției cu acțiune de evacuare a susnumitu- lui din imobil. Cine n-are grijă de casa statului nu merită să locuiască în ea 1

Pe scurt, din scrisoriMăsuri Împotriva poluării. Uniunea județeană a G.A.P. — Argeș : Organele agricole județene, Împreună cu comitetul oamenilor muncii de la complexul avicol Schitu Golești, au luat măsuri pentru canalizarea și depozitarea corespunzătoare a dejecțiilor de la complexul respectiv, înlăturîndu-se fenomenul de poluare a aerului în zonă. (Răspuns la scrisoarea locuitorului Constantin Bogher din comuna Schitu Golești,- județul Argeș). Legea e respectată intocmai — ne informează Consiliul județean al sindicatelor Harghita, ca răspuns la o scrisoare semnată de 15 muncitoare din Toplița, mame a cîte unui copil sau doi pină la vîrsta de 3 ani. Fiecare din semnatarele scrisorii au primit, în perioada 1 iulie 1979—1 iulie 1980, între 8 șl 243 zile concediu pentru îngrijirea copilului bolnav pină la virsta de 3 ani. Sancțiune meritată. întreprinderea județeană de transport local Dolj — Craiova : într-adevăr, conducătorul auto Dricu Dumitru de pe autobuzul nr. 6 a încălcat în repetate rînduri disciplina de muncă (nerespectarea stațiilor de pe traseu, atitudine necorespunzătoare față de călători, întîrzieri sau venirea la serviciu în stare de ebrietate). Conducerea unității a pus în discuția colectivului de oameni al muncii abaterile șoferului respectiv, hotărîn- du-se să i se desfacă disciplinar contractul de muncă. (Răspuns la scrisoarea tov. Naidin Marin de la I.M.M.R. — Craiova).
Alexandru STROE
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDin partea guvernului și a poporului indonezian, precum și din partea mea personal, doresc să transmit Excelenței Voastre și poporului român sincere mulțumiri pentru mesajul de felicitare pe caie mi l-ați adresat cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a Zilei independenței a Republicii Indonezia.Permiteți-mi ca la rindul meu să vă transmit aceleași bune urări.

SUHARTO*
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîmi face o deosebită plăcere de a vă reînnoi mulțumirile mele fierbinți pentru primirea călduroasă și. ospitalitatea tradițională a poporului român care mi-au fost rezervate în cursul vizitei mele oficiale în România.Sînt convins că această vizită va constitui începutul unei strînse cooperări între România și Organizația Conferinței Islamice, servind cauza păcii în lume.Folosesc această ocazie pentru a vă exprima încă o dată admirația pentru opera pe care o îndepliniți atît în interiorul, cit și in exteriorul țării, în scopul de a asigura o viață mai bună poporului român și un loc de cinste României.

• HABIB CHATTY
Secretar general

al Organizației Conferinței Islamice

A apărut în broșură:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu vin ta re la Congresul al li-iea 

al consiliilor populare
10 — 12 septembrie 1980

EDITURA POLITICA

t V
PROGRAMELE 1 ȘI 1
15.30 Telex
15,38 învățămlnt-educațle: Școala »ub 

semnul calității
16,00 Muzică populară

In jurul orei 16,30 — Transmisiune 
directă: ceremonia sosirii tovară
șului Canaan Sodlngo Banana, 
președintele Republicii Zimbabwe, 
impreuîiji cu tovarășa Janet 
Banana

PROGRAMUL 1
17.30 Emisiune In limba germană 
18,35 Tragerea loto
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19,43 Program muzical-iolclorle

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL

In plin sezonVe-ain obișpuit că ' odată - cu un nc|u ș^zon .de toamnă... Înceapă și un nou sezon internațional pentru fotbaliști. Deschiderea s-a făcut, după cuin se știe, cu „miercurea europeană", în care au evoluat cele mai puternice patru echipe de club desemnate de ultima ediție a campionatului divizionar „A". Sorții și forul fotbalului continental au decis ca trei dintre acestea să susțină prima manșă in deplasare, iar una pe teren propriu. Cum au debutat ele ?Rezultatul cel mai bun, și mai stenic în perspectiva manșei a doua, l-a obținut, desigur, Steaua Bucu- . rești la Liege. Scorul de 1—1 în fața cunoscutei formații Standard (poate prea optimistă după ce administrase un 7—1 .campioanei Belgiei în deplasare) c< ’iftuie o reală opțiune luată de juvatorii antrenorilor Constantin și Zavoda pentru dorita calificare în turul al doilea al Cupei U.E.F.A. Și în acest meci, Steaua a jucat cu personalitate și vigoare, nu s-a pierdut cu firea, a atacat și a marcat — așa cum a mai făcut în 1978 la Bruges sau în 1979 la Nantes — reușind în consecință un rezultat dătător de speranțe. Este de presupus însă că fotbaliștii steliști își vor lua toate măsurile pentru a nu mai păți și acum, după Liege, cum au pățit a- tunci — după Bruges și Nantes — cînd au pierdut calificarea pe teren propriu !O surpriză — sperăm, de bun augur — a produs evoluția studenților timișoreni la Glasgow, în fața celebrei Celtic aflată în mare formă (lideră în campionatul scoțian, beneficiara unui scor de 6—5 în turul preliminar cu cîștigătoarea cupei Ungariei— Diosgyor). Deși au fost conduși cu 2—0, Dumitru, Dembrovschi și ceilalți jucători ai antrenorului Ion Ionescu au atacat spre final, au schimbat tabela de marcaj la 2—1 și erau gata-gata s-o schimbe la 2—2 (dar în minutul 87 Cotec a ratat ega- larea fiind singur cu portarul în față). Un simplu 1—0 în retur, la Timișoara, ar promova pe Poli in turul al doilea al Cupei cupelor. Ceea ce va fi foarte posibil. Cu o condiție: să nu fie neglijată puternica forță ofensivă a lui Celtic !Universitatea Craiova s-a întors de la Milano cu un rezultat neașteptat de noi, cu toate că era vorba de Inu ternazionale : 0—2. Dacă de lâ primul gol (primit, după cum s-a relatat de la fața locului, prin penalti dictat nejustificat de arbitru) și pînă la al doilea n-ar fi trecut 521 minute de joc, timp în care campionii noștri au construit mai multe acțiuni și au
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Campionatele republicane de box au continuat aseară la Palatul sporturilor din Capitală cu prima reuniune a semifinalelor, în care s-au disputat meciuri interesante, citeva dintre ele de bun nivel tehnic. Iată rezultatele tehnice : categ. muscă : N. Șeitan b.p. G. Govici ; C. Gheor- ghișor învinge prin descalificare pe T. Ghinea ; categ. pană : I. Sandu b.p. V. Zbughin ; T. Cercel b.p. T. Tudor ; categ, ușoară : Ilie Dragomir b.p. M. Glogojânu ; P. Căpriceanu b.p. I. Corrieanu ; categ. mijlocie- mică : D. Petropavlovsk! b.p. G. Plăeșu ; categ. semigrea : I. Cîrlan b.p. D. Văleanu ; N. Rădan învinge prin abandon pe I. Captari.Astăzi, de la ora 18,30, se dispută meciurile celei de-a doua gale a semifinalelor.• Aseară, în Sala sporturilor Flo- reasca din Capitală, intr-unui din derbiurile campionatului republican 

20.03 România văzută de partlciparițl 
la Congresul international de 
științe Istorice. Impresii ale unor 
personalități din domeniul istoriei

40.30 Film artistic: „Șatra" Premieră 
TV. Producție a studioului „Mos- 
iilm" după motivele cîtorva po
vestiri de Maxim Gorki. Sce
nariul și regia Emil Loteanu

22,03 Telejurnal
PROGRAMUL 9
17.30 O viață pentru o Idee: Ion Tucu- 

lescu (1900—1962), pictor renumit, 
medic și naturalist

18,10 Muzică de cameră. Noi Înre
gistrări TV

18.50 1001 de seri 
19.00 Telejurnal
19,25.Concertul Filarmonicii „George 

Enescu"
21.30 Instantanee. Emisiune de repor

taje. interviuri, fapt divers din 
Capitală

91.50 Muzică ușoară eu orchestra James 
Last

22,00 Telejurnal

internaționalirosit o serie de ocazii de egalare, am fi dat eșecul pe seama „șocului psihologic" pricinuit de arbitru în acel nefast minut 8. Dar așa, gîndul și concluziile ne conduc la slăbiciunile din atacul craiovean. Se pare că la Milano atacul a pierdut meciul ; la Craiova, pe teren propriu, va trebui ca tot el, atacul, să redreseze situația. Sigur că va fi greu, va fi foarte greu, deoarece rar s-a văzut o campioană a fotbalului italian să piardă în deplasare cu 0—3, dar Cri- șan, Cămătaru, Bălăci, Țicleanu, Beldeanu și ceilalți trebuie să lupte. Și încă ceva : dat fiind că Universitatea Craiova joacă în cea mai grea competiție europeană (Cupa campionilor), că această echipă asigură totodată scheletul reprezentativei naționale (8 jucători) și că la conducerea ei au trecut de curînd doi antrenori tineri (pricepuți, dar încă neexperimentați), ar fi fost cît se poate de binevenit dacă federația ar fi trimis să ajute temporar aci pe vicepreședintele ei cu .probleme tehnice — reputatul Ștefan Covaci. Dacă nu se consideră că ar fi prea tîrziu (și nu este) poate că se ia în discuție măcar acum această propunere.Despre F. C. Argeș (0—0 acasă cu F. C. Utrecht — o echipă olandeză incomodă și obstrucționistă, foarte îndîrjită), ce să spunem ? Chiar dacă Radu II înscria din penaltiul acordat îndreptățit în ultimul minut de joc, situația piteștenilor ar fi1 fost cam aceeași. Semieșecul lor pe teren propriu este tributul inevitabil dat operei necesare de reconstrucție din mers a oricărei echipe. Cum îl știm pe antrenorul Florin Halagian, echipa lui va încerca să joace mai bine și să forțeze rezultatul la Utrecht. De va reuși — va fi formidabil. De nu, măcar de s-ar alege noii săi elevi cu o experiență folositoare !Peste două săptămîni, la 1 octombrie, se va juca manșa a doua din acest prim tur al cupelor europene. Pînă atunci însă ne vom conecta cu toții la înalta tensiune a debutului echipei naționale în preliminariile campionatului mondial. Miercurea viitoare, la Oslo, tricolorii vor încerca să se impună în fața ambițioasei reprezentative a Norvegiei. Aproape toți dintre ei (cu două-trei excepții) sînt angrenați și în cupele continentale. Li se cere, în acest timp, un efort deosebit, li se cer o viață sportivă exemplară, o mobilizare totală. Să credem în ei și să-i ajutăm să corespundă pe deplin acestei încrederi.
Gheorghe MITROI

masculin de handbal, echipa Dinamo București a întrecut cu scorul de 21—20 (9—10) formația Minaur Baia Mare. Alte rezultate : Steaua — C.S.M. Borzești 30—15, Politehnica Timișoara — Universitatea Craiova 29—16.• După desfășurarea a 5 runde în turneul internațional feminin de șah de la Smederevska Palanka, pe primul loc în clasament se află Lema- ciko (Bulgaria) cu 4 puncte, urmată de sportiva româncă Elisabeta Poli- hroniade cu 3 puncte (1) și iugoslava Dragasevici 2,5 (1) puncte.• La Belgrad au continuat campionatele europene de tenis pentru amatori. In proba de dublu masculin, perechea Segărceanu—Dîrzu (România) a învins cu 1—6, 6—2, 6—3 pe Serai, Lazar (Ungaria). La dublu mixt. Andrei Dîrzu și Camelia Chi- riae (România) au întrecut cu 6—1, 6—4 pe Flego, Borovcici (Iugoslavia).

VIZITA DELEGAȚIEI ECONOMICE 
GUVERNAMENTALE DIN IRAKJoi dimineața a sosit în Capitală, în fruntea unei delegații economica guvernamentale, Taha Yassin Ra- madhan, prim viceprim-ministru al guvernului irakian, care efectuează o vizită oficială în țara noastră la invitația guvernului român.Din delegație fac parte Hassan Aii, ministrul comerțului, președintele părții irakiene în Comisia mixtă comercială și de cooperare economică și tehnică dintre România și Irak, Amer Mahdi Saleh, ministrul agriculturii și reformei agrare, Ahmad Hussain Al-Samarai, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale irakiene.La sosire, pe aeroportul Otoperii» împodobit cu drapelele de stat ale României și Irakului, oaspetele a fost salutat de tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, de Ion Dincă, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă comercială și de cooperare economică și tehnică dintre România și Irak, .Angelo Miculescu, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Ion M. Nicolae, prim adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Mihail Diamando- pol, ambasadorul României la Bagdad, și Dhiab M. Al-Algawi, ambasadorul Irakului la București.’ Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări. *Tovarășul Comei Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior șl cooperării economice internaționale s-a în- tîlnit joi după-amiază cu Hassan Aii, ministrul comerțului, președintele părții irakiene in Comisia mixtă comercială și de cooperare economică și tehnică dintre România și Irak.în timpul întrevederii au fost abor-

VIZITA SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI 
LIBERAL DEMOCRAT DIN JAPONIA

Plecarea ministrului de externe 
al Etiopiei SocialisteJoi după-amiază, tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, l-a primit pe Yoshio Saku- rauchi, secretar general al Partidului Liberal Democrat din Japonia, care, la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, efectuează o Vizită în țara noastră.In cursul întrevederii s-a exprimat deplina satisfacție pentru cursul ascendent al relațiilor de colaborare statornicite in diverse domenii între România și Japonia, mai cu seamă in urma contactelor la nivel înalt din ultimii ani, reliefindu-se contribuția importantă pe care o au schimburile economice și comerciale în procesul de edificare a păcii, destinderii și înțelegerii intre popoare.Totodată, oaspetele și-a manifestat Interesul pentru extinderea cooperării cu o serie de parteneri și firme românești, de ambele părți apre- ciindu-se că există largi posibilități pentru dezvoltarea șl diversificarea în continuare a rodnicelor schimburi șl relații pe multiple planuri dintre România și Japonia.La convorbiri a luat parte Yuzuru Murakami, ambasadorul Japoniei la București. *în cursul aceleiași zile, oaspetele a fost primit de tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe. A participat Aurel Duma, ministru secretar de stat, secretar al Consiliului național al F.D.U.S,în cadrul convorbirii care a avut ioc a fost exprimată satisfacția pen

SIMBOLUL DE PE COLINA• De la înălțimea colinei Kopje, spre vîrful căreia duce un frumos drum asfaltat, privirea îmbrățișează panoramic orașul Salisbury, eu bulevardele sale largi, curate ca în palmă, întretăiate, în unghiuri riguros drepte, de o rețea densă de străzi, cu edificiile sale de o arhitectură sobră și in același timp nu lipsită de cutezanță, cu vegetația de o neasemuită paletă coloristică. în vîrful colinei, scund și masiv, un stîlp-indicator din piatră de. formă poliedrică îndeamnă ochiul vizitatorului spre diferite repere, ale orașului. Intre ele, maiestuosul bulevard Jameson, unde pină foarte de curînd se înălța, trufașă, statuia lui Cecil Rhodes, aventurierul care, reunind în persoana sa businessmenul rapace și Condotierul lipsit de scrupule, a reușit să-șl dureze pe aceste meleaguri un imperiu propriu, impunindu-i, ca supremă expresie a megalomaniei, însuși numele său : Rhodesia. Cu puține săptămîni în urmă, statuia a fost dată jos de pe piedestal, unde trona de peste cinci decenii, odată cu ea dispă- rînd simbolul rușinos al unei epoci de împilare apusă pentru totdeauna. Statuia nu a fost insă dată la topit, ci a luat calea Arhivelor naționale ale noului stat Zimbabwe, ca mărturie de neșters a unui trecut de lacrimi, durere și nestăpînită revoltă. Pe stîlpul Indicator va trebui șters și numele bulevardului Jamesop, botezat astfel după unul din asociații cei mai apropiați ai lui Rhodes ; bulevardul a primit acum numeli* lui Samora Machei, președintele Mozambicului vecin, țară „din prima linie", care, avînd ea însăși de • înfruntat greutățile inerente ale înlăturării moștenirii coloniale, a acordat un generos sprijin patrioților Zimbabwe in timpul luptelor de eliberare.Pentru amintirea veșnică a jertfei de singe a acestor patrioți, tot pe colina Kopje își înalță limbile de foc flacăra eternă aprinsă anul acesta, la 18 aprilie, cînd marea familie a popoarelor libere ale lumii a primit în sinul sau încă un popor devenit stă- pîn pe propria-i soartă și care pășește astăzi demn pe calea dezvoltării de sine stătătoare.în clipa aprinderii, eternizing memoria luptătorilor pentru libertate, flacăra veșnică de pe vîrful colinei Kopje — devenită astfel o simbolică colină a libertății — a mistuit, in a- celași timp, in focul său purificator amintirea acelui moment încărcat de tristețe cînd, exact cu 90 de ani în urmă, pe aceeași colină era ridicat steagul împilării coloniale și întemeiat fortul Salisbury, viitoarea capitală 

în aceeași zl, la Palatul din Piața Victoriei, au început- convorbirile intre delegația economică guvernamentală română, condusă de tovarășul Ilie Verdeț, și delegația economică guvernamentală irakiană, condusă de Taha Yassin Ramadhan.In timpul convorbirilor a fost relevată cu satisfacție evoluția pozitivă a relațiilor dintre România și Irak, care cunosc o continuă dezvoltare, în conformitate cu înțelegerile convenite cu prilejul 'întîlnirilor la nivel înalt de la București și Bagdad. Au fost evidențiate, în același timp, rezultatele obținute pînă în prezent în sfera raporturilor economice, apre- ciindu-se că există încă numeroase posibilități pentru lărgirea și diversificarea lor în continuare, îndeosebi prin realizarea unor acțiuni de cooperare in domeniile Industriei, agriculturii, construcțiilor, transporturilor, precum și prin amplificarea schimburilor comerciale. In acest context, s-au examinat căile și modalitățile concrete menite să conducă și în viitor la o conlucrare fructuoasă, reciproc avantajoasă, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
★Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România a oferit un dineu în onoarea prim viceprlm- ministrului guvernului irakian.Tovarășul Ilie Verdeț și Taha Yassin Ramadhan au toastat în sănătatea președinților Nicolae Ceaușescu și Saddam HOssein, pentru continua dezvoltare a raporturilor de prietenie și colaborare româno-lrakiene.

★date aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și posibilitățile de amplificare a cooperării economice și de lărgire a schimburilor comerciale dintre cele două țări.La întrevedere a participat Ion M. Nicolae, prim adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.

tru evoluția pozitivă a raporturilor româno-japoneze, pentru conlucrarea existentă între cele două țări in viața internațională. Oaspetele a dat o înaltă apreciere politicii consecvente de pace, de largă deschidere internațională promovată de România, de președintele său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eforturilor susținute ale șefului statului român pentru asigurarea continuării politicii de destindere, pentru reglementarea pe cale pașnică a problemelor Internaționale, în interesul dezvoltării independente a fiecărei națiuni, al progresului, cooperării și Înțelegerii între toate statele lumii.A fost subliniată, de asemenea, dorința reciprocă de aprofundare și intensificare a raporturilor rodnice statornicite între cele două țări pe plan politic, economic, științific, tehnologic și in alte domenii de activitate, în interesul popoarelor român și japonez, al instaurării unul climat de pace, securitate și colaborare în viața internațională.
★în continuarea vizitei, Yoshio Saku- rauchi împreună cu persoanele oficiale care il Însoțesc au fost oaspeții județelor Brașov și Prahova. Au fost vizitate, cu acest prilej, obiective de interes economic, turistic și social-cultural.Secretarul general al Partidului Liberal Democrat din Japonia a avut cuvinte de laudă față de realizările obținute de România pe calea făuririi unei civilizații materiale și spirituale superioare, față de vestigiile istorice și frumusețile peisajului românesc. (Agerpres)

a Rhodesiei. Oricît ar părea de incredibil, această intinsâ țară (peste 390 000 kmp) cu imense bogății ale subsolului, între care aur (unii cercetători identifică giganticele ruine Zimbabwe cu legendara cetate biblică a aurului Ophîr), crom (Rhodesia numârindu-se printre principalii producători ai acestui metal extrem de căutat), cobalt, cupru, plumb ; cu păminturi neasemuit de mănoase pe care se cultivă cereale (Zimbabwe fiind una din puținele țări africane exportatoare de grine), ca și tutun, citrice, trestie de zahăr ; cu un formidabil potențial hidroenergetic (hidrocentrala Kariba de pe fluviul Zambezi este una din cele mai cunoscute din Africa) — ei bine, oricit ar părea de Incredibil, toate acestea au fost „cumpărate" de Rhodes de la un rege 
însemnări de călătorie din Zimbabwe

local contra sumei de... 100 de lire sterline, plătibilă „la fiecare lună 
plină". Chiar și o asemenea promisiune derizorie avea să fie însă repede dată uitării, ca o dovadă in plus a rapacității fără pereche a colonialismului. Numai cîteva sute de lire și in schimbul lor au fost spoliate avuții imense de zeci și sute de miliarde, cu ajutorul cărora colonialiștii din metropolă, ca și cei locali, și-au durat bunăstarea și opulența...Acum toate aceste bogății au revenit, de drept, celor ce le-au aparținut dintotdeauna. De neuitat va cămine întipărit in memoria celor ce au asistat la momentul unic al alegerilor din Zimbabwe din primăvara acestui an. cînd. într-o uriașă revărsare de entuziasm, populația africană a salutat covîrșitoarea victorie a forțelor patriotice care s-au aflat în fruntea luptei pentru libertate și neatîrnare. O victorie ce nu a făcut decît să consfințească și In fața urnelor marile succese ale mișcării de eliberare in îndelungați! ani de bătălii îndîrjite, cu arma în mînă. Prin bărbăția și eroismul său, poporul Zimbabwe avea să aducă astfel o nouă și strălucită confirmare a marelui adevăr al vremurilor noastre că nimic nu poate stăvili voința unui popor ho- tărît să lupte pînă Ia sacrificiu pentru a-și dobîndi sau apăra bunul cel mai de preț: dreptul de a-și organiza viața liber, așa cum o dorește și crede de cuviință.împrejurările specifice ale noii națiuni au făcut ca cele două mari

Cronica
Delegația grupului de prietenie Franța—România din Adunarea Națională Franceză, condusă de Loic Bouvard, deputat, vicepreședinte al grupului, a fost primită de tovarășa Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.în timpul întrevederii a fost subliniată cu satisfacție evoluția ascendentă a tradiționalelor relații culturale dintre România și Franța și s-a exprimat dorința reciprocă de a se acționa pentru amplificarea și aprofundarea colaborării dintre cele două țări pe țăranul- culturii și artei.Oaspeții au avut, de asemenea, convorbiri la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale cu Alexandru Mărg’ri- tescu, ministru secretar de stat, consacrate unor aspecte privind cooperarea economică și lărgirea schimburilor comerciale dintre România și Franța.Joi, delegația a fost oaspete al locuitorilor județului Suceava, unde a vizitat obiective social-edilitare și monumente de artă.

★Joi dimineața, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit pe Mulenda Shamwange, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Zair, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★Joi după-amiază, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit pe Iordan Pani, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar

Ministrul afacerilor externe al țării noastre 
va face o vizită oficială In Republica Algeriană

DemocraticăTovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, va efectua în curînd o vizită oficială în Republica Al-

Ministrul de externe al Etiopiei Socialiste, Feleke Gedle Giorgis, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită in țara noastră, a părăsit joi Capitala.
Congresul național de nutriție 

și boli metaboliceJoi au început în Capitală lucrările primului Congres național de nutriție și boli metabolice, organizat sub egida Uniunii societăților de științe medicale din Republica Socialistă România. Participă academicieni, profesori universitari, cercetători științifici din București și alte centre ale țării, precum și specialiști din Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, Franța, R. D. Germană, R. F, Germania, Israel, Italia, Iugoslavia, Japonia, S.U.A., Suedia, Ungaria.La deschiderea reuniunii au rostit alocuțiuni prof. dr. Iulian Mincu, președintele Societății de nutriție și boli metabolice a U.S.S.M., prof. dr. Ion Teoreanu, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Mihail Aldea, adjunct al ministrului sănătății, acad. Ștefan
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 șl 22 septembrie. In țară: Vreme 
in general frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin în sudul țării. Izolat, 
în nord va ploua slab. Vîntul va sufla 
slab, pînă la moderat. Temperatura în

partide africane, Uniunea Națională Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.) și Uniunea Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.), care au desfășurat lupta de eliberare, unite in Frontul patriotic, să-și aibă fiecare baza de mase in rindul celor două principale grupări etnice africane, shona și ma- 
tabele. tn alegerile din primăvară, africanii și-au dat insă votul nu in favoarea unei etnii sau a alteia, ci în favoarea neatîrnării noului stat Zimbabwe ca o unică națiune, națiunea Zimbabwe. O națiune ale cărei eforturi unite sint cu atît mai necesare cu cit în fața ei se ridică nu puține dificultăți : mari disparități tn ceea ce privește salarizarea (mergînd de la 1:4 în industrie pînă la 1:23 In agricultură), proprietatea asupra pă- mîntului (6 050 de familii de albi 
posedînd tot atît pămînt cît 600 000 de familii africane), știința de carte (procentajul de alfabetizare în rindul africanilor fiind de numai 30 Ia sută), gradul de ocupare a forței de muncă (peste 100 000 de șomeri africani), la toate acestea adăugîndu-se sute de mii de persoane strămutate în timpul luptei de eliberare, ca și marele număr de mutilați de război.Pe bună dreptate, conducătorii noului stat au arătat că odată cu independența politică în Zimbabwe începe o nouă luptă, pentru realizarea, prin transformări structurale, a unei dezvoltări economice rapide, a unei mai echitabile repartiții a bunurilor materiale, de care să profite nu numai cei 220 000 de albi, ca pină acum, dar și cei peste 7 milioane de africani. Definind lapidar obiectivele acestei lupte prin cuvintele 
„refacere" și „reconciliere națio
nală", autoritățile tinerel republici au inițiat un șir de măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de viață ale imensei majorități a populației, redistribuirea unor suprafețe agricole, pe viitor agricultura urmînd să se desfășoare pe baze colectiviste, trecerea sub controlul statului a sistemului de învățămînt și ocrotire a sănătății, „zimbaburizarea" treptată a Aparatului administrativ, ca și a denumirilor amintind de epoca trecută, preccnizîndu-se, totodată, intervenția mai pronunțată a statului în ramuri economice de importanță hotărîtoare, cum ar fi industria extractivă. La opera de refacere a țării contribuie și o bună parte a popu-

zileial Republicii Populare Socialiste Albania, in legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★în perioada 16—18 septembrie 1980 a avut loc, la București, reuniunea grupului mixt de lucru româno- italian de colaborare economică, industrială și tehnică în domeniul metalurgiei.Au fost convenite temele de cooperare economică și tehnico-științifică, inclusiv posibilitățile de cooperare pe terțe piețe.
★Ambasadorul Republicii Arabe Siriene la București, Walid Al Moua- lem, a oferit, joi, o recepție cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră.Au luat parte Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni da știință, artă și cultură, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Chile, ambasadorul acestei țări la București, Mario Silva Concha, a oferit joi o recepție.Au participat Ion Popescu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, ai altor ministere, instituții centrale, oameni de cultură, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.(Agerpres)

și Popularăgeriană Democratică și Populară, Ia invitația ministrului de externe al acestei țări, Mohamed Benyhia.

La plecare, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.A fost de față Assefa Woldie, ambasadorul Etiopiei Socialiste la București. (Agerpres)

Milcu, vicepreședinte al Academiei de științe medicale, și prof. dr. Marin Voiculescu, președintele U.S.S.M.Această manifestare științifică, care coincide cu împlinirea a 60 de ani de la descoperirea de către savantul român Nicolae Paulescu a insulinei, s-a deschis cu un „Memorial Paulescu".Prin comunicări și rapoarte, congresul va dezbate probleme de actualitate privind patogenia âteio- sclerozei, progrese în tratamentul, și complicațiile acute ale diabetului zaharat, testarea capacității de muncă a diabeticilor, obezitatea și alimentația rațională.De asemenea, în cele trei zile ale reuniunii se vor desfășura lucrările celei de-a Vl-a ediții a „Zilelor de diabetologie". (Agerpres)
creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 4 șl 14 grade, maximele 
între 18 și 26 de grade, izolat mai ri
dicate. Dimineața, pe alocuri, ceață, 
tn București: Vreme frumoasă, cu 
cerul variabil, mal mult senin. Vînt 
slab, pînă la moderat. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fl cu
prinse între 8 șl 11 grade, maximele 
Intre 23 șl 26 de grade. Dimineața, con
diții de ceață slabă. (Ileana Mihăilă, 
meteorolog de serviciu).

KOPJElației albe, care, situîndu-se pe poziții realiste, nu s-a lăsat amăgită de îndemnurile de a părăsi țara și a răspuns pozitiv chemării generoase la reconciliere lansate de noile autorități. Fără îndoială, toate acestea conturează caracterul profund original al procesului de decolonizare în Zimbabwe, demonstrind, o dată in plus, uriașa varietate de forme prin care fiecare popor își croiește calea dezvoltării de sine stătătoare.Sînt evoluții care nu pot decît să bucure pe prietenii poporului Zimbabwe, in rindul cărora România s-a numărat din primul moment. Pentru vizitatorul din țara noastră este un motiv de satisfacție profundă să constate de cită prețuire se bucură în Zimbabwe, România, președintele ei, pentru sprijinul dezinteresat, pentru solidaritatea tn fapte cu cauza dreaptă a acestui popor. Chiar în zilele cînd Zimbabwe nu-și dobîn- dise încă neatîmțrea, numele României constituia pentru populația africană cel mai bun pașaport, zim- betul de bucurie de pe buzele interlocutorilor la auzul acestui nume fiind invariabil însoțit de același cuvînt „sbamvari" — prieten. Și ce poate fi mai elocvent pentru asemenea sentimente de caldă prietenie decît cuvintele primului ministru Robert Mugabe: „Președintele Nicolae Ceaușescu, România ne-au acordat în permanență ajutor și s-au aflat mereu alături de poporul Zimbabwe in lupta sa. Este aceasta o contribuție excepțională la victoria pe care, am obținut-o aici, în Zimbabwe. Iată de cc spunem poporului român, conducătorului său : «Vă mulțumim prieteni, vă mulțumim tovarăși de luptă. Victoria noastră e o victorie comună, pe care trebuie să o trăim împreună !»“....Multe „nopți cu lună plină" s-au scurs de cînd străvechiul pămînt Zimbabwe a fost smuls prin înșelăciune și samavolnicie poporului care 11 stăpînea. Timp de aproape un secol, cîntecele și dansurile cu care acest înzestrat popor intîmpina apariția astrului nopții tn toată splendoarea sa au amuțit, sau locul lor a fost luat de strigătele de revoltă. Astăzi, odată cu neatîrnarea, bucuria a revenit pe acest pămint — pe plantațiile sale de -tutun și portocali, in adîncurile minelor de aur și cupru, ca și in satele din junglă. Pentru că fiecare „noapte cu lună plină" este acum o noapte a libertății. Și fiecare zi — o zi a vieții libere.
Romulus CAPLESCU

dIPREiuiimi
• PROGRAMAREA 

PLOILOR. Meteorologii sînt pe cale să prevadă starea vremii pe o perioadă mult mai îndelungată decît pînă acum, iar in decurs de cîțiva ani să o modifice pe scară locală și temporar — au apreciat 120 de specialiști din diferite țări ale lumii reuniți la Nisa (Franța), in cadrul simpozionului anual al Organizației Meteorologice Mondiale. Astfel se speră ca în ultimul deceniu al acestui secol, în contextul reunirii anumitor condiții atmosferice, meteorologii să poată acționa pentru reducerea ceții, eliminarea fulgerului, diminuarea grindinei sau fabricarea... ploii. Ultimul aspect prezintă o importanță deosebită pentru regiunile deșerti- ce, lipsite cu desăvîrșfre de precipitații, care vor putea beneficia, de asemenea, de ploaie. Realizarea acestui obiectiv, opinează participanții la simpozion, presupune însă adîncirea cunpștin- țelor noastre asupra atmosferei, determinarea exactă a punctului sensibil al norilor ce urmează a fi atinși pentru a spori procentajul de reușită.
• RESTURILE FOSI

LE ALE UNUI TERA- 
TORN GIGANT. Resturile fosile a ceea ce se apreciază a fi fost cea mai mare pasăre din lume au fost descoperite în Argentina, la circa 160 de kilometri de Buenos Aires, de către doi cercetători de la muzeul din La Plata, profesorii Eduardo Tonni și Rosendo Pascual. Primele concluzii converg către presupunerea că este vorba de resturile unui teratorn gigant, care cîntărea aproximativ 80 kg și măsura 3,50 m de la cioc la coadă. Se menționează că fosilele descoperite au o vechime de 5—8 milioane de ani.

• UN MANUSCRIS 
AL LUI LEONARDO DA 
VINCI, avînd 36 de pagini însoțite de ilustrații, urmează să fie vîndut la licitație în luna decembrie la Londra. Se estimează că pentru prețiosul document, scris în 1507, se vor plăti între 4 și 6 milioane de lire sterline. Un reprezentant al firmei „Christie’s", care organizează licitația, a declarat presei că „este lucrul cel mai important pe care îl vindem în ultimii 200 de ani". Manuscrisul poartă titlul „Despre natura, greutatea și mișcarea apei".

• CELE MAI VECHI 
BACTERII. în zonele muntoase' ale Australiei de vest au fost descoperite urmele unor fosile de bacterii care au populat Pămîntul cu trei miliarde și jumătate de ani în urmă. După forma lor, bacteriile amintesc de lin șirasf-iil -mărgele; -Trăind pe fundurile nu’ "prea adînci ale mărilor și oceanelor, ele s-au dovedit a fi organisme neaștep- . tat de complexe. Este vorba de organismele cele mai vechi din toate cite au fost descoperite pină acum pe planeta noastră.

• PIGMEII DIN PER
NAMBUCO. Statura medie a populației din zona cultivată cu trestie de zahăr a statului Pernambuco (nord-estul Braziliei) tinde să se apropie de cea a pigmeilor africani datorită unei deficiențe de alimentație (lipsă de proteine și săruri minerale), afirmă endocrinologui și dieteticianul brazilian Nelson Chaves. Ea este de 1.61—1,63 m la bărbați ș( de 1,50 m la femei. Profesorul Chaves consideră că nu există decît o singură posibilitate pentru remedierea acestei situații : lichidarea mo- noculturii de trestie de zahăr și autorizarea țăranilor să cultive cereale, legume și în special fructe.

• GRAVITAȚIE ÎN 
SENS INVERS. Pentru a diminua solicitările la care sint supuse coloana vertebrală sau cordul, medicii califomieni au realizat un dispozitiv care permite persoanei ce îl utilizează să rămină suspendată cu capul în jos, cu ajutorul unor ghete special concepute. Această poziție inversează efectul gravitației și contribuie, potrivit medicilor a- mintiți, la un mai bun echilibru al funcțiilor fiziologice ale persoanei respective.

• „FORUMUL HA
LELOR", uriașul centru comercial subteran situat în inima Parisului, își sărbătorește săptă- mîna aceasta primul an de existență. Prin magazinele forumului, cu arhitectura sa în formă de piramidă răsturnată, se perindă zilnic 80 000 de persoane. Culoarele forumului, situat pe patru niveluri, constituie astăzi tot atîtea „străzi" nou integrate în Parisul istoric, fiind aflate în imediata vecinătate a Centrului cultural „Georges Pompidou" de la Beaubourg.
• UN VIRTUOZ AL 

JAZULUI. Pianistul Bill Evans — una dintre personalitățile cele mai prestigioase ale jazului american — în vîrstă de 51 de ani, a încetat din viață la New York. După ce a debutat în anii ’50 în cluburile de jaz din Chicago, E- vans și-a constituit, în 1959, propria formație, împreună cu bateristul Joe Labarbiera și cu basistul Marc Johnson. Trioul E- vans s-a impus repede ca una dintre cele mai bune formații de acest gen, ciștigînd de trei ori — în 1963, 1970 și 1972 — Premiul „Grammys" (echivalentul Oscarului pentru discuri).



Propuneri românești in vederea 
ordinii de zi a reuniunii de la Madrid

MADRID 18. — La Palatul Congreselor din Madrid au continuat joi 
dezbaterile intilnlrii pregătitoare in legătură cu stabilirea ordinii de zi a 
reuniunii statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare 
in Europa, care urmează să-și înceapă lucrările la 11 noiembrie in capi
tala Spaniei.

do- de po-

pe continente diferite. Viața demonstrează însă că distanțele geografice nu constituie impedimente în statornicirea unor trainice și rodnice legături, cînd este vorba de popoare între care există puternice tradiții de solidaritate. Acest adevăr și-a găsit o strălucită ilustrare în aceste zile, cu prilejul vizitei întreprinse în țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, de tovarășul Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic. •Atmosfera de prietenie, înțelegere și stimă reciprocă în care s-au desfășurat convorbirile oficiale, însuflețirea cu care au fost salutați cei doi președinți la marele miting de la uzinele „23 August", primirea călduroasă făcută pretutindeni înaltului oaspete — sînt tot atîtea vezi ale trăinicie! sentimentelor prietenie și solidaritate ce leagă poarele român și mozambican.Aceste sentimente s-au născut în perioada luptei de eliberare a pa- trioților mozambican! sub conducerea FRELIMO împotriva dominației coloniale, cînd, așa cum se știe. Partidul Comunist Român, poporul român au acordat, în permanență, luptătorilor mozambicani un sprijin activ pe plan politic, moral și material. România a salutat cu bucurie victoria cucerită de poporul mozambi- ' can, stabilind relații diplomatice cu - noul stat chiar în ziua proclamării Republicii Populare Mozambic, la 25 iunie 1975, manifestîndu-și astfel dorința de a sprijini eforturile poporului mozambican pentru consolidarea independenței, pentru transpunerea în viață a programelor de dezvoltare stabilite de FRELIMO pe baza opțiunilor socialiste.Un rol determinant în dezvoltarea relațiilor de colaborare româno-mo- zambicane pe multiple planuri l-au avut întîlnirile și convorbirile de la București și de la Maputo dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel. Documentele semnate cu aceste prilejuri, între care Tratatul de prietenie și cooperare dintre România și Mozambic, au stabilit un fundament trainic relațiilor româno-mozambi- cane, deschizînd perspective ample conlucrării multilaterale dintre cele două țări și popoare.In spiritul înțelegerilor la nivel Înalt s-au inițiat și se află în curs de desfășurare numeroase acțiuni de cooperare în producție ; volumul schimburilor economice a crescut de peste 4 ori în perioada 1977— 1979. S-a intensificat colaborarea pe plan tehnico-științific și cultural, precum și în alte sectoare. în același timp, s-au extins colaborarea și contactele dintre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO, dintre organizațiile politice și obștești din cele două țări, activitate menită să confere un conținut și mai bogat legăturilor dintre cele două popoare, în deplin acord cu țelurile lor de propășire economică și socială.

constructive, în spiritul reciproc, cu președintele Plecînd de la realități convorbirile noastre au

con-na-pre

București, relevînd rezultatele bune înregistrate în extinderea conlucrării pe plan politic, economic, tehnico- științific, au evidențiat totodată, așa cum se reflectă și în Declarația comună semnată la încheierea convorbirilor, voința ambelor țări de a amplifica în continuare raporturile bilaterale. „In cursul convorbirilor din aceste zile — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la mitingul de la uzinele „23 August" — am convenit să dăm noi dimensiuni colaborării româno-mozambicane. Am ajuns la concluzia comună de a realiza împreună o serie de obiective importante în domeniul agricol-industrial, al mineritului, precum și în domeniul social — ceea ce va avea o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică și socială a ambelor țări, pentru întărirea solidarității și colaborării dintre România și Mozambic". în același sens, adresînd mulțumiri pentru primirea făcută, președintele SAMORA MOISES MACHEL sublinia : „Doresc să mulțumesc pentru ospitalitate Partidului Comunist Român, pentru convorbirile fructuoase, respectului Ceaușescu.concrete,fost folositoare, au consolidat relațiile dintre România și Mozambic".Identificînd noi direcții și modalități pentru dezvoltarea și intensificarea colaborării pe multiple planuri, cei doi președinți au apreciat că schimburile economice și îndeosebi cooperarea în producție constituie un element esențial al aprofundării raporturilor româno-mozambicane, o manifestare concretă a solidarității României cu eforturile poporului mozambican de solidare a independenței sale țioryle.Convorbirile dintre cei doiședinți au prilejuit un amplu schimb de vederi în legătură cu actuala situație internațională, evidențiindu-se o identitate sau o mare apropiere a punctelor de vedere în ce privește problemele ce confruntă lumea contemporană. în acest sens, Declarația comună reafirmă cu vigoare necesitatea respectării de către toate statele a principiilor egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, neamestecului in treburile interne ale statelor, al dreptului legitim al fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltării economice și sociale — norme ale eti- cil și dreptului internațional, ce se impun cu o forță sporită în dintre state. în acest spirit, la nivel înalt a evidențiat unirii strînse a eforturilor popoarelor, întărirea cooperării și solidarității forțelor progresiste din lumea întreagă pentru a se acționa împotriva folosirii forței și amenințării cu forța în relațiile dintre state, pentru reglementarea tuturor conflictelor pe cale politică, pentru oprirea cursei înarmărilor și adoptarea unor

relațiile dialogul cerința tuturor

eliberîndu-se astfel uriașe resurse materiale și umane ce pot fi folosite pentru soluționarea unor stringente probleme economice și sociale. In acest context, s-a subliniat însemnătatea deosebită a realizării securității și dezvoltarea cooperării în Europa, cu convingerea că aceasta va exercita o influență pozitivă asupra climatului internațional, asupra destinderii și securității în lume.In același timp, convorbirile româ- no-mozambicane au prilejuit reafirmarea solidarității militante a celor două țări cu popoarele africane în lupta pentru lichidarea definitivă a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, a oricărei forme de discriminare rasială. România și Mo- zambicul salută victoria strălucită a pop.orului din Zimbabwe în lupta sa de eliberare națională, precum și e- forturile depuse în această tară pentru consolidarea independenței și realizarea progresului și bunăstării sociale, își exprimă sprijinul activ față de lupta de eliberare a poporului na- mibian, față de lupta populației majoritare din Africa de Sud împotriva apartheidului, pentru dreptul la libertate și egalitate.Ca țări în curs de dezvoltare, România și Mozambic apreciază că lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale reprezintă o cerință esențială pentru pacea și securitatea popoarelor, pentru însuși viitorul omenirii ; cu atît mai mult cu cit în negocierile internaționale de pînă acum nu s-au realizat progrese semnificative, fapt cu consecințe nefaste mai ales asupra țărilor în curs de dezvoltare. în această direcție, cele două țări se pronunță pentru trecerea de la declarații de intenții, la acțiuni practice, măsuri și programe concrete, pentru adoptarea de către Adunarea Generală a O.N.U. a strategiei internaționale, pentru dezvoltare în deceniul ’80 și lansarea de negocieri globale în vederea edificării noii ordini economice Internaționale. Luînd în considerare interesele și pozițiile comune ale României și Mozambicu- lui, cei doi președinți au hotărît să intensifice conlucrarea dintre reprezentanții țărilor noastre în cadrul O.N.U., al „Grupului celor 77“ și al mișcării nealiniate, pentru a contribui într-o măsură sporită la soluționarea problemelor ce confruntă omenirea de azi, în interesul tuturor popoarelor.Prin rezultatele fructuoase ale vizitei și convorbirilor purtate, noul dialog la nivel înalt se înscrie ca un moment politic deosebit de important pentru dezvoltarea multilaterală a raporturilor de prietenie și cooperare dintre Partidul Comunist Român ‘și Partidul FRELIMO, dintre România și Mozambic, în interesul popoarelor român și mozambican, al cauzei independenței, păcii și progresului în lume.
Valentin PAUNESCU

Pe marginea proiectelor de ordine de zi prezentate pînă acum au luat cuvîntul reprezentanții Italiei, R.D.G., Elveției, Suediei, Austriei, Maltei, Islandei, S.U.A., Iugoslaviei, Turciei, U.R.S.S., care au subliniat că întîlnirea dispune în prezent de elementele necesare elaborării și convenirii 'ordinii de zi a reuniunii principale. Ca și in ședințele anterioare, s-a evidențiat necesitatea menținerii unui climat de lucru propice, responsabil, care să asigure examinarea tuturor propunerilor și ideilor avansate de statele participante.în proiectele de documente prezentate de delegațiile menționate se regăsesc, sub forma unor puncte distincte, o serie de propuneri și formulări menționate de reprezentanții români in ședințele anterioare, ca, de pildă, necesitatea exa-’ minării de noi propuneri de natură să stimuleze transpunerea în fapt a prevederilor Actului final, elabo

rarea unui document final care să conțină decizii și recomandări privind activitatea de viitor în cadrul C.S.C.E., prezentarea de contribuții din partea Comisiei economice O.N.U. pentru Europa și a U.N.E.S.C.O., referitoare la rezultatele activității acestor organizații în direcția aplicării Actului final. în intervențiile lor, reprezentanții români au arătat că stabilirea ordinii de zi a reuniunii principale are o importanță deosebită pentru crearea condițiilor celor mai bune de desfășurare a conferinței general-europene* astfel ca aceasta să asigure examinarea tuturor propunerilor prezentate și obținerea de rezultate cu adevărat pozitive. în acest context, delegația română a făcut propuneri concrete reținute în textul convenit.In cursul aceleiași ședințe, parti- cipanții au trecut la convenirea preliminară a unor formulări ale preambulului documentului întîlnirii pregătitoare.
„Un act de represiune politică66 

înscenarea judiciarâ de la Seul condamnată de forțele 
democratice din CoreeaPHENIAN 18 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Democratic pentru Reunificarea Patriei și Comitetul pentru Reunificarea Pașnică a Patriei au dat publicității o declarație comună, în care denunță sentința de condamnare la moarte, de către autoritățile de Ia Seul, a proeminentului lider al opoziției sud-coreene, Kim Dae Jung, precum și condamnarea la pedepse grele a altor personalități democratice din Coreea de sud — Informează agenția A.C.T.C.Declarația dezvăluie caracterul ilegal al proceselor înscenate de regimul dictatorial al lui Chun Du Hwan împotriva persoanelor cu vederi democratice, modul fraudulos în care au fost organizate procesele, caracterul barbar al sentințelor. Docu

mentul denunță falsitatea conținutului „actului de acuzare", arătind că, în realitate, aceste sentințe reprezintă un act de represiune politică și că cei care au înscenat procesul împotriva lui Kim Dae Jung și a al- tor oponenți ai regimului au ignorat în mod manifest toate argumentele juste și logice prezentate în apărarea celor judecați,’ formulînd contra lor învinuiri lipsite de orice temei. Sentința barbară pronunțată împotriva lui Kim Dae Jung și a persoanelor judecate împreună cu dînsul — se arată în declarație — constituie un act de neiertat pentru populația sud-coreeană, care se pronunță pentru democrație și reunificarea pașnică a patriei, o sfidare a opiniei publice mondiale, care cere eliberarea democraților întemnițați.

BERLIN

Conferința UniuniiBERLIN 18 (Agerpres). — în dezbaterile generale ale celei de-a 67-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare, care se desfășoară la Berlin, au fost examinate punctele de pe ordinea de zi privind situația din O- rientul Mijlociu, menținerea Oceanului Indian în afara conflictelor internaționale. Numeroși vorbitori au exprimat în context îngrijorarea față de persistența, în diferite regiuni ale lumii, a unor puternice focare de tensiune ce amenință grav pacea și securitatea internațională, pronunțîndu-se pentru soluționarea pe calea tratativelor a diferendelor interstatale.Evidențiind concepția președintelui Nicolae Ceaușescu referitoare la căile și modalitățile de rezolvare a problemelor din Orientul Mijlociu, pențrtf instaurarea unei păci globale, juste și durabile în zonă, deputatul Ion

InterparlamentareTotu a prezentat Inițiativele, României privind lichidarea stării de încordare din regiune și a subliniat necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor în vederea convocării unei conferințe internaționale, sub egida și cu participarea activă a O.N.U., la care să ia parte toate părțile interesate — inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, precum și alte state interesate, care să examineze situația actuală din Orientul Mijlociu. Reprezentantul român a evidențiat' necesitatea punerii în aplicare a Declarației O.N.U. privind transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii.Delegatul român a reafirmat, totodată, sprijinul țării noastre față de propunerile constructive ale R.P.D. Coreene privind reunificarea pașnică a țării.
Opoziție față de amplasarea de rachete 

nucleare pe teritoriul belgianBRUXELLES 18 (Agerpres). — întrunit la Bruxelles, Comitetul de politică externă al guvernului belgian a amînat din nou adoptarea unei decizii în mult tergiversata problemă a implantării pe teritoriul Belgiei a 48 de rachete nucleare, în conformitate cu planurile N.A.T.O., adoptate anul trecut. Dezbaterile pe

marginea acestei spinoase probleme vor fi reluate vineri în cadrul Consiliului de Miniștri, a declarat un purtător de cuvînt al M.A.E. Cabinetul belgian a amînat în repetate rîn- duri adoptarea unei hotărîri în problema respectivă, partidele socialiste — flamand și valon — membre ale coaliției guvernamentale opunin- du-se în mod ferm planului N.A.T.O.
„Apa în secolul XXI“

MADRID 18 (Ager
pres). — La Madrid 
s-au încheiat lucrările 
unui simpozion inter
național avind tema 
„Apa in secolul XXI". 
Au participat specia
liști din 42 de țări din 
Europa, Africa, Asia, 
America de Nord șl 
America Latină, care 
au prezentat comuni
cări legate de preocu

pările existente in sta
tele respective in ve
derea asigurării nece
sarului de apă in seco
lul viitor, in strinsă 
legătură cu progresul 
industriei și agricultu
rii și cu nevoile legate 
de dezvoltarea urba
nismului. O atenție 
deosebită s-a acordat 
și problemelor privind 
asigurarea unei ape de

calitate pentru popu
lație și pentru ramurile 
economice care recla
mă acest lucru.

Din România a 
participat dr. ing. 
Mircea Răuță, care a 
prezentat o comunica
re referitoare la pro
blemele tehnice de 
specialitate pe care le 
ridică amenajarea ba
zinelor hidrografice 
mici și mijlocii.

SOFIA

Deschiderea Tîrgului 
internațional de carte

SOFIA 18 (Agerpres). — La 
Sofia s-a deschis Tîrgul inter
național de carte, aflat la cea 
de-a XIII-a ediție, care se des
fășoară sub deviza „Cartea in 
slujba păcii și progresului".

La această ediție participă 
620 de edituri din 33 de țări ale 
Europei, Asiei și America, care 
prezintă 30 000 de lucrări, in 
special din domeniul științelor.

Cu ocazia vernisajului, stan
dul românesc a fost vizitat de 
Gheorghi Iordanov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, de alte 
persoane oficiale bulgare. Un 
interes deosebit a fost mani
festat față de volumele din ope
rele social-politice ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Au 
fost făcute aprecieri pozitive 
privind varietatea și diversita
tea temelor expuse, și în special 
ale literaturii tehnico-științifice, 
medicale și istorice.

AGENȚIILE DE PRESA 
e® - pe scurt

COMUNICAT COMUN ETIOPIA-NO-UNGAR. în comunicatul comunprivind vizita oficială de prietenie în Etiopia a președintelui Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, Pal Losonczi, părțile își exprimă satisfacția față de evoluția relațiilor dintre cele două state, subliniază
I importanța reluării și consolidării cursului destinderii, precum și necesitatea încetării cursei înarmărilor, înfăptuirii dezarmării.| ACORDURI CHINO-AMERICA-NE. Președintele S.U.A., Jimmy
I Carter, și vicepremierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Bo Yibo, au semnat, la Casa Albă, mai multe
I acorduri încheiate între cele două țări, care privesc domeniile aviației civile, transporturilor maritime și
I comerțului cu produse textile, precum și o convenție consulară — transmite agenția China Nouă.

SESIUNE EXTRAORDINARA A DIETEI JAPONEZE. Guvernul japonez și Partidul Liberal Democrat, de guvernămînt, au hotărît să convoace o sesiune extraordinară a dietei, care va începe la 29 septembrie, informează agenția Kyodo. La 3 octombrie, primul ministru, Zen- ko Suzuki, va rosti discursul politic, care în tradiția japoneză echivalează cu un program guvernamental. NU a fost stabilită încă durata acestei sesiuni parlamentare extraordinare.

VIZITA PREȘEDINTELUI ITALIEI ÎN R.P. CHINEZA. La Beijing a avut loc o întrevedere intre președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, Ye Jianying, și președintele Republicii Italiene, Alessandro Pertini, aflat în vizită in China. Cu acest prilej — relatează agenția China Nouă — Ye Jianying a exprimat speranța că relațiile chino-italiene pe plan politic, economic, comercial, cultural și tehnico-științific vor cunoaște o dezvoltare continuă.DIZOLVAREA PARLAMENTULUI AUSTRALIAN. Parlamentul Australiei a fost dizolvat joi, în perspectiva viitoarelor alegeri legislative. După cum se precizează la Canberra, această consultare electorală este programată să se desfășoare la 18 octombrie.
MITING ANTIFASCIST LA FLOSSENBURG. Pe teritoriul pe care 

s-a aflat fostul lagăr de concentrare fascist Flossenburg, din apropiere 
de Niimberg, a avut loc un miting antifascist de masă, la care au luat 
parte reprezentanți ai organizațiilor antifasciste din R. F. Germania, Fran
ța și Italia. Vorbitorii au chemat la intensificarea luptei împotriva pe
ricolului reînvierii nazismului. Totodată, ei s-au pronunțat împotriva ac
țiunilor militariste, a deciziei adoptate in cadrul N.A.T.O. cu privire la 
amplasarea în Europa occidentală a unor noi rachete cu rază medie de 
acțiune, relevînd imperativul politicii de destindere.

La Bruxelles a fost dat publicității un raport intitulat „Economia (vest-) europeană", întocmit de institutul de cercetări al „Confederației europene a sindicatelor", raport din care Agenția France Presse a redat largi extrase. Consacrat in mod deosebit problemelor folosirii mîinii de lucru, studiul relevă că numărul șomerilor în țările vest-europene se ridică în acest an la 9 milioane, sau 6,3 la sulă din populația activă. Autorii studiului precizează că aceasta este doar cifra oficială, potrivit listelor beneficiarilor de „ajutor" ; dar că în realitate numărul este cu cel puțin un milion mai mare.Iată și indicii care arată nivelul șomajului în cîteva din țările vest- europene : Belgia — 8,7 la sută din populația activă ; Italia — 8,1 la sută; Franța — 6,6 la sută ; Marea Britanie — 6,1 la sută. în raport sefac sugestii pentru crearea de noi locuri de muncă în perioada
în apărarea dreptului la muncă

In diferite țări occidentale se desfășoară ample acțiuni muncitorești pentru asigurarea locurilor de muncă, în genere 
împotriva măsurilor companiilor internaționale care lovesc in nivelul de trai al celor ce muncesc. în fotografie : 

aspect din timpul unei demonstrații desfășurate recent în orașul Porto (Portugalia)

IATĂ CUM ARATĂ DREPTURILE OMULUI ÎN LUMEA CAPITALISTĂ

• Zece milioane de oameni pontează la... birourile de plasare • Mai mult respect 
pentru automobilul hodorogit decît pentru omul aruncat pe drumuri • La 20 de ani 
— prea tînăr, la 50 — prea bătrîn • O tumoare socială canceroasă care secretează 

xenofobie, rasism, delincventă, drame familiale1981—1985, dar autorii se arată sceptici în privința transpunerii acestora în viață, deoarece aceasta ar presupune „o .revizuire completă a politi
cilor practicate pînă acum, ceea ce 
nu este de așteptat de la guvernele 
care au contribuit activ la accentua
rea recesiunii".Flagelul șomajului facș/ravagii nu numai în Europa occidentală ; în S.U.A., procentul șomerilor se ridică la 6,8 la sută din totalul forței de muncă, apropiindu-se astfel de 7 la sută — procent considerat ca o cotă alarmantă pentru o recesiune economică.Studiul citat nu se referă la con

secințele pe care Ie are pe plan social și moral, psihologic, creșterea șomajului; dar în presa occidentală pot fi citite articole care dezvăluie întreaga condiție precară a omului muncii, lipsit de unul din drepturile elementare — dreptul la muncă — lovit în posibilitățile sale de existență, dar mai ales în demnitatea sa. Semnificativ în această privință este articolul apărut în ziarul „LE MONDE" din 5 septembrie și intitulat sugestiv „ȘOMERUL, FIINȚA NECUNOSCUTA" (titlu parafrazat după o carte celebră „Omul — 
ființă necunoscută" — n.r.) — articol semnat Martial Lemoine.„Televiziunea, radioul, presa — se 

arată îri articol — n-au întîlnit în timpul acestor luni de concediu decît indivizi bronzați la malul mării și, în orașe, magazine închise ale celor plecați în vacanță. Ele n-au observat că în acest timp deschise au rămas doar birourile de ajutor pentru șomaj unde -pontează-... șomerii. Și numai cîteva spirite curioase au remarcat, la întoarcerea din vacanță, că în absența lor s-a refăcut pavajul unor bulevarde ale orașului. Căci vacanțele unora au devenit o șansă pentru căutătorii de lucru la preț redus. De ce această nedreptate, de ce această tăcere față de cei osindiți să nu aibă de lucru, de- veniți cetățeni de categoria a doua ? Ce crimă au comis aceștia pentru a' nu avea același drept la muncă de care beneficiază cei care nu se gîn- desc decît la vacanță?" — întreabă autorul articolului menționat. Răs- punzînd la aceste întrebări, el scrie în continuare :„în mod paradoxal, șomerul, între toate celelalte categorii sociale oprimate, de la imigranți la handicapați, fizic, este prezentat, în basme de adormit copiii, ca un adevărat om fericit : el nu muncește deloc sau lucrează -la negru- ; la 20 de ani e prea tînăr, la 50 — prea bătrîn. Societatea capitalisfo-productivistă nu este lipsită de alibiuri bune pentru a camufla egoismul său față de cei pe care îi respinge ca pe niște ciu- mați.Pentru putere, criza economică nu există decît în fața notei de plată de la pompele de benzină. Pentru a rezolva problema locurilor de muncă pentru cei 1 milion 500 de mii de șomeri nu se face altceva decit să se creeze controlori pentru a-i «vina- pe falșii șomeri. Pentru unele partide politice, problemele care le preocupă sînt doar înarmările și «drepturile omului-.., la alții. Pentru o mare majoritate, drama profesională și familială a șomerului nu există. Moralul coborît la zero al celui fără de lucru, libretul său de economii pe cale de epuizare, viitorul său sumbru nu sînt decît baliverne care nu pot să tulbure de- 

cît pe cei care au căzut ei înșiși cîndva în «groapa» unei concedieri". „Societatea noastră dezumanizată — arată mai departe Martial Lemoine — are mai mult respect pentru un automobil hodorogit decît pentru un om pradă a unei concedieri abuzive. Grație unei societăți de asistență rutieră poți fi depanat de urgență pe o autostradă. Cel care își pierde însă locul de muncă fără preaviz și fără indemnizație va trebui să aștepte doi ani pentru ca patronul să fie somat să-i plătească ce i se cuvine. în timpul acestor doi ani, el nu are dreptul de a trăi".„Această situație paradoxală nu se explică prin necunoașterea de către unii funcționari suspuși a unui fenomen social care nu îi privește ; aceștia îl cunosc, căci ei înșiși trăiesc de pe urma celor care muncesc, pentru ei. Cu toate acestea, ei nu fac nimic pentru șomeri. Niciodată două categorii de cetățeni n-au avut interese atît de diametral opuse. Pentru unii, un singur scop : venitul suplimentar și vacanțele. Pentru ceilalți : teama de șomaj".Dincolo de aspectul economic al șomajului, există consecințele lui pe plan social și uman. „Cancerul șomajului secretează, printre toate categoriile de indivizi, xenofobia, rasismul, discriminarea de sex, delincventa, dezmembrarea familiilor. Pentru unii, imigranții sînt cei care iau posturile autohtonilor. Pentru patronul rasist sau sexist, e un bun prilej de a se debarasa de oameni de altă naționalitate sau rasă, de femeile «care nu vor să rămînă la cratiță-. Șomajul este un drog pentru a-i domoli pe unii politicieni gălăgioși. Pentru, șomerul neocupat și fără venituri delincventa poate deveni o tentație căreia să nu-i reziste față de insolența și huzurul celor care-1 resping. Cît despre familie, dintre toate poverile pe care trebuie să le poarte, șomerul, aceasta este, desigur, cea mai grea și care rezistă cel mai puțin răului. Soțul care-și întreține soția ajunge, fără voia lui, să devină un proxenet. O familie, chiar unită, nu rezistă mult timp la un astfel de uragan.Dinamica fricii generate de nesiguranța zilei de mîine încurajează patronii să prefere inovației rutina. Salariatul care se comportă ca o «oaie- va fi preferat «inovatorului-.Cît despre situația morală și materială a șomerului, ea nu este deloc

Șomajul — un flagel 
care bîntuie intens 

în țările occidentale

Reproducem în facsimil coperta re
vistei britanice „ECONOMIST" pe 
care se poate vedea o fotografie 
înfățișînd o coadă nesfîrșită în fața 
birourilor de plasare — dovadă a 
amplorii pe care a cunoscut-o șo
majul în rîndul diferitelor categorii 
sociale din Anglia> ca și din celelalte 

țări vest-europeneconformă cu părerea pe care unii încearcă s-o acrediteze. „Pe plan moral, e vorba de bărbați și femei zdrobiți de încercările lor zadarnice de a găsi un nou loc de muncă, de atitudinea celor din jur, de vitregia privațiunilor ce li se impun. Șomerul care primește ajutor nu este plătit ca să nu facă nimic, ci numai ca să supraviețuiască cu datoriile sale. El nu-și poate plăti, bunăoară, credițele obținute pe vremea cînd tindea să devină proprietar. Societatea în care trăim — precizează autorul — știe să vîndă o iluzie, dar știe și să-i trimită pe portărei la victimele publicității sale.La ora telematicii, a mașinilor- robot, secolul XX riscă să fie secolul în care omul va redeveni tot atît de «prost- ca și maimuța pentru că «inteligența» unui robot poate să fie mai bine apreciată decît aceea a unui om. Să-i lăsăm, deci, pe ex- perți să prevadă că vom ajunge în scurtă vreme la 2 milioane de șomeri" — își încheie, cu amară ironie, reflexiile sale despre șomajul în societatea capitalistă autorul articolului din „Le Monde".

PARIS

Convorbiri franco-brjranicePARIS 18 (Agerpres). — Primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, a sosit la Paris într-o vizită oficială. Doamna Thatcher va conferi vineri, la Palatul Elysâe, cu președintele Valery Giscard d’Estaing, cei doi oameni de stat urmînd să examineze o gamă largă de probleme, mergînd de la cele privind relațiile franco-britanice și comunitare la cele referitoare la destindere și la relațiile Est-Vest. în acest cadru, vor fi abordate cu prioritate probleme referitoare la reuniunea de la Madrid a țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, perspectivele de reglementare a situației din Orientul Mijlociu, precum și aprovizionarea cu energie a țărilor industrializate.
ORIENTUL MIJLOCIU

BEIRUT 18 (Agerpres). — Nave militare și ărtileria israeliană au bombardat, miercuri după-amiază și joi dimineață, cartiere populate din orașul Tyr și localitățile Abu Dahr și Rachidyeh — au anunțat postul de radio Beirut și un purtător de cuvînt palestinian.în timpul atacului, mai multe persoane au fost ucise sau rănite. Au fost înregistrate, de asemenea, pagube materiale.TEL AVIV 18 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar a anunțat la Tel Aviv că forțe israeliene transportate pe mare au atacat în noaptea de miercuri spre joi poziții palestiniene din sudul Libanului, in sectorul Tyr și Rachidyeh.ABU DHABI 18 (Agerpres). — Emiratele Arabe Unite și Senegalul au cerut retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate și restabilirea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului său la autodeterminare.în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei" oficiale a președintelui Senegalului, Leopold Sedar Senghor, în E.A.U., părțile condamnă anexarea de către Israel a zonei arabe a Ierusalimului, continuarea politicii agresive împotrivi» țărilor arabe, practicile sale ilegale și inumane în teritoriile ocupate.
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