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ÎNCHEIEREA vizitei oficiale de prietenie
A PREȘEDINTELUI REPEBHCn ZIMBABWE, 

CANAAN SODINDO BANANA
Călduroasa manifestare la aeroportul Otopeni, expresie a satisfacției 

tregului nostru popor pentru rezultatele rodnice ale primului dialog
la nivel înalt dintre România și Zimbabwe

Marți, 30 septembrie, s-a Încheiat 
vizita oficială de prietenie efectuată 
in țara noastră, la invitația președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, de tovarășul 
Canaan Sodindo Banana, președinte
le Republicii Zimbabwe, ți tovarășa 
Janet Banana.

Vizita în țara noastră a Înaltului 
sol al poporului Zimbabwe, convor
birile care au avut loc între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Canaan 
Sodindo Banana, înțelegerile conve
nite cu acest prilej reprezintă un mo
ment de seamă în cronica relațiilor 
de prietenie și solidaritate militantă 
statornicite între popoarele român și 
Zimbabwe, deschizând noi orizonturi 
colaborării pe multiple planuri din
tre țările noastre, in folosul lor re
ciproc, în interesul luptei pentru e- 
liminarea definitivă a colonialismului 
și neocolonialismulul, a politicii im
perialiste de dominație și dictat, pen
tru pace, destindere, independență 
națională și progres in întreaga lume.

Ceremonia plecării înalților oaspeți 
a avut loc pe aeroportul Otopeni, îm
podobit sărbătorește.

Pe frontispiciul aerogării se a- 
flau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Canaan Sodindo Ba
nana. încadrate de drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Zimbabwe. Pe mari pan
carte erau înscrise urările : „Să se 
dezvolte tot mai mult relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Zimbabwe, în interesul celor două 
popoare, al politicii de pace, destin
dere, independență și securitate in 
Întreaga lume !“, „Trăiască pacea, 
prietenia și colaborarea între toate 
popoarele lumii !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Eiena Ceaușescu au sosit la 
aeroport împreună cu tovarășul Ca
naan Sodindo Banana și tovarășa Ja
net Banana.

Numeroși oameni al muncii au 
aclamat cu căldură pe cei doi 
șefi de stat, exprimînd satisfacția 
opiniei publice din țara noastră față 
de rezultatele fructuoase ale primu
lui dialog la nivel înalt dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Zimbabwe, care deschide noi 
perspective dezvoltării și adînclrii bu
nelor relații dintre țării? și popoarele 
noastre.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Republi
cii Zimbabwe și Republicii Socialiste 
România, în timp ce erau trase 21 de 
salve de artilerie.

în continuarea ceremoniei, cel doi 
președinți au trecut în revistă garda 
le onoare.

Președintele Republicii Zimbabwe, 
tovarășul Canaan Sodindo Banana, și 
tovarășa Janet Banana și-au luat a- 
poi rămas bun de la personalitățile 
române venite la aeroport. Erau pre
zent! tovarășii Iile Verdeț, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Con-
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stantin, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu. Aneta Spornic, Suzana 
Gâdea. Ion Ioniță, Ana Mureșan, Ma
rin Rădoi, Ion Ursu, precum și 
George Homoștean, Ioan Florea, Eu
gen Proca, Maxim Berghianu. Tudor 
Postelnicu, membri ai guvernului, 
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., generali și ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul Româ
niei în Republica Zimbabwe, Petre 
Blajovici.

Pe aeroport se afla, de asemenea.

ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, Paul Cecil Henry Holmer.

La scara avionului, un grup de pio
nieri. a oferit buchete de flori to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Ca
naan Sodindo Banana, precum și to
varășelor Elena Ceaușescu și Janet 
Banana.

Președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
luat apoi un călduros rămas bun de 
la președintele Canaan Sodindo Ba
nana. Cei doi șefi de stat și-au strlns 
mîinile, s-au îmbrățișat cu prietenie. 
Șeful statului Zimbabwe a mulțumit

încă o dată pentru ospitalitatea și 
căldura cu care avfost întîmpinat în 
țara noastră, explimindu-și convin
gerea că vizita sa în România va da 
un nou impuls dezvoltării bunelor re
lații dintre țările și popoarele noas
tre. Cu aceeași prietenie, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa Janet 
Banana și-au luat un călduros rămas 
bun, imbrățlșîndu-se cu multă cor
dialitate.

La ora 9.00, aeronava cu care că
lătoresc înalții oaspeți a decolat.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
marți, 30 septembrie, a avut loc ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat măsurile 
privind asigurarea realizării tuturor prevederilor 
planului pe ultimul trimestru al acestui an, a tu
turor indicatorilor economici și echilibrarea balan
ței de plăți. Comitetul Politic Executiv a cerut tu
turor ministerelor, centralelor și întreprinderilor, 
organelor și organizațiilor de partid, organizațiilor 
de masă, tuturor oamenilor muncii, să acorde o de
osebită atenție realizării integrale a producției, cu 
prioritate a celei destinate exportului, descoperirii 
și punerii în valoare de noi resurse de materii 
prime și materiale, valorificării superioare a ma
teriei prime. în special a metalului și masei lemnoa
se, sporirii pe toate căile a indicilor de calitate a 
produselor.

în continuare. Comitetul Politic Executiv a anali
zat modul în care se desfășoară lucrările campaniei 
agricole de toamnă. Apreciind rezultatele obținute 
pină in prezent, s-au stabilit măsuri care să asi
gure urgentarea stringerii recoltei și însămînțări- 
lor. a transportului operativ și depozitării în bune 
condiții a tuturor produselor agricole, printr-o 
mobilizare generală, folosindu-se întreaga capaci
tate a mijloacelor tehnice, a atelajelor, întreaga 
forță de muncă de la sate.

în scopul aplicării în cele mai bune condiții a 
măsurilor și hotăririlor adoptate de cel de-al 
II-lea Congres al consiliilor populare, a indicațiilor 
secretarului general al partidului privind perfec
ționarea în continuare a activității consiliilor popu
lare și aplicarea mai fermă a principiilor auto- 
conducerii muncitorești și autogestiunii financia
re. Comitetul Politic Executiv a stabilit ca proiec
tele de legi asupra cărora Congresul consiliilor 
populare și-a dat acordul să fie supuse dezbaterii 
publice. Ele sînt menite să asigure lărgirea in con
tinuare a cadrului democratic al societății noastre, 
participarea nemijlocită a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, la înfăptuirea politicii 
partidului și statului, consacrată dezvoltării multi
laterale a patriei, la întărirea în toate sferele vieții 
sociale a legalității, eticii și echității socialiste. în 
conformitate cu hotărîrea Comitetului Politic Exe
cutiv. după dezbaterea publică, proiectele de legi 
urmează să fie supuse spre aprobare Marii Adunări 
Naționale.

Comitetul Politic Executiv a stabilit convocarea 
Plenarei C.C. al P.C.R. pentru data de 15 octom
brie a.c.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat despre vizita oficială de prietenie pe

care a efectuat-o în țara noastră, în perioada 8—10 
septembrie, tovarășul Kenneth David Kaunda, pre
ședintele Partidului Unit al Independenței Națio
nale, președintele Republicii Zambia, împreună cu 
tovarășa Betty Kaunda.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat deplina 
aprobare față de rezultatele pozitive ale noului 
dialog româno-zambian Ia nivel înalt, ce constituie 
o semnificativă confirmare a consecvenței cu care 
partidul și statul nostru acționează pentru continua 
întărire a legăturilor de prietenie și solidaritate cu 
tinerele state africane aflate pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă a- 
preciere convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Cteaușescu și Kenneth David Kaunda, desfășurate 
într-o atmosferă de caldă prietenie, de prețuire și 
respect reciproc, care au evidențiat hotărirea co
mună de a acționa, în continuare, în spiritul princi
piilor și prevederilor înscrise în Tratatul de prie
tenie și cooperare din 17 aprilie 1979, pentru dez
voltarea și intensificarea relațiilor reciproce în do
meniile politic, economic, tehnico-științific. cultu
ral și în toate celelalte domenii. S-a apreciat că in
tensificarea cooperării economice româno-zam- 
biene, a schimburilor comerciale, a conlucrării in 
sfera științei și tehnologiei, a învățămîntului și 
culturii vine în sprijinul efortului național al celor 
două țări pentru progres economic și social.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere schimbului de vederi dintre cei doi șefi de 
stat cu privire la situația internațională actuală, la 
mutațiile și prefacerile revoluționare ce au loc în 
lumea contemporană și a exprimat deplina aproba
re față de concluziile la care au ajuns în urma 
examinării problemelor esențiale ale vieții politice 
mondiale. în acest sens, Declarația comună sem
nată la încheierea vizitei proclamă necesitatea res
pectării de către toate statele a principiilor egali
tății depline în drepturi, respectului independenței 
și suveranității, nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța, neamestecului în treburile interne 
ale statelor, a dreptului fiecărui popor de a-și alege 
liber calea dezvoltării sale.

Comitetul Politic Executiv apreciază însemnăta
tea faptului că România și Zambia se pronunță 
pentru rezolvarea pe cale politică a stărilor de 
încordare și conflict existente în diferite regiuni 
ale globului, pentru oprirea cursei înarmărilor și 
adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nucleară, pentru reali- 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu au primit pa 
acad. Constantin Isatsos, fost președinta 

al Republicii [lene, și pe soția sa, Ioanna Tsatsos

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au pri
mit, marți seara, pe acad. Constantin 
Tsatsos, fost președinte al Repu
blicii Elene, și pe soția sa, Ioanna 
Tsatsos, care fac o vizită in țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Acad. Constantin Tsatsos a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut din partea pre

ședintelui Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis. De asemenea, el 
a exprimat, in numele său și al soției 
sale, calde mulțumiri pentru între
vederea acordată, pentru ospitalitatea 
de care s-au bucurat in timpul șe
derii in țara noastră, pentru prilejul 
oferit de a vizita România și a cu
noaște realizările remarcabile obți
nute de poporul român in toate 
domeniile vieții economice, cultu
rale și sociale. Acad. Constantin 
Tsatsos a avut cuvinte de înaltă

apreciere față de politica externă a 
României, față de activitatea 
neobosită a șefului statului român 
închinată înfăptuirii idealurilor de 
pace, destindere, cooperare și progres 
social ale tuturor popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat, la rindul său. să se transmită 
președintelui Karamanlis salutul său 
și cele mai bune urări.

Salutindu-i pe oaspeți, președin-
(Continuare în pag. a V-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
7 ?

Delegația Partidului Noua Democrație din Grecia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a primit, marți, delegația 
Partidului Noua Democrație din Gre
cia, condusă de Constantines Kallias, 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv ai partidului, care, la invitația 
Consiliului Național al F.D.U.S., face 
o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Marxos

Antoniadis, Ioannis Katsafados și 
Zaharia Kratsas, deputați.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Tamara Dobrin, președintele 
executiv al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Mihai Burcă, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.D.U.S., și Aurel Duma, secretar al 
Consiliuiui Național al F.D.U.S.

A fost de față Ilias Clis, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Gre
ciei la București.

în timpul convorbirii a fost evoca
tă cu satisfacție evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre România și Grecia, 
dintre Frontul Democrației și Unității 
Socialiste și Partidul Noua Democra
ție și a fost manifestată dorința co
mună de a ațționa pentru dezvol
tarea și mai puternică a colaborării 
dintre țările noastre, în folosul po
poarelor român și elen, al cauzei pă-
(Continuare in pag. a V-a)

Ambasadorul Belgiei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți după-amiază, pe 
Jean Bouha, ambasadorul Belgiei la

București, in vizită de rămas bun, 
in legătură cu încheierea misiunii în 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut Joc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-a 
atmosferă cordială.
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Mulțumire
Sub semnătura „Un grup de 

navetiști", am primit pe adresa 
rubricii noastre o scrisoare, prin 
care ni se aduce la. cunoștință 
activitatea vrednică de laudă a 
șoferului Laurențiii Gergely de 
la autobaza din Vișeul de Sus. 
„Poate nu vă vine să credeți — 
ne scriu ei — dar, datorită aces
tui șofer, de o punctualitate ca 
de ceasornic electronic, noi nu 
intirziem niciodată de la muncă 
și nici cînd ne întoarcem 
la casele noastre. Pe cit de 
punctual, pe atit este el de amia
bil și mereu intr-o- bună 
dispoziție, care ne molipsește și 
pe noi. Și nil e așa de ieri,.' de 
alaltăieri, ci de 20 de ani. De
sigur, nu e nimic extraordinar 
în ce face. în fond, nu-și face 
decit datoria și bine-ar fi să se' 
-molipsească- și alți confrați iii 
ale volanului. Dar tocmai pen
tru că este cum este, nu merită 
și el un cuvint la ziar ?“

Ba da ! >”...
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Tranzistorul 
de la cabană

Ștefan Augustin, strada Liber
tății, nr. 6, oraș Tg. 
județul Bacău. Este 
celui care ne aduce la 
tință : „Anul acesta, iu 
concediului de odihnă, 
poposit și la cabană „Curmătu
ra". Aici se 
două familii, 
mă interesa o 
care tocmai

Ocna, 
adresa 
cunoș- 
timpul 

am
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mai aflau încă 
Observind că 

emisiune radio, 
se transmitea in 

momentul respectiv, cele două 
familii mi-au oferit un tranzis
tor. După terminarea emisiunii, 
l-am căutat pe cei care-mi dă
duseră aparatul, dar am aflat că, 
între timp, uitind de el, pleca
seră fără adresă. Acum, pentru 
a intra în posesia aparatului, mi 
se pot adresa la... adresa de mai 
sus. Îmi pare rău că le-am pri
cinuit necazuri și le mulțumesc 
mult pentru amabilitate".
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Din dosarele 
alcoolului

De la o vreme, Aurel 
din Brăila venea acasă tot
„aghesmuit" de băutură. Gradul 
lui de amețeală era direct pro
porțional cu scandalul pe care-l 
provoca. Deunăzi, a venit și mai 
amețit. Scandal de pomină. Ame
nințări. De frică, nemaiavind în
cotro să se ferească din calea lui, 
soția s-a aruncat pe fereastră. 
De la etajul al patrulea.

Văzindu-și isprava, Aurel Duca 
s-a repezit și a sărit și el, tot 
pe fereastră 
de la etajul 
pe caldarim, 
viața.

Dar soția? 
nimerit intr-un... pom, care i-a 
salvat viața.

și, bineînțeles, tot 
al patrulea. Direct 
unde fi-a pierdut

Soția, In cădere, a

i
i

Deseori, atunci cînd folosim obi
ecte acționate de curent electric, ne 
gindim la hidrocentralele ridicate în 
ultimii ani pe mai toate rîurile mari 
ale țării: De aici pleacă cele mai 
multe dintre liniile de înaltă tensiu
ne, de la aceste, salbe de lumini care 
ne împodobesc apele. Și totuși, „kilo
metrul zero" este ceva mai l departe. 
Este acolo .unde se fabrică turbinele, 
acele mașini de forță fără de care 
nici o hidrocentrală nu ar putea să 
transforme energia apei în energie 
electrică.

Turbinele se produc la Reșița. în
treprinderea constructoare de mașini 
de aici este reputatul fabricant de 
hidroagregate din țară. Despre Im
plicațiile acestui fapt ne 
maistrul Ion Telescu : „Patria 
nevoie de energie 
an la altul con
strucția de hidro
centrale se in
tensifică tot mai 
mult. Ceea ce 
face să crească 
și cererea de 
agregate hidroenergetice. A fi sin
gurul producător din țară nu în
seamnă să gîndești că tot ce fabrici 
iți Va fi acceptai, pentru că un alt 
furnizor nu există. Dimpotrivă, în
seamnă „să gîndești că tot ceea ce 
produci trebuie să fie realizat la cei 
mai, inalți parametri calitativi. Și nu 
numai să gindești, ci să și acționezi 
în acest sens".

Șint. cuvintele unui om, dar ele 
exprimă o stare de spirit proprie 
întregului colectiv al uzinei. La 
I.C.M. Reșița se muncește cu răspun
dere, pasiune și competență. Dovada 
cea mai convingătoare o constituie 
faptul că. sîmbătă 30 august a.c., în
treprinderea a raportat îndeplinirea 
planului cincinal. Pînă la sfirșitul 
anului vor fi realizate suplimentar 
produse in valoare de 1,2 miliarde 
lei. De pe acest pisc, al cincinalului 
îndeplinit înainte de termen, colecti
vul acestei importante unități eco
nomice a început pregătirile pentru 
următoarea etapă de cinci ani. Ce 
obiective îi stau în față ? Cîteva ci
fre sînt în acest sens edificatoare. 
Din 1951 și pină in prezent, deci in 
29 de ani, au fost realizate la Reșița 
124 de turbine, cu o putere de 2 633 
MW. întreaga producție din acești 
29 de ani va fi însă depășită intr-un 
singur cincinal. Din 1981 și pînă în 
1985 vor fi construite aici 115 turbine, 
cu o putere totală de 2 996 MW.

Ce probleme implică realizarea în 
numai un cincinal a unei producții 
mai mari decît in 29 de ani ? Iată 
cîteva dintre ele, așa cum au fost 
definite de inginerul Roman Urșu- 
lescu, șeful secției mecanică grea. 
Cele mai stringente sînt problemele 
tehnice; Au început deja să fie in-

vorbește 
are 

electrică. De la un
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Poștași distrați
Unii factori poștali din Satu 

Mare și-au luat obiceiul să de
pună scrisori, ilustrate și alte 
diverse corespondențe in cutiile 
poștale ale altor persoane decit 
cele ale destinatarilor. Uneori, 
prin asemenea „confuzii". unele 
scrisori sint plasate la cale de... 
o poștă. Deunăzi, un locatar din 
imobilul de pe strada PetOfi 4 A 
a găsit înfiptă în rama ușii de 
la intrare o scrisoare adresată 
unui locatar dintr-un alt bloc. A 
luat-o și s-a dus să i-o predea 
destinatarului. Acolo, ce să vezi? 
Un vecin de-al acestuia tocmai 
se pregătea să ducă unui cetă
țean de pe strada Țibleșului nr. 
6 un aviz de plată telefonic pe 
care-l găsise în cutia lui poștală.

Că poștașilor cu pricina nu le 
stă bine o asemenea „distracție" 
se vede de la o... poștă.
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Cît a durat 
„tocită viața"?

In ziua in care a terminat de 
executat ultima condamnare la 
închisoare, fiind recidivist. Matei 
Iacoti din comuna Brănișca. ju
dețul Hunedoara, și-a făgăduit :

— De-acuma, gata, m-am le
cuit pentru toata viața.

Dar „toată viața" pe care și-o 
făgăduia altfel decit pină atunci 
n-a durat decit trei luni de zile. 
Pentru că, aflindu-se prin Deva 
și trecind prin dreptul marelui 
magazin „Ulpia", n-a rezistat 
ispitei de a intra înăuntru și 
a-și încerca abilitatea de... 
prestidigitator. De ieșit insă, 
n-a mai ieșit decît însoțit de oa
menii legii, după ce încercase să 
sustragă niște haine. Acum o să 
aibă alte haine, pe măsură.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Răzbunarea 
unei statui

Ce loc de joacă și hirjoană 
credeți că și-ați ales cițiva copii 
din Iași ? Statuia lui Ștefan cel 
Mare din fața Palatului Culturii! 
Toț jucindu-se în jurul ei, un 
basorelief s-a desprins și, in că
dere, a lovit doi băieți : unul din 
clasa a V-a, iar altul din clasa a 
Iî-a. Amândoi au. foșț accidentați.

Măcar de le-ar fi de învăță
tură. Și nu numai lor.

Imprudența
Trei piteșteni — Anghel 

cioabă, Florian Olteanu șt 
sile Călin — au pornit la vină- 
toare de răpitoare Au apu
cat-o pe zăvoiul Argeșului. 
Florin Olteanu mergea in fața 
celorlalți doi. Cu arma pe umăr. 
AFma ■— încărcată. Iar sigu
ranța nu era pusă. A fost su
ficientă o manevră greșită și... 
O detunătură puternică a sece
rat la pămint pe unul din cei
lalți doi vinători. Omul n-a mai 
putut fi salvat.

I

L
Rubrică realizată de
P. Petre
și corespondenții

de la „kilometrul zero

Imagine din centrul orașului Victoria

Există un cadru de largă afirmare a democrației

cu bune rezultate. 
Stancu, lăcătușul

troduse mașini noi, de cea mai mare 
performanță. Aceste mașini sînt foar- . 
te scumpe. Este deci absolut necesar' 
ca la pupitrele lor să urce specia
liști în stare Să obțină maximum de 
randament și să le întrețină, cu deo
sebită grijă. Dar tot atît de impor- . 
tante sînt și. preocupările pentru 
asigurarea unui climat moral sănă
tos, pentru dezvoltarea conștiinței 
patriotice, a spiritului revoluționar. 
Se impune și mai multă pro
funzime în gîndirea oamenilor, în 
atitudinea față de muncă, față de 
pregătirea profesională, față de tot 
ceea ce poate asigura o eficiență e- 
conomică ridicată. Pe maistrul Ion 
Telescu l-am reîntîlnit în cadrul unei 
consfătuiri în care erau analizate 
tocmai aceste probleme. El este se
cretarul biroului organizației de

partid din secția mecanică grea. La 
dezbatere participau membri ai bi
roului, șeful secției, președintele co
mitetului sindicatului, secretarul co
mitetului U.T.C., numeroși muncitori 
cu înaltă calificare. Pe ordinea de zi 
era înscris un singur punct : cum să 
acționeze concret organizația de 
partid, cei 350 de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și maiștri din această sec
ție în condițiile specifice ale Viitoru
lui cincinal. Au fost făcute numeroa
se propuneri judicioase. Planul de 
măsuri elaborat cu acest prilej va fi 
insă analizat și adoptat de către în
tregul colectiv ăl secției.

Sînt măsuri ce privesc viitorul. 
Dar aici, in secția mecanică grea, 
viitorul a și început. Nu este vorba 
de o figură de stil, ci de probleme 
concrete care cer soluții concrete. A 
fost creată o nouă secție de utilaj 
hidroenergetic, care va avea o con
tribuție Importantă la realizarea pro
ducției viitorului cincinal. Dar o sec
ție în formare are nevoie in primul 
rînd de oameni. De oameni cu o te
meinică pregătire profesională. S-a 
hotărit ca nucleul de bază al noului 
colectiv să fie constituit în secția 
mecanică grea. Așa că au plecat de 
aici oameni dintre cei mai buni, 
muncitori, ingineri, maiștri. Ei au 
dus în noua secție nu numai hărni
cia și priceperea lor, ci și un stil de 
muncă ale cărui linii de forță sînt 
spiritul colectiv, abnegația, înalta 
disciplină, fermitatea muncitorească.

Acum, pentru organizația de partid 
din secția mecanică grea prioritatea, 
priorităților o constituie refacerea în 
întregime a forțelor colectivului. 
Este un proces care a început deja

și se desfășoară 
Maistrul Mircea 
Ion Olaru. strungarul Gh,eorghe- IJo- 
toceanu, ca și mulți alți comuniști 
din această secție, cu. care am stat 
de vorbă, departe dc a fi supărați că 
le-a fost descompletat colectivul toc
mai într-o perioadă in care sarcinile 
au sporit, privesc lucrurile cu o pro
fundă înțelegere. Aveau, spun ei, 
o îndatorire patriotică să sprijine 
constituirea colectivului noii secții. 
Așa cum, de-a lungul anilor, au con
tribuit la. formarea colectivelor din 
alte secții. Așa cum, atunci cînd 11 
s-a cerut — și li s-a cerut de multe 
ori ! — - au trimis oameni să pună 
temelie unor colective muncitorești, 
din uzine construite în localități fără 
tradiție industrială.

Da, din această secție, din acest 
colectiv care și-a 

ț dobîndit presti-,
| giul de adevăra- ,
| tă școală de ca-
| dre muncitorești,
* pleacă , periodic,

cîte un întreg 
i specialiști. Dar ră- 
un nucleu de bază,

bunelor
detașament de 
mine mereu 
care asigură continuitatea 
tradiții și . a bunelor , deprinderi. Una 
dintre bunele tradiții este aceea dș 
a privi lucrurile in perspectivă atunci 
cînd este vorba despre formarea și 
afirmarea oamenilor. în fiecare for- . 
mație de lucru sînt pregătiți doi-trei 
muncitori care in orice moment să 
poată deveni șefi de echipă. în fie
care formație, tinerilor li se încre
dințează lucrări dintre cele mai com- . 
plexe și mai dificile, pentru ca în, 
scurt timp să-și poată îndeplini o- . 
bligațiile la nivelul celor mai buni 
specialiști. Sau o altă bună tradi
ție : aceea a ștafetei predate în fa
milie. Ion Olaru și-a urmat în aceas
tă secție tatăl. Acum el și-a adus 
aici și fiul, care este frezor. Mulți 
alți muncitori lucrează împreună cu 
soțiile, cu fetele și cu băieții lor. 
Dealtfel, întregul colectiv constituie 
o mare și unită familie muncito
rească.

Patria are nevoie de energie elec
trică. Construcția de hidrocentrale 
se intensifică. Se vor ridica în con
tinuare, în. viitorul cincinal, centrale 
hidroelectrice pe marile rîuri. Dar 
se vor ridica și pe rîurile mici. Uzi
na din Reșița va asigura hidroagre- 
gatele necesare tuturor acestor con
strucții. Iar modul în care, aici, oa
menii gindesc ș» acționează consti
tuie o garanție sigură că mașinile 
produse vor fi și de acum înainte de 
cea mai bună calitate.

Adrian VASI1ESCU 
Nicolae CATANĂ 
corespondentul „Scînteii"

socialiste. CUM ASIGURAȚI FUNCTIONAREA LUI ?

Să asculți părerea oamenilor,
în primul rină cu inima

Intre marile îndemnuri cuprinse în cuvîntarea rostită 
de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Congresul consiliilor populare este și 
acela de a dovedi „mai multă receptivitate față de 
ceea ce ridică oamenii I Trebuie să se înțeleagă că 
toate consiliile noastre populare sint alese de cetățeni, 
că ele sint în slujba cetățenilor ți trebuie să răspundă, 
să asculte și să soluționeze problemele cetățenilor I 
Aceasta este una din expresiile democrației noastreAceasta este una din expresiile 
socialiste I"

— Istoria orașului dumneavoastră 
se identifică, în modul cel mai exact, 
cu anii socialismului. Relațiile din
tre oameni, inclusiv dintre cetățeni 
și consiliul popular, eminamente noi, 
sint, și ele, după cite știm, exempla
re. Pornind de la asemenea premise, 
cum interpretați această cerință, de 
a fi „tot mai receptivi- ?

— Nu este vorba de a perfecționa 
receptivitatea, așa cum perfecționea
ză electroniștii calitățile tehnice ale 
aparatelor de recepție. Cerîndu-se 
consiliilor populare să fie tot mai re
ceptive, se înțelege nu îmbunătăți
rea unor virtuți exterioare, ci de 
profunzime. E de neconceput să mai 
existe funcționari care să trintească 
ghișeul în nas ori să nu vrea să 
audă ce-i spune omul. Treapta pof- 

a zîm- 
a recep- 
efect, a

Nu se poate imagina o tălmăcire mai limpede și 
mai mobilizatoare a unei noțiuni atît de importante 
pentru viața politică cum este aceea de democrație. 
Pe marginea acestui îndemn am purtat o convorbire 
cu președintele Biroului executiv al Consiliului popular 
al orașului Victoria, județul Brașov, tovarășul VASILE 
ROȘOIU. Ne-am adresat primului gospodar al unei 
localități inexistente în urmă cu 30 de ani, cu o popu
lație venită din toate colțurile țării, deci reprezentan
tului unei așezări fără tradiții.

de vedere urbanistic, față de catego
ria orașului nostru, era nelegal. Ne-a 
luat in răspăr rău de tot. Ne-a ordo
nat să distrugem cotețele, adăpostu
rile.

— Și?
— Le-am mutat mai la marginea 

orașului, dar nu le-am distrus. El 
citea legea doar cu ochii, asculta oa
menii numai pînă la nivelul timpa
nelor. Nu acela era înțelesul legii, 
iar anii ce au urmat ne-au dat drep
tate nouă. Acum tuturor li se cere 
să încurajeze zootehnia. Noi am pro
cedat bine neascultindu-1, nu pentru

Solicitudine de joasă tensiune

Si

avem

Tăcerea n-a fost

de 
să

acti- 
poate 

ser- 
con-
mai 
gă-

s-a deplasat la 
locului un de
al ministerului, 
după ce a cer- 
cazul, s-a urcat

Un cititor ne-a se- 
mt că la casieria 

urban decentrului 
distribuție a energiei 
electrice din Ploiești 
se strînge foarte multă 
lume în așteptare la 
ghișeele de plată. Ni 
se mai relata că, pe 
lingă marea pierdere 
de timp, unele facturi 
sint calculate greșit, 
unii funcționari pro
ferează injurii.

Ne-am deplasat la 
fața locului. într-ade- 
vări așa stau lucrurile. 
Am aflat în plus că 
situația trenează de 
multă vreme: semna
lări, reclamați! sint 
cu duiumul. O func
ționară din serviciul 
care se ocupă cu 
sesizările oamenilor 
muncii (șef serviciu 
Ing. Benedict Axi- 
nescu) declara direct 
că ea nu știe ce să 
mai facă:

—- Ne-am pus abo
nați! în cap, organiza-

rea noastră este de
fectuoasă și... asta e!

Sperlnd într-o opi
nie mai puțin resem
nată, ne-am adresat 
șefului biroului con
tabilitate, Nicolae 
Gherghințiu, de care 
depinde și funcționa
rea ghișeelor și a ser
viciilor de Întocmire a 
facturilor. De la bun 
început s-a recunoscut 
că, in formele actuale 
de organizare a 
vității, nu se 
face față unui 
viciu prompt 
știincios.

— încercăm 
multă vreme 
sim o soluție. Una ar 
fi introducerea pe 
calculator a situațiilor 
de plată. Ar însemna 
un pas înainte. Acest 
lucru nu rezolvă insă 
aglomerările de la ca
sierie...

...După cum se ob
servă, un punct de ve
dere oscilant și care 
nu implică miezul

problemei. Practica 
multor orașe denotă 
că, pină la ciberneti.-, 
zarea relațiilor finan
ciare, cu un plus de 
preocupare și simț de 
răspundere se 
și trebuie 
totul, îneît 
fie tratați 
dine și la 
distribuire 
electrice.

In ziua 
sesizării, factorii res
ponsabili erau tocmai 
adunați într-o mare' 
ședință de dezbatere 
a problemelor între
prinderii. De ce lipsu
rile în relațiile cu 
publicul n-ar fi puse 
chiar In dezbaterea a- 
dunării generale a oa
menilor muncii ? De 
ce consiliul oamenilor 
muncii din întreprin
dere nu abordează as
pectele bunei serviri 
a abonaților? într-o 
manieră eficientă, care 
să schimbe lucrurile. 
(Constantin Căprarul.

poate 
să se facă 
cetățenii șă „ 
cu solicitu- 
serviciile de 
a energiei
verificării

Cartea prin poștă
Librăria „Cartea prin poștă" 

pune la dispoziția celor interesați 
următoarele lucrări medicale: C. 
Arseni, Tratat de neurologie, voi. 
I, 98 lei; C. Arseni. Tratat de neu
rologie vol. II, 133.80 lei; C. Ar
seni, Tratat de neurologie vol IV,
85.80 „lei;. E. Bucus,.. Atlas de rpa- 
mografie, 80.80 lei; L. Bejan, Ba
zele anatomice ale plăminului în 
practica medico-chirurgicală, 105,30 
lei; D. Burnea, Tromboembolismul 
pulmonar — infarctul pulmonar,
48.80 lei; I. Dumitru, Infecția în 
obstetrică, 47,00 lei; D. Dumitraș- 
cu, Radiologia clinică a Intestinu
lui, 65,00 lei; A. Karassi, Infarctul 
miocardic acut, 71,00 lei; T. Exar- 
cu, Fiziologia și fiziopatologia sis
temului nervos, 80,00 lei. Lucrări 
pentru cadre medii sanitare: G. Bo- 
rundel, Manual de medicină in
ternă, 35,00 lei ; M. Filon, în
dreptar de pediatrie, 20,50 lei; C. 
Mozeș, Tehnica îngrijirii bolnavu
lui vol. I-II/J 54.00 Iei. Aceste cărți 
pot fi comandate printr-o simplă 
carte poștală trimisă librăriei „Car
tea prin poștă", str. Vulturi nr. 31, 
cod 74123, sector 3, București.

tirii petiționarului pe scaun, 
betului politicos, dar absent, 
tivității amabile, dar fără 
fost mult lăsată in urmă.

— Nu peste tot.
— Eu mă refer la orașul

Acum e vorba ca instituția ce repre
zintă pe plan local puterea poporu
lui să devină în tot mai mare mă
sură centrul de prelucrare a ideilor 
gospodărești, a inițiativelor și cerin
țelor cetățenilor.

— Am putea contura, pornind de 
la experiența consiliului popular din 
care faceți, parte, citeva nuanțe ale 
înțelesului politic al receptivității ?

— Iată o „nuanță" : Să-1 asculți, nu 
doar să-1 auzi pe cetățean. Adică să 
filtrezi ideea, opinia sau dorința lui 
prin inimă și prin gîndire. Să nu-I 
asculți doar cu urechile.

— Indiscutabil 
sincer, îmi sună 
taforă.

— Iar eu mă gindesc la exemple 
practice. Iată, cu cițiva ani în urmă, 
din punctul de vedere al unui func
ționar de la județ, noi încălcăm le
gea în proporție de masă, Ia scara 
orașului. Din punctul nostru de ve
dere, al edililor, în numele recepti
vității la cerințe întemeiate, proce
dam bine. Disputa era dacă să creș
tem sau nu animale domestice. Sîn- 
tem o localitate izolată, de munte, 
exclusiv muncitorească și cu pro
bleme specifice de aprovizionare. In
spectorul „descoperise" că, din punct

Din experiența 
Consiliului popular 
al orașului Victoria

nostru.

exact. Dar, ca să fiu 
mai curind ca o me-

că am fi fost mai înțelepți, ci pentru 
că eram pătrunși de cerințele locui
torilor.

— O altă „nuanță" a receptivității ?
— Eu aș îndrăzni să le spun chiar 

principii. Un alt principiu al recep
tivității este să nu te mulțumești cu 
soluția cea mai simplă, să cauți in 
continuare soluția cea mai bună.

— Aș zice că...
— ...înțeleg I Sună corect, dar

teoretic. Vine și exemplul. Iată : prin 
specificul orașului, serbările cimpe- 
nești au un rol aparte în viața lui 
spirituală, 
poiana de la 
preferat de 
destindere al 
Singurul efort 
facem era să , ____ „
siliului popular al comunei respec
tive. Și-1 obțineam, cu condiția să 
fi fost finul cosit. A venit timpul să 
nu ne mai mulțumim cu această so
luție simplă și să căutăm una mai 
bună, să nu depindă serbările de 
strinsul finului. Aveam o mlaștină pe 
raza orașului. Am mobilizat cetățe
nii, au secat-o și acum ținem serbă
rile mai aproape și cînd vrem.

— Perseverind, apar idei noi.
— Sigur că da. Știți dumneavoastră

Din anul 1954 încoace, 
Ucea devenise locui 
activitate culturală și 
concetățenilor noștri, 
pe care trebuia să-1 

obținem acordul con-

că de aici, din micul nostru orășel, 
am supravegheat anul acesta și... ac
tivitatea Soarelui ?_  ?!

— Avem turnul unui fost castel de 
apă. Ne-am tot rugat de C.F.R. să-1 
demoleze. Nu s-au grăbit. Ce să fa
cem cu el, ce să facem ?! Vine un 
profesor, tovarășul Vasile Grigoro- 
vici, cu ideea : „Hai să facem un ob
servator astronomic popular". De 
unde lunetă ? Am dat sfoară-n țară 
și am găsit o lunetă tocmai la Rîm- 
nicu-Vîlcea. De unde bani ? Am va
lorificat din cartofii cultivați pe su
prafețele virane. Ce facem cu „ciu
perca" turnului ? Cu ajutorul cetă
țenilor am dat jos și ciuperca. Ast
fel, orele de științe naturale se țin 
acum în fostul castel de apă, cei cu
rioși au putut urmări erupțiile so
lare, iar la specificul orășelului nos
tru „fără .......... ..
elementul 
popular.

— Cum 
înseamnă 
asculți și

— Da, sau cum spunem noi : să nu 
cauți temeiuri să respingi o propune
re, ci temeiuri să o înfăptuiește 
Bănuiesc că-mi veți cere și acum un 
exemplu. E pista pentru bicicliști. 
Două mii de muncitori ai combina
tului merg și vin de la lucru pe bi
ciclete. Era o înghesuială pe șosea ! 
Șoseaua nu e în raza orașului. Teo
retic, problema nu ne privea. Dar oa
menii erau tot cetățenii orașului și 
după ce-i treceau hotarul. Ei erau și 
cei care puteau pune mîna. Am- în
călcat „suveranitatea" județului și, 
mai încet, în doi ani, am construit și 
o pistă pehtru biciclete.

— Am putea conchide, la . sfirșitul 
acestei interesante discuții, cu o „re
gulă a regulilor- receptivității ?

— Dacă te limitezi la „primul ni
vel" de receptivitate, înseamnă să 
te limitezi și la „primul nivel" al i- 
deilor și soluțiilor gospodărești. în 
schimb, receptivitatea stăruitoare a- 
sigură un flux mereu proaspăt și 
mai valoros de sugestii.

tradiție" s-a adăugat și 
de mic centru astronomic
s-ar spune, receptivitate nu 
să stai și să asculți, ci si 
să acționezi.

tot

Convorbire consemnată de
Serqiu ANDON

Conduita preventivă - componentă a circulației rutiere civilizate
Scumpul preț al repartițiilor formale

în bilanțul financiar 
al întreprinderii jude
țene de legume și 
fructe Bistrița-Năsăud 
figurează la capitolul 
cheltuieli suma de 
175 000 lei (echivalen
tul a peste 8 vagoane 
de roșii). Ea reprezin
tă costul convorbirilor 
telefonice purtate în 
primele nouă luni ale 
acestui an pe tema 
aprovizionării cu legu
me, Oricit de multe 
zerouri are cifra res
pectivă —ce ar putea 
crea impresia unor 
oameni puși toată ziua 
pe vorbă — ea este 
totuși rezultatul unor 
necesități. Iată expli
cațiile primite de la 
directorul întreprinde
rii in cauză, tovarășul 
Ștefan Arcălean :

— Fiind un județ 
nordic, fără posibilități 
prea mari de acope
rire pe plan local a 
necesarului de legume, 
forul nostru tutelar — 
Direcția generală eco
nomică a horticulturii 
din cadrul Ministeru
lui Agriculturii și In
dustriei Alimentare — 
ne repartizează la în
ceputul fiecărui an 
furnizori din alte ju
dețe, apropiate. Ace
leași județe, an de an. 
Și tot aceleași județe, 
din diferite motive, 
an de an nu ne livrea
ză cantitățile contrac
tate. Neprimind măr
furile necesare, am 
fost nevoiți să ne 
adresăm altor furni
zori, din alte județe, 
pentru care nu

repartiție, dar care, de 
regulă, obțin produc
ții bogată de legume, 
avînd chiar dificultăți 
cu desfacerea lor. Ast
fel, ajungem să batem 
toate recordurile de 
solicitări telefonice. 
Plus telexuri, plus a- 
drese, plus scrisori.

întrebăm : 
cînd emit 
de legume și fructe, 
funcționarii *" 
generale economice a 
horticulturii nu au în 
vedere și 
lor ? Pehtru că, ce fo
los dacă — pe hir- 
tie — respectivele re
partiții sint optime, 
dar în realitate sînt 
inoperante, ba chiar 
provoacă cheltuieli în 
plus ?! (Mihai Ionescu)

atunci
repartițiile

Direcției

finalitatea

Principala caracteristică a circulației rutiere din țara noastră, în momentul 
de față, o constituie creșterea în ritm alert a parcului de autovehicule pro
prietate de stat și personală, concomitent cu înregistrarea unor valori sporite 
de trafic in toate localitățile și pe toate drumurile publice, atit ziua cit și 
noaptea. în aceste condiții, însușirea normelor conduitei preventive de către 
toți conducătorii auto devine o necesitate stringentă pentru desfășurarea unei 
circulații cursive și în deplină siguranță. Este și temeiul pentru care Automo
bil Clubul Român și Inspectoratul General al Miliției au organizat o consfă
tuire pe țară, sub genericul „Conduita preventivă — componentă a circulației 
rutiere civilizate".

Hotărjrile de partid, 
legile țării prevăd 
clar : fiecărei scrisori 
adresate de cetățeni 
trebuie să i se răs
pundă de către insti
tuția de resort in ter
menul legal. Fie ‘ că 
răspunsul este con
form solicitărilor pe
tiționarului, fie că nu. 
Am făcut această pre
cizare pentru că, nu a 
dată, sîntem anunțați 
despre obiceiul unor 
întreprinderi' sau in
stituții de a da uită
rii scrisorile primite, 
amînînd „sine die" 
răspunsul așteptat. 
Iată un caz. Cu aproa
pe doi ani in urmă, 
pe adresa Direcției de 
personal și învățămînt 
din cadrul Ministeru
lui Industriei Con
strucțiilor de Mașini a 
sosit o scrisoare de la 
Grupul școlar din Plo
iești (aflat în subor-

dinea ministerului), 
prin care unul din lu
crătorii școlii — Ioan 
Gr. Răduță — contes
ta o decizie, luată îm
potriva sa, de reține
re a unor sume bă
nești. „Operativ, cum 
ne comunică petițio
narul printr-o scrisoa
re primită la redac
ție, 
fața 
legat 
care, 
cetat 
în tren și a plecat la 
București. «Veți primi 
răspunsul în termenul 
legal», mi s-a spus la 
despărțire. Dar de a- 
tunci au trecut săptă- 
mîni, apoi luni de zile 
și răspunsul tot n-a 
sosit".

Interesîndu-ne de a- 
cest caz la direcția 
respectivă din M.I.C.M, 
aflăm, cu stupoare, că

nu s-a mai trimis răs
punsul respectiv în- 
trucit funcționarul care 
s-a ocupat de rezol
varea lui... s-a trans
ferat între timp la un 
alt loc de muncă. O 
explicație care nu 
scuză. Pentru că trans
ferul funcționarului 
nu a însemnat și ab
solvirea direcției de 
resort a ministerului 
de obligațiile față 
petiționar. O fi ea 
■cerea, în general, 
aur, dar în cazul
față a fost păgubitoa
re. (I. Mihai).

de 
tă-
de
de

P.S. în urma inter
venției „Scînteii", con
testația a fost rezol
vată favorabil — după 
o nouă verificare la 
fața locului — iar mo
dul de soluționare a 
fost comunicat în 
scris cetățeanului.

Comunicările și dezbaterile din ca
drul consfătuirii au fost consacrate în 
exclusivitate problemelor privind 
pregătirea, perfecționarea și educa
rea șoferilor amatori.

De ce șoferii amatori ? Lăsînd la 
o parte faptul că o consfătuire simi
lară a fost organizată în vara acestui 
an pentru șoferii profesioniști, trebuie 
arătat că numărul conducătorilor 
auto amatori — care a ajuns la 
aproape 1 milion — a depășit pe cel 
al profesioniștilor, iar cel al autotu
rismelor proprietate personală este 
mai mare decît întregul parc de auto
vehicule proprietate socialistă, ceea 
ce constituie o expresie grăitoare a 
creșterii continue a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Semnificativ 
este și faptul că .jumătate din efecti
vul de șoferi amatori a obținut per
misul de conducere în ultimii cinci 
ani. De asemenea, s-a avut. în vede
re că dacă pentru șoferii profesio
niști există un sistem organizat de 
perfecționare profesională și educație 
rutieră, pentru cei amatori trebuie 
folosită cu mai mare eficiență decît 
pînă acum forme și mijloace adecva
te. Deși, in comparație cu profesio
niștii, șoferii amatori se află mai pu
țin la volan și parcurg mai puțini ki
lometri, statisticile arată că in ju
mătate din numărul total al acciden
telor produse din vina conducătorilor 
auto sint implicați șoferii amatori. 
Este drept că, în acest an — conti- 
nuîndu-se curba descendentă înre
gistrată anul trecut — numărul acci
dentelor de circulație este cu circa 
10 la sută mai mic decît în aceeași 
perioadă din 1979, dar nimeni nu se 
poate declara mulțumit de acest lu
cru atît timp cît, zilnic, în medie 
5 persoane își pierd viața, iar alte 10 
sînt grav rănite în accidente rutiere.

Iată de ce, în cuvintul său, prim- 
vicepreședintele Automobil Clubu
lui Român, Neagu Cosma, a re
levat necesitatea sporirii eforturilor 
și preocupărilor acestei organizații — 
care numără peste 350 000 de meni

bri, constituiți in filiale in toate ju
dețele țării, în 112 filiale orășenești 
și 3 500 cercuri — de a desfășura 
în rindurile membrilor săi o sus
ținută activitate de învățare și per
fecționare a conducerii automobi
lului, de asigurare a unei copduite 
preventive, de educație rutieră. Co
lonelul Victor Beda, din Inspectora-

Constantin Niculescu, vicepreședinte 
al A.C.R., inginerul Dinei Cornel de 
la întreprinderea mecanică Brașov, 
N. Mărăcine și I. Dincă au insistat 
asupra necesității perfecționării pro
cesului de învățămînt și educație ru
tieră in școlile de șoferi amatori și, 
respectiv, în cursurile A.C.R., precum 
și asupra urmăririi modului în care 
proaspeții posesori ai permisului de 
conducere auto se comportă in tra
fic. în acest sens, un rol deosebit il 
are îmbunătățirea metodologiei de 
examinare a candidaților pentru ob
ținerea permisului de conducere auto, 
care se introduce, treptat, de la 1 oc
tombrie. La rîndul lor, general ma
ior (r) Haralambie Vlăsceanu, pre
ședintele Comisiei A.C.R. de sigu
ranța circulației, dr. psiholog Con

Cîteva din concluziile consfătuirii pe țară organizate 
de Automobil Clubul Român și Inspectoratul General 

al Miliției

tul General al Miliției, a prezentat pe 
larg cerințele concrete ale conduce
rii preventive, care impun omului de 
la volan o temeinică pregătire teore
tică și practică, indemînare și finețe 
în manevrarea comenzilor, aprecierea 
corectă a vitezelor și, distanțelor, ca
pacitatea de a anticipa împrejurările 
periculoase generatoare de accidente, 
de a le evita sau de a le diminua 
consecințele. Un studiu întocmit de 
organele de miliție atestă că șoferii 
amatori cu 2—3 ani vechime la vo
lan au comis de 3 ori mai multe ac
cidente decit cei aflați în primul an 
de conducere, an cînd sînt, in gene
ral, mai prudenți. Dar după trecerea 
primului an și renunțarea la semnul 
de începător, prima tentație 
ii cad victimă mulți dintre 
amatori este viteza excesivă, 
împreună cu conducerea sub 
ența alcoolului, neatenția, depășirea 
neregulamentară, oboseala și nea- 
cordarea de prioritate celorlalte au
tovehicule și pietonilor, continuă 
să constituie cauza cauzelor genera
toare de accidente. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că excesul de vite
ză duce și la un consum exagerat de 
benzină sau motorină, păgubitor nu 
numai pentru bugetul personal, ci și 
pentru societate.

Alți vorbitori, între care inginerul

căreia 
șoferii 

care, 
influ-

stantin Doru Blaj, inspector general 
în Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, dr. Titus Nicoară din 
Cluj-Napoca și alții au relevat rolul 
sistemului de testare psihologică a 
candidaților pentru obținerea permi
sului de conducere auto și a șoferi
lor amatori cu abateri repetate de la 
regulile de circulație. S-a subliniat, 
de asemenea, că, în prezent, pe 
alocuri, unele certificate medicale se 
eliberează cu prea multă/ușurință, in 
urma unor examinări de rutină, ceea 
ce face ca, ulterior, printre șoferii 
amatori să fie depistați oameni sufe
rinzi de boli care-i fac inapți pentru 
conducere auto și pun în pericol si
guranța circulației, viața lor și a ce
lorlalți participanți la trafic.

Printre măsurile stabilite în cursul 
consfătuirii pentru perioada urmă
toare notăm cîteva de larg interes : 
• Intensificarea conlucrării între 
Automobil Clubul Român și Inspec
toratul General al Miliției, între fi
lialele A.C.R. și formațiunile de cir
culație pentru promovarea, prin 
acțiuni comune, sistematice, a nor
melor conduitei preventive în rin
durile membrilor A.C.R. și a tu
turor șoferilor amatori, 
în ce privește adaptarea vitezei în 
funcție de condițiile atmosferice, sta
rea drumului și particularitățile tra-

îndeosebi

ficului rutier, deplasarea pe timp de 
noapte și folosirea in localități a lu
minii de. întilnire a farurilor, plani
ficarea și efectuarea călătoriilor, fo
losirea centurilor de siguranță. ® în
ființarea de către A.C.R. a unor 
cercuri automobilistice in întreprin
deri și la sate. ® îmbunătățirea cu
noștințelor și formarea de deprinderi 
practice pentru înlăturarea țle către 
șoferii amatori a defecțiunilor tehnice 
la propriile autoturisme, prin organi
zarea de acțiuni concrete, inclusiv prin 
extinderea de către A.C.R. a cursuri
lor de mecanică prin corespondență. 
® Dezbaterea cazurilor de aba ier 
și accidente săvîrșite de șoferii ama
tori — in colectivele în care acești» 
lucrează. • Creșterea eficienței muc 
cii de 
narea
lor de informare și instruire pc 
riodică a șoferilor
țiuni la care să fie atrași ingi
neri, tehnicieni și alți specialiști din 
unități economice și de transporturi 
auto. 0 în cazurile în care unor șo
feri amatori suferinzi li se prescriu 
medicamente de natură să afecteze 
capacitățile de pilotare, unitățile sa
nitare să sesizeze organele de miliție 
în vederea luării măsurilor corespun
zătoare de prevenire. • Formarea 
unei opinii de masă împotriva celor 
care comit abateri și periclitează si
guranța circulației. • Inițierea unor 
forme organizate de perfecționare a 
șoferilor amatori care nu au condus 
de mai mult timp. ® Organizarea 
de concursuri pentru copii și ti
neret pe tema : „Educația rutie
ră — educație pentru viață", a 
unui concurs pentru stimularea spi
ritului de întrajutorare a șofe
rilor amatori sub genericul „Ome
nia șl oamenii șoselelor" și extinde
rea concursului pentru obținerea 
distincției „Conducerea auto exem
plară". ® Stabilirea unei metodologii 
unice de investigație psihologică a 
șoferilor amatori.

Toate aceste măsuri, ca și altele 
stabilite în cadrul consfătuirii își pro
pun, în forme și modalități diferite, 
același scop : îmbunătățirea contiruă 
a pregătirii șoferilor amatori, perfec
ționarea întregii 
re a acestora în 
liteței rutiere, al 
sociale a omului 
dului său de disciplină și civilizație.

prevenire prin perfecție
și intensificarea activităț:

amatori, ac-

activități de educa- 
spiritul eticii și po- 
creșterii răspunderii 
de la volan, a gra-

Petre POPA
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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.

INSAMINȚAREA GRIULUI
- la timpul optim și in condiții agrotehnice superioare

(Urmare din pag;. I)
zarea de progrese în domeniul cooperării și secu
rității în Europa, pentru sprijinirea luptei de elibe
rare națională a popoarelor din Africa, împotriva 
imperialismului, colonialismului și neocolonialis- 
mului, rasismului și apartheidului, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru unirea și conlu
crarea strinsă a tuturor statelor și popoarelor, a 
partidelor politice, a forțelor progresiste, înaintate 
de pretutindeni pentru a pune capăt tensiunii din 
viața internațională și a asigura reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, colaborare și pace, 
de respect al independenței naționale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în unanimi
tate documentele, înțelegerile și concluziile la care 
s-a ajuns cu prilejul vizitei și a stabilit măsurile 
corespunzătoare pentru înfăptuirea în bune condi
ții a obiectivelor de colaborare și cooperare prevă
zute, pentru amplificarea continuă a relațiilor 
româno-zambiene, spre binele celor două popoare, 
în interesul cauzei păcii și colaborării internațio
nale.

Comitetul Politic Executiv a ascultat, de aseme
nea, o informare prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind vizita oficială de prietenie efec- 
•:ată în țara noastră, în perioada 13—17 septem- 
ie, de tovarășul Samora Moises Machel, președin- 

ele Partidului FRELIMO, președintele Republicii 
Populare Mozambic.

Comitetul Politic Executiv a aprobat întru .totul 
rezultatele fructuoase ale convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Samora 
Moises Machel și a apreciat că vizita înaltului sol al 
poporului mozambican. Declarația comună semnată 
de cei doi conducători de partid și de stat, celelalte 
documente încheiate reprezintă o importantă con
tribuție la extinderea relațiilor tradiționale de 
prietenie, solidaritate militantă și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO, 
dintre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Mozambic, spre binele popoarelor român 
și mozambican, al politicii de pace, destindere, in
dependență națională și colaborare între toate na
țiunile.

Comitetul Politic Executiv subliniază însemnăta
tea deosebită a hotărîrilor convenite de cei doi pre
ședinți cu privire la dezvoltarea în continuare a 
relațiilor româno-mozambicane în domeniile poli
tic, economic, tehnico-științific și cultural, a coope
rării în producție, a diversificării schimburilor co
merciale, apreciind că acestea vin în sprijinul 
eforturilor României și Mozambicului în direcția 
progresului lor economic și social.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere schimbului de păreri în problemele esențiale 
ale vieții internaționale actuale și își exprimă de
plinul acord cu concluziile la care au ajuns tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel cu 
privire la principalele mutații din lumea contem
porană, subliniind hotărîrea României și Mozambi
cului de a conlucra mai strîns pe planul vieții in
ternaționale, pentru a-și aduce o contribuție în
semnată la lupta tuturor popoarelor pentru elimi
narea îracordării, a politicii imperialiste de domina
ție și opresiune, pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere și cooperare, pentru soluțio
narea, pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor 
problemelor litigioase din diferite zone ale globu
lui, pentru respectarea în relațiile dintre state a 
principiilor egalității în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, neamestecului în treburile 
interne, a dreptului fiecărui popor de a-și alege sin
gur calei» dezvoltării economice și sociale. S-a rele
vat, de asemenea, importanța faptului că România 
și Mozambicul se pronunță cu hotărire pentru lichi
darea subd ezvoltării și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru sprijinirea luptei 
de eliberară’ națională a popoarelor din Africa, îm
potriva imperialismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, a rasismului' și apartheidului, pentru 
reglementarea problemelor litigioase dintre țările 
ifricane prin negocieri directe între părțile infere
nțe. S-a relegat, totodată, importanța pe care 

România și Mozambicul o acordă mișcării de neali
niere în lupta împotriva imperialismului, pentru 
făurirea unei noi ordini economice internaționale 
și promovarea principiilor de drept internațional in 
relațiile dintre starte.

Comitetul Politico Executiv subliniază, de aseme
nea, însemnătatea hotărîrii Partidului Comunist 
Români și Partidului FRELIMO de a întări colabo
rarea cu toate partidele comuniste și muncitorești,- 
cu toate partidele și forțele progresiste, democra
tice, antiimperialiste pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, încrederii și întrajutorării re

ciproce, a dreptului fiecărui partid de a-și stabili 
în mod independent politica internă și externă în 
conformitate cu interesele și condițiile concrete din 
țările respective.

Comitetul Politic Executiv a luat, de asemenea, 
cunoștință de rezultatele vizitei oficiale de priete
nie efectuate în țara noastră de președintele Repu
blicii Zimbabwe, tovarășul Canaan Sodindo Bana
na, împreună cu tovarășa Janet Banana.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu deplină 
satisfacție de sentimentele de recunoștință expri
mate de președintele Republicii Zimbabwe față de 
președintele României, față de Partidul Comunist 
Român și poporul român pentru solidaritatea și 
sprijinul politic, diplomatic, moral și material acor
dat în anii grei ai luptei de eliberare națională a 
poporului Zimbabwe, pentru prietenia și colabora
rea țării noastre cu noul stat independent și a re
afirmat solidaritatea partidului nostru, a întregu
lui popor român cu idealurile de independență, li
bertate și progres social ale poporului Zimbabwe, 
cu eforturile depuse de guvernul condus de Robert 
Mugabe pentru consolidarea independenței, refa
cerea economică a țării, reconcilierea națională, 
dezvoltarea și edificarea unei noi societăți.

Comitetul Politic Executiv își exprimă deplinul 
acord față de rezultatele remarcabile ale dialogului 
la nivel înalt româno-zimbabwe și consideră că în
țelegerile convenite între cei doi președinți, acordu
rile semnate vor ridica pe o treaptă nouă, supe
rioară, legăturile de prietenie și solidaritate sta
tornicite între țările noastre, vor da un nou im
puls colaborării în toate domeniile de activitate 
între România și Zimbabwe.

Comitetul Politic Executiv a dat o Înaltă apre
ciere schimbului de vederi și concluziilor Ia care 
au ajuns cei doi președinți în problemele actuale 
ale situației politice internaționale, relevînd în
semnătatea faptului că România și Zimbabwe se 
pronunță cu hotărire pentru intensificarea efortu
rilor tuturor statelor, ale popoarelor, ale forțelor 
înaintate de pretutindeni pentru eliminarea poli
ticii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru împiedicarea agravării climatului interna
țional, reluarea și continuarea cursului spre destin
dere, bazat pe respectarea cu strictețe a princi
piilor egalității în drepturi, independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în treburile in
terne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu 
forța, pe recunoașterea dreptului fiecărui popor la 
dezvoltare liberă și independentă. S-a relevat, 
totodată, însemnătatea pe care o au pentru 
consolidarea păcii și securității internaționale so
luționarea pe cale pașnică, prin tratative a proble
melor litigioase din diferite zone ale globului, 
oprirea și limitarea cursei înarmărilor și realizarea 
unor măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, lichidarea subdezvoltării și 
a decalajelor dintre țările bogate și sărace și edi
ficarea unei noi ordini economice și politice inter
naționale, care este de interes vital pentru toate 
statele, indiferent de sistemul lor economico- 
social și de nivelul lor de dezvoltare. Comi
tetul Politic Executiv apreciază importanța pe care 
cei doi președinți o acordă înfăptuirii securității 
și cooperării pe continentul european, în întreaga 
lume. In ce privește situația pe continentul african, 
a fost relevată marea însemnătate a victoriei po
porului Zimbabwe în cucerirea independenței și 
crearea unui stat propriu și s-a subliniat necesita
tea sprijinirii în continuare a luptei poporului na- 
mibian pentru libertate și independență, a poporu
lui din Africa de Sud împotriva politicii de discri
minare rasială și de apartheid, pentru eliminarea 
totală a colonialismului și neocolonialismului din 
Africa, pentru găsirea de soluții pașnice disputelor 
dintre statele africane, în interesul unității și al 
cooperării mai strinse dintre ele.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, totodată, 
voința României și Zimbabwe de a colabora mai 
strîns în cadrul diferitelor organisme internațio
nale, al „Grupului celor 77“ și al mișcării dt neali
niere, pentru apărarea păcii, întărirea securității 
internaționale, înfăptuirea dezarmării și promova
rea cooperării și prieteniei între toate popoarele.

Aprobind în unanimitate rezultatele vizitelor 
președinților Republicii Zambia, Republicii Popu
lare Mozambic și Republicii Zimbabwe, Comitetul 
Politic Executiv a indicat măsuri în vederea înfăp
tuirii înțelegerilor stabilite, pentru dezvoltarea și 
mai puternică a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și cele trei țări africane.

★
Comitetul Politic Executiv a soluționat, totodată, 

o serie de probleme ale activității curente de 
partid și de stat.

SATU MARE
Munca de calitate 

hotărăște acum 
nivelul recoltei

în numeroase unități agricole din 
județul Satu Mare a început semă
natul griului. Condițiile de lucru 
sînt extrem de grele. Ele sînt deter
minate de starea terenului, care a 
fost puternic tasat de ploile abun
dente căzute în timpul verii. Este 
vădită preocuparea că și în aceste 
situații să se facă lucrări de bună 
calitate. Cooperatorii și mecanizato
rii din Odoreu și-au planificat să 
obțină în 1981 o producție de grîu 
de 3 800 kg la hectar de pe 500 ha. 
Cum se acționează, în prezent, 
pentru ca producția planificată să 
fie realizată? Răspunsul la această 
întrebare l-am aflat chiar din prima 
zi la semănatul griului.

Merită evidențiată grija pentru 
buna pregătire a patului germinativ. 
Prima solă de 50 ha destinată griului 
era pregătită „grădinărește", pă- 
mîntul fiind mărunțit foarte fin. 
Pentru sfărîmarea bulgărilor a fost 
nevoie de 4—5 discuiri, de tăvălugirl 
ți lucrări cu combinatorul pentru 
nivelarea terenului.

— Pregătirea terenului, după cum 
vedeți, se face greu, dar nu admitem 
nici un rabat Ia calitate — ne spu
nea tovarășul Ștefan Gal, inginerul- 
țef al cooperativei. E una din prin
cipalele condiții pentru obținerea de 
recolte mari. Hotărîtoare este și 
calitatea seminței. Noi administrăm 
cîte 280—290 kg la hectar pentru 
a asigura 550 boabe germinabile pe 
metru pătrat. Vreau să mai adaug 
că după încorporarea seminței în 
sol executăm o tăvălugire pentru o

De la 5 dimineața la 8 seara
Reporteri ai „Scinteii", împreuna cu crescători 

de animale, într-un mare complex al județului Ilfov
tn cele două articole precedente ne-am referit la 

preocupările muncitorilor de la I.A.S. Adunații Copă- 
ceni — Ilfov, pentru ca, printr-o bună îngrijire a 
vacilor, să realizeze producția de lapte prevăzută in 
plan. Am constatat insă că, in nu puține cazuri, erau 
puși in situația să „păcălească" animalele, deoarece nu 
li se asigurau cantitățile de furaje necesare. Și aceasta 
pentru că recoltarea și transportul nutrețurilor nu se 
desfășurau potrivit cerințelor, datorită neajunsurilor

organizatorice din activitatea S.M^A. ,pălug(îreni și. a 
autobăzet' nr; 4' Mihăileștir tnire -altele) se atrăgea 
atenția asupra necesității perfecționării actualului sis
tem de cooperare intre cele trei unități care concură 
la realizarea producției zootehnice de aici : I.A.S.,
S.M.A., întreprinderea de pansport (I.T.S.A.I.A.). Rela
tăm, in continuare, constatările din cea de-a treia zi 
a investigației noastre.

Dimineața, la ora clnd Începe mul
sul, sintem din nou în grajduri. Con
toarele înregistrează un plus de 200- 
300 litri de lapte pe cîte' Un grajd. 
Cei 8 îngrijitori de la grajdul nr.l- 
de la ferma 4 — de exemplu — au 
muls în medie 8,5 litri de la fiecare 
vacă.

— Aici lucrează O parte din cei
mai buni oameni; ai noștri — ține
să precizeze șeful de fermă Marin 
Panduru. Uitați-vă la ei cu cită gri
jă adună fiecare fu de iarbă de pe 
jos, ce animale frumoase au.

— Și pe cît ar putea fi șl mai 
bune de lapte dacă ne-ați da și 
puțin fîn — îl completează îngriji
toarea Petra Barbu.

— Astea zic și eu pretenții — in
tervine in discuție, zimbind cu sub
înțeles, îngrijitorul Gheorghe Istrate. 
Se vede că ai făcut degeaba cursuri 
zootehnice. Dai înainte cu fînul și 
mălaiul, în loc sp înțelegi că va
cile astea se hrănesc după reguli mo
derne. Nu vezi că astea nici nu știu 
măcar să pască, darmite să rumege 
finul uscat ? Silozul e leacul lor...

— Ce vorbești, mă Gheorghe, nu 
mai știm cum trebuie hrănită o vacă 
care face vițel și dă lapte ? Ai văzut 
tu vacă să-ți dea lapte cit tre
buie fără să-i dai o mînă de fîn pe 
zi ? Dar ne-am „modernizat", le dăm 
numai siloz. N-ar strica, tovarășe di
rector, .să-i duceți pe dumnealor în 
spate, la furaje, să vadă cum arată 
niște fînare pline numai cu stoguri de 
paie și siloz. Cine știe, poate așa se 
află cu ce hrănim animalele astea 
de la care s-ar putea mulge 3 500— 
4 500 litri de lapte pe an.

După ce și-a vărsat amarul, fără 
să mai aștepte vreun răspuns, Petra 
Barbu s-a retras spre lotul ei de 

mai bună aderență a boabelor cu 
patul germinativ.

O condiție foarte importantă pen
tru realizarea unei producții cît 
mai mari o reprezintă și însămînța- 
rea in timpul optim. De aceea, l-am 
întrebat pe inginerul-șef dacă uni
tatea va încheia semănatul pînă la 
15 octombrie. Răspuns negativ :

— Vom trece binișor peste această 
dată pentru a încheia semănatul. 
Motivul? Intrucit se ară in condiții 
foarte grele, nu vom avea suficient 
teren pregătit la timp. Pentru a nu 
depăși 15 octombrie, singură alter
nativă ar fi să primim tractoare de 
la alte unități care nu au un volum 
prea mare de lucru la semănat, cum 
sînt cele din consiliul Negrești-Oaș.

Asemenea ajutoare ar îi. desigur, 
oportune și este de dorit ca forurile 
județene de resort să acționeze in 
acest sens. Ținem însă să semnalăm 
că secția de mecanizare Odoreu are 
ea însăși rezerve pentru a realiza 
un volum mai mare de lucrări. 
După cum ne-am convins, dimineața 
se pleacă din secție destul de tîrziu 
în cîmp, la arat și discuit, chiar și 
pe la ora 8,30, cînd s-ar cuveni ca la 
acea oră toți mecanizatorii să lucre
ze din plin.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii*

SĂLAJ
Mai repede, în ogor 

bine pregătit
în mod normal, în județele situate 

în jumătatea de nord a țării, semă
natul griului începe mai devreme, 
între acestea se numără și județul 
Sălaj. Pînă ieri, din cele 37 000 hec
tare au fost însămînțate doar circa 
5 000 hectare. Prin urmare. in

animale, după care a dispărut și a 
revenit cu brațul încărcat de iarbă. 
Nu era ■ cine știe cîtă,. . plar ea. șțiă 
nlai'.bine' ce valoare are-minti- aceea 
de iarbă pentru animalele ei.*........ . .

— Nu trebuie să luați în serios 
tot ce spun oamenii — ne sfătuiește 
directorul întreprinderii, tovarășul 
Marius Șai. Fac atitea glume pe sea
ma silozului — ca furaj unic — șl 
a sistemului nostru de creștere a a- 
nimalclor... Desigur, este foarte rău 
că luni de-a rindul hrănim animale
le numai cu siloz. Plătim an de an 
.foarte scump această abatere ele-... 
mentară de la regulile ds nutriție 
științifică. Dacă semăn lucerna, gra- 
minee și alte furaje valoroase — deci 
cu o producție mai mică — mă su
pun riscului ca în luna februarie să 
nu mai am ce da de mîncare ani
malelor ; aleg atunci soluția de a su
plini lipsa acestor furaje cultivînd 
și însilozind cît mai multe sucu
lente. Sint convins că nici dv. nu ați 
opta pentru prima variantă.

— Riscul de care vorbiți există 
numai pentru că nu obțineți produc
ția planificată la hectar.

— Așa este. Producția de sfeclă 
furajeră este mică. La fel și cea de 
graminee și lucernă. Dar nici plani
ficarea nu este corespunzătoare. Se 
mizează foarte mult pe cultura a 
doua la porumb siloz, cînd se știe 
bine că nu se pot obține producțiile 
planificate.

— Și atunci ce faceți, pentru că 
ieri afirmați că nu puteți concepe să 
creșteți vaci pentru lapte fără să le 
dați să mănince și fîn...

— O spun și acum. Tocmai de 
aceea ne-am prevăzut în plan să 
cumpărăm 5 000 tone de fin. Mi-e 

zilele ce vor urma, ritmul acestei 
lucrări va trebui să crească foarte 
mult. Totodată, însămînțările se cer 
executate la un nivel calitativ ridi
cat, astfel incit să existe garanția că 
în 1981 se vor realiza producțiile pre
văzute. Ce se face in acest, scop ?

Anul acesta, cete două cooperative 
agricole din comuna Marca au obți
nut recolte mici de grîu, sub media 
județului. Acum, la începutul cam
paniei de însămînțări,. inginerii agro
nomi Gheorghe Colcear și Gheorghe 
Cristea de la direcția agricolă jude
țeană au analizat la fața locului cau
zele recoltelor. midi și ce. se face ca 
acum, la semănat, să se execute 
lucrări de bună calitate. Am urmărit, 
timp- de o zi, discuțiile purtate de 
cei doi specialiști cu cadrele de con
ducere și am consemnat unele con
cluzii.

La C.A.P. Marca a reieșit că,, in 
toamna trecută, din cele 270 hectare 
cu griu, pește 100 hectare au_ foșt 
însămînțate în afara epocii optime 
și tot pe atîta sămînță a fost 
încorporată în sol după păioașe, tară, 
ca terenul să fie îngrășat cituși de 
puțin. Cele 6 000 tone gunoi de gt*ajd 
aflate în sectorul zootehnic nu au 
fost' folosite.....

La C.A.P. Leșmir, pe terenurile 
unde griul a fost semănat după po
rumb ca plantă . premergătoare — 
circa 40 hectare —. iar terenul a 
fost fertilizat cu îngrășăminte na
turale, s-au scos 2 200 kg la hectar. 
Pe alte 30 ha’ însămînțate în jurul 
datei de 20 noiembrie, recolta a fost 
compromisă, lanul a trebuit cosit pentru furaj. . . ......

Au.fosț trase învățăminte din aces
te situații? La Marca, consiliul de 
conducere și specialiștii și-au pro
pus ca, în aceaștă toamnă, semănatul 
griului să se facă la un nivel agro
tehnic ridicat. Ce se face în acest 
scop? Din cele 230 ha planifi
cate a se înșămînța cu grîu și se
cară, au fost pregătite doar 40 ha.

frică însă că o să pățesc ca anul' 
trecut, cînd, cu toate promisiunile 
ferme, nu am găsit decît cîteva sute 

...,de tone.ri.v
...încă"din prima zi stăruia o mare 

nedumerire : cum se poate ca pro
ducția medie de lapte pe ansamblul 
complexului, în primele opt luni, șă 
fie de numai 1 150 litri, adică mai 
puțin de 5 litri pe zi de la fiecare 
vacă, cînd cei mai mulți -dintre în
grijitori ne spuneau că ei obțin de 
la lotul lor de animale între 8—9 
lițri de lapte ?

-Miercuri dimineața aveam să ne 
lămurim. Furajarea a început ca șl 
marți, tot cu păcăleala cu tărițele, 
după care masă... verde, apoi siloz. 
Atenția ne este atrasă de faptul că 
remorcile ocolesc două rîndurl de 
grajduri situate pe aceeași linie, de 
la un capăt la altul al complexului. 
La început animalele priveau cu in
diferență Temorcile mici ce aduceau 
tărîțe, ca dealtfel și pe cele cu 
iarbă tocată. Ele încep să se agite 
abia cînd apar remorcile încărcate 
cu siloz. Cum furajarea celorlalte 
grajduri se apropia de sfîrșit, ia
cei ce distribuiau hrana continuau 
să le ocolească, ca la comandă se 
declanșează o adevărată furtună de 
răgete, care nu se potolește decît 
atunci cînd vacilor li se aruncă ceva 
in iesle,

— Ce aveți cu animalele astea de 
nu le dați de mincare ? — il întrebăm 
pe omul din cabina tractorului care 
tocmai trăgea o remorcă încărcată 
cu iarbă de Sudan.

Omul se face că nu aude și cînd 
ajunge în dreptul lor, le face furios 
cu pumnul, strigîndu-le : tăceți boa- 
lelor, că ne-ați mincat și furajele, și 
sufletuL

Semănatul griului întîrzie. 85 ha ' 
sjnt plapifipațe a. se. înșămînța tot 
după gria, lusrare-care ar putea în
cepe imediat, dar se tărăgănează. 
După cum întîrzie și efectuarea lu
crărilor- pregătitoare. Din planul de 
fertilizări, reținem40 ha îngrășate . 
cu bălegar și 20 ha cu amendamente. - 
Ni.ci un hectar cu îngrășăminte chi
mice. Se degradează în stoc 30 tone 
azotat de amoniu. 30 tone tngrășă- * 
minte complexe și 121* tone tosforită 
activă, cantități suficiente pentru în
treaga suprafață destinată griului.

Ce fac mecanizatorii din secția 
S.M.Ă. în acest timp ? Din cele zece 
tfactoare, patru sînt la arat, trei la * 
discuit, unul la semănat, altui stă 
defect, iar mecanizatorul Marong 
Franciăc a fădiț CU tractorul un .' 
drum inutil pînă la Nușfalău. pier- - 
zîndu-se astfel timp prețios'și riși- 
pindu-se combustibil.
'.C.A.P. Leșmir. Aici, griul și seca

ra urmează să se insămințeze pe 
260 ha. Pentru aceste culturi au fost 
arate 20 ha și tot atîtea sînt fertili
zate cu îngrășăminte chimice pe bază 
de fosfor. In stoc se află 195 tone - 
amendamente, 55 tone fosforită, 20 
tone. îngrășăminte complexe și 66 
tone azotat de amoniu. In ferma 
zootehnică mai există 8 000—10 000 
tone bălegar, adunat de ani de zile. 
Cantități suficiente pentru îngrășa- 
rea întregii suprafețe planificate 
pentru păioase.

Ce impune o atare situație? O 
Intervenție mult mai hotărită din 
partea comitetului, comunal de partid 
ș'i a consiliului «agroindustrial pentru 
grăbirea ritmului însămintărilor prin 
organizarea muncii mecanizatorilor 
în două schimburi, precum și un 
control permanent ăl calității lucră
rilor.

loan MURF.ȘAN 
corespondentul „Scinteii*

Ne lămurește directorul întreprin
derii : Uitați-vă la ele, sînt 500 de 
sterpe pe care Ie ținem pe... posturi 
de vaci cu lapte. Cu una dc-asta 
cheltuiesc aproape 8 000 de lei pe an 
și după ce că nu dă nici o cană eu 
lapte, mănîncă din porțiile celorlalte. 
De ani de zile ne chinuim să scă
păm de ele, dar în zadar...

— Dacă nu produc nimic, de ce le 
țineți ?

— Ușor de zis, greu de rezolvat. Ca 
să scap de ele trebuie să fac rost 
de alte 500 de capete în locul lor- 
Nu am cura să le înlocuiesc din pră
si lă proprie, pentru că în cazul com
plexului nostru procentul de elimi
nare a animalelor din efectivul 
matcă este .mult, peste cel planificat.

— Deci statistica arată că dum
neavoastră aveți un efectiv cu 500 da 
vatți mai mare decît în realitate. 
Cu alte cuvinte, numai de dragul de 
a „realiza" efectivele stabilite sin- 
tețl dispuși să cheltuiți cu aceste a- 
nimale cite 4 milioane lei pe an...

— Nu siritem dispuși, dar trebuie 
să o facem. Efectivele de animale 
reprezintă unul din principalii doi 
indicatori. Aș vrea eu să văd care 
director are curajul să nu-1 reali
zeze, curățind complexul de toate 
animalele neproductive ?

„Curaj ?“ A denatura realitatea În
seamnă... a avea curaj ? 1 Zootehnia 
n-are nevoie de statistici roz, ci de 
animale sănătoase, bine întreținute, 
care să producă. Situația de la Adu
nații Copăceni nu este însă o ex
cepție, și de aceea asupra acestei 
probleme vom mai reveni.

Referfadu-ne la problemele care 
țin de redresarea activității în acest 
mare complex de creștere a vacilor., 
credem că, în condițiile speciale de 
aici, ar fi mai rațional ca pentru 
vițele și pentru o parte din efecti
vul matcă să se treacă la sistemul 
de întreținere pe pășune. S-ar înlă
tura astfel multe din neajunsurile 
legate de actuala stare sanitară a 
animalelor, ca să nu măi vorbim de 
economiile mari ce se pot realiza pe 
această cale. îmbunătățiri substan
țiale trebuie aduse sistemului de 
organizare a producției și a muncii. 
Primul lucru care se cere este loti
zarea efectivului matcă în funcție 
de potențialul productiv al vacilor 
și, pe această bază, trecerea la un 
sistem diferențiat de furajare. 
Aceasta ar asigura și condițiile ne
cesare pentru organizarea și retri
buirea muncii pe bază de acord glo
bal — • pirghie de cointeresare care 
ar întări răspunderea pentru creș
terea producției de lapte.

losii POP
Lucian CIUBOTARII

TĂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
In ultima decadă a lunii septembrie, in bazinul minier al Gorjului s-a 

realizat o producție care a oscilat intre 85 000 și 90 000 tone cărbune extras 
zilnic. Așadar, (Traficul întocmit, care prevedea ca pină la sfirșitul lunii 
septembrie să se ajungă la o producție zilnică de 95 000 tone cărbune, nu 
a fost respectat. Printre unitățile care nu au atins nivelurile de produc
ție stabilite se numără carierele Roșia-Jiu, Lupoaia, Jilț, Girla ș.a. Desigur, 
această situație este determinată de mai multe cauze. tn rindurile de față 
ne vom referi numai la una dintre ele : modul de funcționare a benzilor 
transportoare.

Luni dimineața, cînd am ajuns la 
cariera de extracție la suprafață a 
cărbunelui Rovinari-est, trei din cele 
patru excavatoare existente aici in 
dotare nu lucrau. De ce ? Sînt cum
va defecte ? — am întrebat.

—Nu, excavatoarele sint bune și 
ar putea lucra, ne spune tovarășul 
Dan Bălan, inginerul șef al carierei. 
S-a rupt insă banda transportoare 
105 de la principala linie de haldă, 
care preia sterilul de la cele trei ex
cavatoare. în consecință, odată cu 
banda transportoare a trebuit să 
oprim și excavatoarele.

— Cînd vor fi ele pornite din nou ?
— în cîteva ore, operația de vulca

nizare a benzii se va încheia și pro
ducția va fi deci reluată. Dar cît va 
rezista această vulcanizare sau cit 
timp va trece pînă cînd banda trans
portoare se va rupe din nou, în altă 
parte, nici noi nu știm.

— De ce ?
— Avem atitea necazuri cu benzile 

transportoare și cu vulcanizarea lor, 
Incit nu putem fi deloc siguri pe ele. 
Aceste defecțiuni apărute atit de frec
vent determină în mod direct dimi

nuarea producției. In luna august 
am avut sarcina să realizăm 550 000 
mc de excavații, o sarcină mică după 
părerea mea și dacă ținem seama de 
capacitatea utilajelor din dotare. Am 
realizat însă numai 510 000 mc de ex
cavații și aceasta în special din cau
za defecțiunilor apărute la benzile 
transportoare. In luna august și în
ceputul lunii septembrie s-au efec
tuat peste 50 de vulcanizări, din care 
circa 25 nu au rezistat și au fost re
făcute.

— Totuși, cum se explică ruperea 
atit de frecventă a benzilor ?

— Există mai multe cauze. Dar în 
primul rînd este vorba de calitatea 
necorespunzătoare a covoarelor de 
cauciuc, precum și a soluției de lipit 
pe care le primim de la Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc — Pi
tești.

Iată, așadar, cum ruperea sau de
teriorarea unei benzi transportoare 
de cîțiva kilometri poate determina 
oprirea cîtorva excavatoare de mare 
capacitate, poate diminua în mod 
simțitor producția de cărbune sau 
cantitatea de steril excavat Și să 

reținem că în bazinul minier al Gor
jului funcționează zilnic circa 180 km 
de benzi transportoare. Or, datele 
sint cît se poate de concludente. Anul 
trecut, pe ansamblul combinatului

„Pauzele" din funcționarea benzilor transportoare 
diminuează randamentul excavatoarelor

De la brigada de reporteri ai „Scînteii" aflată în bazinul carbonifer al Gorjului

s-au înregistrat 16 255 ore de stațio- 
Miare a benzilor din cauza ruperii co
voarelor de cauciuc, ceea ce echiva
lează cu o pierdere de circa 9 mi
lioane rnc de excavații. Lucrurile se 
repetă și în acest an, cînd în opt 
luni s-a pierdut o producție de peste 
6 milioane mc excavații din cauza 
staționării benzilor transportoare.

în ancheta de față ne vom opri mai 
pe larg la situația de la întreprinde
rea minieră Rovinari, deoarece în ca
rierele acestei unități funcționează 
circa 80 km de benzi, deci aproape 
jumătate din totalul celor existente în 
bazinul minier al Gorjului. Majorita
tea specialiștilor cu care am discutat 

au acuzat calitatea benzilor și a ma
terialelor de vulcanizat. Astfel, tova
rășul Gabriel Miertescu, directorul 
adjunct al întreprinderii, ne-a spus că 
stratul protector de cauciuc de pe 

ambele părți ale benzilor transpor
toare nu are suficientă rezistență la 
uzură. De asemenea, ni s-a vorbit pe 
larg despre neajunsurile provocate 
de faptul că plasticul primit de la 
Pitești și care se folosește la vulca
nizarea la cald a benzilor nu are nici 
grosimea și nici elasticitatea cores
punzătoare. Din această cauză, vul
canizările făcute nu rezistă. Chiar și 
capacitatea ambalajelor în care se 
primește soluția de lipit nu cores
punde condițiilor concrete de lucru. 
Astfel, la o vulcanizare se consumă 
între 5 și 13 litri de soluție. Or, solu
ția de lipit este livrată in bidoane de 

50 litri. Necazul este că soluția care 
rămîne în bidon după o vulcanizare 
își pierde din calități.

Desigur, toate aceste neajunsuri 
provocate de C.A.T.C. Pitești și Jila
va, principalii furnizori de benzi 
transportoare și soluție de lipit, tre
buie analizate și eliminate fără în
târziere. Dealtfel, într-o viitoare an
chetă, vom reveni in mod special 
asupra acestor probleme. Nu-i mai 

puțin adevărat însă că șl specialiștii, 
cadrele de conducere de Ia I.M. Ro
vinari, ca dealtfel din întregul ba
zin carbonifer al Gorjului, trebuie să 
intervină și să ia o serie de măsuri 
pentru imbunătățirea condițiilor de 
exploatare, întreținere și vulcanizare 
a benzilor. Să explicăm.

Se susține că stratul protector din 
cauciuc al benzilor transportoare nu 
este suficient de rezistent la uzură. 
Și, desigur, calitatea covoarelor ne 
cauciuc trebuie îmbunătățită. Iată 
însă Cîteva constatări făcute la ca
riera Rovinari-est. Sub platoul de pre
luare a masei excavate de la banda 

501, sterilul și cărbunele s-au adunat 
într-un strat atit de gros incit au 
ajuns la covorul de cauciuc pe care 
îl uzează ca un adevărat, polizor. La. 
punctul de legătură dintre benzile 
401 și 303 lipsesc in ambele părți ro
lele, iar banda transportoare în miș^ 
carea ei se freacă direct de construc
ția metalică. La banda 105, unii su
porți de prindere ai rolelor superioa
re- sint tociți, ceea cer dovedește că 
banda transportoare nu este dreaptă. 
Și exemplele ar. putea continua. Or, 
atunci, cit de tare trebuie să fie co
vorul de cauciuc pentru a rezista la 
frecarea directă pe construcția meta
lică ? Iar după cum ne spunea tova
rășul Constantin Făgaș, șeful secției 
de vulcanizare, acum benzile arată 
încă bine. Au fost însă perioade cînd 
partea inferioară a unor benzi trans
portoare era pur și simplu îngropată 
in pămint.

Nici în cazul vulcanizărilor nu. se 
respectă condițiile -de lucru cerute de 
această operație. Pentru ca o vulca
nizare să reușească, lucrarea trebuie 
să se execute sub un cort, să nu se 
depună praf pe soluția, ș.a. Dai1 iată 
că urmărim echipa condusă 'de Gri- 
gore Surdu, care vulcaniza banda 
105 direct sub cerul liber, deși bătea 
un vint. destul de puternic și praful 
se așternea în voie -peste-soluția, de 
lipit. Mai mult, bidonul cu soluție de 
lipit era scos de două zile din maga
zie și ținut într-o remorcă în carieră. 
Mai era bună soluția de lipit ? Ni
meni nu ar fi putut să dea un răs
puns precis. Culmea este că secția de 
vulcanizare de la I.M. Rovinari are 
și un laborator de analize, cu cîte un 
laborant pe fiecare schimb, dar unde 
nu se poate face analiza soluției de 

lipit, deoarece nu există aparatura \ 
necesară. Prin urmare, se încalcă re
guli elementare in efectuarea vulca
nizărilor. De ce ? ‘

-- Am avut' dinei corturi pentru 
vulcanizări, dar nimeni nu a avut 
grijă de ele și au ajuns ca vai de 
lume, ne spune tovarășul Constantin 
Făgaș. Intenționăm insă ca intr-un 
timp cît mai scurt să facem alte cor
turi- pe care să-le-dăm în primiră, 
echipelor de vutearrizirtbri.

Prin urmare, este necesar ca în 
primul rînd să fie eliminate aceste 
neajunsuri manifestate în exploata- L 
pea.'și 'îhțr'ățtherea hertzilor transpor
toare. In perioada care a trecut de 
la începutul anului, la I.M. Rovinari 
s-au executat nu mai puțin de 827 de 
vulcanizări, Or. dacă nu se respectă 
condițiile prevăzute pentru efectua
rea acestei lucrări nu este de mirare 
că benzile transportoare se rup din 
nou și trebuie oprite atît de frecvent. 
ApOi. dacă vulcanizările nu se exe
cută in condiții optime nu se poate 
ajunge la o concluzie nici în privința 
calității benzilor transportoare și a- 
soluției de lipit. Se impune deci un* ' 
efort conjugat al tuturor muncitori
lor șl specialiștilor pentru ca benzi
le transportoare să nu mai consti
tuie o „buturugă" in calea excavg- 
|togrelor, pentru a se da țării cit mai 
mult cărbune. Este necesar un mai 
înalt spirit de răspundere în întreți
nerea și exploatarea zestrei tehnice 
moderne pe care oamenii de aici o 
au în dotare. Vom reveni pentru a 
prezenta și punctul de vedere al uni
tăților din Pitești și Jilava.

Ian TEODOR 
Dumitru PRUNA
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Cînd va lua sfîrșit „vacanța" 
de la căminul cultural?

Dumitru MICU:

„Scriitori, cărți, reviste"

Tovarășa Elena Ceaușeseu 
a primit pe doamna Estrella Carazo

O privire de ansamblu asupra 
bazei materiale de care dispune 
activitatea cultural-artistică și 
educativă in județul Botoșani oferă 
o imagine mai mult decît mulțu
mitoare. Numai in ultimii ani, în 
comunele Lunca, Vorona, Hudești, 
Corni, Dersca, Viișoara, Ștefănești 
etc. s-au construit noi cămine 
culturale (in fapt, adevărate case 
de cultură), in numeroase altele 
asemenea edificii aflindu-Se in 
construcție, iar celor existente 
aducindp-ll-se însemnate îmbună
tățiri și modernizări. Elocventă 
este, in acest sens, și suma de 
peste 17 milioane lei alocată în anul 
curent județului pentru buna des
fășurare a activității la care ne 
referim, o cotă importantă fiind 
destinată realizării de noi con
strucții, achiziționării de mobiliar, 
aparatură audio-vizuală etc. Aces
tor fonduri li se adaugă o parte din 
sumele provenite prin -contribuția 
bănească a cetățenilor, ca și din 
cele prevăzute în planul de chel
tuieli al unităților cooperației 
agricole și de consum. In ce mă
sură se îndeplinește scopul căruia 
ii este destinat acest efort finan
ciar ? Iată întrebarea ce ne-a de
terminat să întreprindem o Investi
gație în rindul așezămintelor cul
turale din județ. Așadar :

— Ce acțiuni cultural-artistice și 
educative ați prezentat sătenilor în 
această săptămînă ? ne-am adresat 
tovarășului Dumitru Fedor, directo
rul căminului cultural din comuna 
Leorda.

întrebarea a produs nedume
rire : de parcă am fi dorit să aflăm 
ce anume se intimpla în acel mo
ment pe o altă planetă ! „Noi am 
fi organizat totuși ceva, dar n-am 
avut nici cu cine-și nici pentru ce". 
Să facem un inventar : o sală cu o 
capacitate de aproape 250 locuri și 
încă alte două în care se pot 
organiza activități de microgrupuri 
(pentru reparațiile cărora s-au 
cheltuit recent peste 100 000 lei) 
încorporate intr-un local modern 
și dotat corespunzător cu mobilier 
și aparatură. Iată o bază mate
rială suficientă pentru o activitate 
culturală bogată, diversă. Toate 
acestea n-au servit cu nimic sco
pului lor. Și, cum ne informa însuși 
directorul căminului cultural, nici 
nu vor fi utilizate decît cel mai 
devreme la sfirșitul lunii octom
brie. Este o concepție profund ero
nată despre caracterul activității 
culturale. Căminul cultural trebuie 
să ofere oamenilor posibilitatea de 
a vedea aici un film, de a urmări 
un spectacol al formațiilor de a- 
matori, un recital de poezie etc. 
„Vacanța" pe care și-a luat-o 
această instituție de cultură este 
în contradicție cu necesitatea des
fășurării unei activități permanente. 
Este greu de crezut că dintre cei 
aproape 3 000 locuitori ai comunei 
nimeni nu dorește să participe la 

\ activitățile căminului cultural.

Care este poziția comitetului co
munal de partid, a biroului executiv 
al consiliului popular față de această 
situație ? Cu nimic deosebită de 
cea a directorului căminului cultu
ral, așa cum reiese și din următoa
rea opinie : „La Leorda, e de pă
rere tovarășul Dumitru Angheluș, 
secretar adjunct al comitetului co
munal de partid, este foarte greu 
ca activitatea cultural-artistică și 
educativă să se desfășoare in per
manență". E greu pentru că, pe lin
gă neajunsurile semnalate anterior, 
nici biroul comitetului comunal de 
partid și nici biroul executiv al con
siliului popular nu s-au preocupat 
cîtuși de puțin de transformarea 
căminului cultural intr-un instru
ment eficient de informare și edu
care a maselor. Acreditîndu-se ideea 
că „la noi nu se poate", - organele

Raid-anchetă 
în așezăminte 
culturale din 

județul Botoșani

locale de partid și de stat au omis 
cu bună știință analizarea activită
ții căminului cultural, aceasta figu
rină arareori și doar la modul alu
ziv intr-un material sau altul. Iar 
dacă primii factori de răspundere 
ai comunei nu sînt văzuțl la cămi
nul cultural decît la . vreo ședință 
sau alta, ce exemplu de urmat au 
ceilalți membri ai comitetului co
munal de partid, deputății, alte 
cadre ce pot — și au obligația ! — 
să participe și să stimuleze conti
nuu activitatea acestei instituții ?

La Brăești am intilnit aceeași mo
tivație a prelungirii vacanței cămi
nului cultural comunal încă din luna 
iunie : plecarea în concediu a ca
drelor didactice. Și aceeași practică 
a directorului de cămin, Vasile Al- 
bu, de a nu-și fi propus măcar o 
singură acțiune în programul de lu
cru pentru întreaga perioadă de 
vară. Cazuri similare și în comunele

menea explicație lipsește aspeotul 
esențial, și anume acela care se 
referă la cei peste 80 000 de locuitor' 
ai Botoșanilor. Fiindcă aceștia sînt 
cei, pentru care, dar și cu care se 
deâășoară activitatea culturală.

în general, în ultimii ani, activi
tatea cultural-artistică și educativă 
în cadrul județului a înregistrat un 
vizibil salt cantitativ și calitativ, 
dovadă fiind și rezultatele obținute 
în cea de-a doua ediție a Festiva
lului național „Cintarea României". 
Dar. preocupați îndeaproape de o 
serie de formații considerate repre
zentative pentru județ, de pregă
tirea continuă a acestora pentru a 
participa cit mai onorabil la dife
rite concursuri ori festivaluri, in
structorii comitetului județean de 
cultură și educație socialistă au 
scăpat din vedere tocmai cea 
mai importantă sarcină: controlarea 
și îndrumarea tuturor așezăminte
lor culturale din cadrul județului, 
pentru utilizarea corespunzătoare a 
bazei materiale de care dispun șt, 
respectiv, pentru întreținerea unei 
activități permanente. Festivalul 
national „Cintarea României" tre
buie să se desfășoare tot timpul, 
nu numai în perioada unor con
cursuri — aceasta trebuie să fie 
preocuparea permanentă, zi de zi, a 
tuturor activiștilor culturali, a fac
torilor de răspundere din toate 
localitățile. Pe la căminul cultural 
al comunei Leorda (situat doar la 
18 km de Botoșani) n-a trecut în 
ultimele 12 luni nici un instructor 
al comitetului județean de cultură 
și educație socialistă ; la Brăești, 
de la începutul anului și pină în 
prezent acest fapt s-a... semnalat 
doar o singură dată. Șirul exemple
lor ar putea continua.

Sigur că, lipsite de un . control 
și o îndrumare permanente, nefiind 
antrenate la diferite acțiuni in 
aceeași măsură ca alte așezăminte 
culturale, necunoscindu-se cu exac-

G. Enescu, Havirna, Rădăuți-Prut, 
Mihălășeni, Răchiți etc. și chiar la 
Casa de cultură a municipiului Bo
toșani, al cărei director, Gheorghe 
Iriniia, ne-a declarat : „Dispunem 
de un plan de muncă foarte bogat 
și variat". Da, dar numai pe 
hîrtie. In realitate, după cum

titate realitatea de pe teren, o par
te a acestor instituții din cadrul 
județului se mulțumesc să activeze 
doar în preajma unui concurs sau 
altuia. Că s-a reușit — și ș.S 
insistă în continuare — să se 
înființeze la nivelul județului 
mai multe formații artistice de ama
tori de o reală valoare, cu adevărat

Dumitru Micu a adu
nat in „Scriitori, cărți,/ 
reviste", volum apărut 
la editura „Eminescu", 
cîteva studii de mai 
mică cuprindere închi
nate unor autori mai 
rar cercetați, ca Ema- 
noil Bucuța, Alice Că- 
lugăru, Horia Furtună 
sau I. M. Rașcu, dar 
și unor autori de 
notorietate, ca Tu
dor Arghezi sau Mir
cea Eliade, cum și 
o serie de lucrări cu 
caracter sintetic dedi
cate presei literare ro
mânești sau poeziei in 
revista „Viața nouă".

Pasionat scotocitor de 
documente in temeiul 
cărora își dezvoltă în
treaga argumentare te
meinică, adesea exha
ustivă, criticul poposeș
te îndelung în „spațiile 
albe" ale istoriei lite
rare, ocolite adesea de 
confrați sub motivul că 
numai piscurile dau 
dimensiunea unei lite
raturi, lor adresin- 
du-li-se efortul de e- 
lucidare critică.

Dacă D. MicU se 
oprește adesea în aces
te zone nu o face din 
întîmplare. Dimpotrivă, 
chiar in temeiul unui 
program minuțios al
cătuit care vizează 
ansamblul literaturii 
noastre. Să amintim 
numai lucrarea „Gîndi- 
rea și "gindirismtil*", 
esențială pentru înțe
legerea unei întregi 
epoci culturale, a cărei 
elucidare din perspec
tiva esteticii materia- 
list-dialectice a deschis 
noi orizonturi fertile 
de cunoaștere. De aici 
putem desprinde un 
anumit profil al criti
cului. preocupat să o- 
fere unei posibile isto
rii literare cercetări 
metodice parțiale, stu
dii tematice și de pro
fil, monografii de au

tori, curente, reviste 
etc. Cartea de față ni 
se pare ilustrativă 
pentru scopul propus, 

înțelegem că alături 
de studierea personali
tăților și a operelor re
prezentative apare ne
cesară cercetarea minu
țioasă a unor perioade 
sau zone considerate 
mai puțin fertile, a 
unor aspecte în apa
rență periferice, dar 
care, la o privire aten
tă și competentă, iși 
relevă locul distinct In

evoluția literaturii. 
Lucid șl circumspect, 
avînd mereu in față 
valorile de referință, 
criticul depistează cu 
pasiune la autori mai 
puțin importanți toc
mai acele particulari
tăți lndividualizante cu 
efecte durabile. (La 
Horia Furtună obser
vă că „pastelul medi
tativ este specia în care 
se realizează constant", 
la I.M. Rașcu sublinia
ză că „nota individua- 
lizantă este visarea" 
etc.).

Cuprinzător, cu mul
te Observații pătrunză
toare ne apare studiul 
consacrat operei litera
re a lui Mircea Eliade. 
Subsumarea prozei a- 
cestuia ariei largi a 
romanului condiției u- 
mane ne descoperă o 
parte a preocupărilor 
marelui scriitor. Di
socierea dintre savant 
și literat este o condi
ție a înțelegerii și si
tuării exacte a acestu
ia din urmă. în cazul 
scriitorului amintit, ța

și Ia Blaga, opera li
terară este situată ade
sea pe nedrept în um
bra operei științifice. 
D. Micu evită această 
fundătură a criticii, 
dovadă pătrunzătoarea 
analiză făcută prozei 
fantastice eliadești.

Există în acest vo
lum și lucrări cu ca
racter special. Așa sint 
„Camil Petrescu, di
rector de periodice", 
cercetare exhaustivă, și 
„Presa literară româ
nească", o operă de 
sinteză, una din puti
nele de acest fel. Isto
ricul literar a scos din
tr-o masă imensă de 
material acele publica
ții reprezentative care 
au făcut epocă și au 
definit, în mod speci
fic, evoluția literaturii 
noastre (studiul omite 
totuși o serie de publi
cații, care, deși nu au 
fost literare, au avut 
contribuții remarcabi
le in acest domeniu : 
„Rampa" interbelică, 
publicație unde lite
ratura a ocupat un 
loc distinct, „Ultima 
oră", în care, sub 
conducerea lui Petru 
Comarnescu, s-au pu
blicat pagini antologi
ce de critică literară 
dedicate lui Blaga sau 
Mateiu I. Caragiale, 
iar o serie de scriitori, 
printre ei și Al. Sahia, 
și-au făcut aici uceni
cia. O mențiune aparte 
ar fi meritat „Repor
ter").

Consecvent cu sine 
însuși în tot ceea ce 
scrie. Dumitru Micu 
oferă unui public larg 
o carte bogată în fap
te și sugestii, una din 
acele cărți necesare 
oricărui om care do
rește să fie deopotri
vă informat și cultivat.
Emil VASILESCU

Tovarășa Elena Ceaușeseu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., a primit, marți di
mineața, pe doamna Estrella Carazo, 
soția președintelui Republicii Costa 
Rica, care a efectuat o vizită în țara 
noastră.

La primire a luat parte tovarășa 
Ana Mureșan, președinta Consiliului 
Național al Femeilor.

Cu acest prilej, doamna Estrella 
Carazo a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, președintele Re
publicii Socialiste România, și tova
rășei Elena Ceaușeseu un călduros 
salut și urări de sănătate și fericire 
din partea președintelui Republicii 
Costa Rica. Rodrigo Carazo Odic. 
Totodată, și-n exprimat satisfacția 
de a se întilni cu tovarășa Elena 
Ceaușeseu și a mulțumit călduros 
pentru invitația de a vizita Româ
nia. pentru posibilitatea oferită de a 
cunoaște din realizările remarcabile

ale poporului român, activitatea și 
preocupările femeilor din țara noas- 
stră.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușeseu a rugat să se transmită 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, a sa personal, un cald 
salut și cele mai bune urări pre
ședintelui Rodrigo Carazo Odio.

în cadrul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare existente 
între Republica Socialistă România 
și Republica Costa Rica. pe plan eco
nomic, cultural, științific, al educa
ției și invățâmintului, in alte sfere 
de activitate, precum și intre orga
nizațiile de femei din cele două țări 
și a fost exprimată dorința de a 
adinei aceste raporturi in folosul și 
spre binele ambelor popoare, al cau
zei păcii și progresului in lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

a reieșit din investigațiile noas
tre, foarte puține dintre acțiunile 
cuprinse în planurile de muncă s-au 
concretizat. Mai ales cele prevăzute 
a se desfășura la sediul Instituției. 
„Știți, principalii noștri colaboratori 
sînt cadrele didactice. Acestea fiind 
pină de curînd în concediu, n-am 
putut realiza tot ceea ce ne-am pro
pus, inclusiv în privința programe
lor cultural-artistice". Dintr-o ase

reprezentative, aceasta nu scuză cu 
nimic lipsa de activitate a nu
meroase așezăminte de cultură. 
Dimpotrivă, demonstrează înțelege
rea unilaterală, greșită a unui im
perativ al etapei actuale în privința 
organizării și desfășurării activității 
cultural-artistice și educative în 
rindul maselor. Și, implicit, în
deamnă la măsuri neîntirziate pen
tru îmbunătățirea acestei impor
tante activități.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteli"

t V
PROGRAMUL 1

14,00 Fotbal: Cupele europene 
Transmisiuni directe alternative 

16.00 Telex
16,05 luvațfimtnt—educație

Laboratorul in viața școlii (activi
tățile de laborator ș! eficiența 
procesului de învățămînt). Anche- 
ta-dezbatere (I)

16.25 Curs de limba germană
16.45 Tragerea pronoexpres
16.55 Muzică ușoară
17.25 Forum cetățenesc
17.45 Rădăcinile viitorului

însemnări de călătorie din R.P. 
Chineză de Victor Teodora

18.25 „E frumos să trăiești pe pămtnt" 
Spectacol de poezie și muzică

18,50 1001 de seri

19,00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
19,40 Noi, femeile!
20.20 Film artistic: „Primăvara timpu

rie". Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor din R.P. Chineză. 
Regia: Du Zi și Nao Shaoli

22,10 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.20 Interpret: a! rfntecului popular'
19.40 Film documentar: Desenele scrii

torilor. Regla: Alexandru Sîrbu
19,55 Treptele afirmării

Luminița Petre — vioară; Aladar 
Racz — plan; Mlhnea Croltoru — 
violoncel

20.40 Studio T ’80
21,00 Teleenciclopedia
21.40 Muzică ușoară eu Yves Montanei, 

Veronika Fischer și Kenny Rod
gers

22,10 Telejurnal

CRONICA TEATRALĂ —
I Schimbind condeiul ga

zetarului cu pana drama
turgului, Adrian Dohotaru 
adaugă o nouă pagină dra
maturgiei de actualitate.

Reportajul ce a stat la 
baza „Anchetei asupra 
unui tînăr care nu a făcut 
nimic" a apărut in urmă 
cu mai bine de doi ani și 
jumătate în „Flacăra". Re
porterul a pornit pe ur
ma unei scrisori, inten- 
ționînd, conform datelor, 
sugestiilor ei, să prezinte 
cititorilor revistei „un va
gabond tipic care trăiește 
din expediente, care tul
bură liniștea publică și 
care pune lumea în stare 
de alarmă".

A urmat contactul cu 
„terenul", „cazul", „reali
tatea". A urmat, după con
sultarea semnatarilor scri
sorii, audierea „celeilalte 
părți". „Degetului arătă
tor" al cetățenilor speriați 
și pripiți în aprecieri 
(„Dacă ar fi după mine, aș 
tăia toate degetele arătă
toare de pe pămînt" — 
sună o replică a piesei), 
reporterul i-a opus o ati
tudine de scormonire plină 
de sensibilitate, înțelegere 
și toleranță (cu măsura 
cuvenită), tact. Realitatea 
s-a dovedit contradictorie 
și, desigur, cu mult mai 
complexă. „Am întîlnit 
un tînăr ieșit din co
mun, cu mari calități, 
care ar fi putut face 
o mulțime de lucruri mi
nunate, dar nu știa cum 
să trăiască și cum să ajun
gă la visurile lui. Un tinăr 
refractar la sfaturi dogma
tice dar și la disciplina 
muncii, trăind mai mult in 
imaginație, cu o putere de 
seducție extraordinară. In 
fond, un inadaptabil. Un 
tinăr care amină mereu să 
ia o hotărlre asupra desti
nului său".

„Trimis" de redacție, ga
zetarul s-a implicat sin
gur pe cont propriu și, 
asumindu-și chiar riscul de 
a nu aduce reportajul pe 
tema dată și așteptată, s-a 

l aventurat într-o investigație

superioară ; refuzind să ju
dece după aparențe și să 
pună în fața neliniștilor 
și căutărilor vieții conclu
zii didacticiste ; simțind 
nevoia, tocmai pentru a 
moraliza superior, să as
culte cu atenție omul și să 
pătrundă in motivații. 
Semnalului de alarmă pri
mit — adecvat in unele 
privințe, fals in multe al
tele — reporterul i-a opus 
un strigăt al propriei con
științe. Anchetării (de pe

care „trișindu-și soarta" 
frustrează nu numai socie
tatea, ci și pe sine, Adrian 
Dohotaru face și procesul 
membrilor familiei și im
plicit De cel al unor „mi
turi" ale ei. Este surprins 
să deruta părinților, ce au 
„păcătuit", poate, doar 
prin prea mare generozi
tate, așa cum îi acuză răs
picat Vădim (interpretat 
la „Bulandra" printr-un 
savuros crochiu comic de 
Dan Damian). Interpreții

(personaj încarnat cu de
zinvoltură și culoare de 
Violeta Andrei); egoismul, 
acreala pretimpurie a A- 
driartei (interpretată cu 
aplomb de Irina Petrescu, 
pe dominanta unei 'stări 
de nervozitate și agitație 
abia stăpinite. șl a unei in
transigențe cam inumane)!

Nu lipsește nici procesul 
unor educatori limitați și 
absurzi, lipsiți de elemen
tara înțelegere a psiho- 
logiilor adolescentine (pro-

La Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 

„Anchetă asupra unui tinăr 
care nu a făcut nimic" 

de Adrian DOHOTARU

poziții de monolog), ziaris
tul i-a opus dialogul. Dia
logul de la om la om, pri
virea cercetătoare vizind 
(dincolo de pletele, mult 
prea lungi, de „poze" mo
derniste, de gesturi exteri
oare) chipul și „ochii"; sta
tura interioară ; esențe : 
ginduri și atitudini. Dinco
lo de dezordinea aparentă 
— neliniștea ; dincolo de 
nonconformism — incapa
citatea de adaptare ; din
colo de lipsuri — calități : 
dincolo de manifestări — 
cauze. Fotografierii i-a 
preferat radiografia.

în „Ancheta...", portretul 
tînărului are nu numai 
adincimea dată de capaci
tatea de pătrundere psiho
logică și declanșare a con
fesiunii, specifică autoru
lui, ci și șansa oferită de 
pluralitatea perspectivelor.

Făcînd procesul izolării, 
Reintegrării lui Patriciu 
Grigorescu, al felului în

acestora : Ileana Predescu 
(Mama) întruchipează o 
ființă caldă, înțelegătoare, 
fragilă, ea însăși un copil 
dezarmat in fața vieții, iar 
Mircea Bașta (Tatăl) un 
om calm, pătruns de liniș-» 
tea pe care ți-o dă senti
mentul datoriei sociale și 
politice împlinite, frămin- 
tat de „problema" fiului și 
șocat de atitudinea și com
portamentul unor foști to
varăși, Este surprins un 
anume spirit mic-burghez 
al fraților și surorilor, in 
raport cu care viata lui 
Patriciu poate părea un 
protest; lipsa de persona
litate și complacerea în 
compromis a Iui Dan (in
terpretat, cu sobrietate, de 
George Oancea) ; răutatea, 
imoralitatea, meschinăria și 
cinismul cumnatei, a cărei 
existență se desfășoară 
între casa de mode, întil- 
niri suspecte și voiaj e

fesoara de matematică — 
în interpretarea căreia 
Zoe Muscan realizează o 
compoziție șarjată cu mă
sură), maistrul cu vederi 
înguste și pedagogie de 
satrap, colegii, de fapt in
diferenți (Florentin Dușe), 
prietenii comprehensivi, dar 
lipsiți de personalitate și 
influentă (Micaela Cara
cas conferă Ioanei o notă 
de mare delicatețe și auten
ticitate), șeful de la forțele 
de muncă, care „una spune 
și alta fumează".

Chiar dacă este un „caz", 
chiar dacă nu-și reprezin
tă generația, Patriciu ex
primă dimensiuni impor
tante ale acesteia : curiozi
tatea, neliniștea căutării, 
refuzul compromisurilor, 
o vocație nefructificată de 
„donator universal". „An
cheta..." conține drama va
lorii de excepție, rău sau 
necanalizate, a valorii de

excepție care nu se rea
lizează, relevă forța de 
visare, setea de cunoaș
tere, de creație și aventu
ră (in sensul asumării ris
cului, investigării curajoa
se a necunoscutului), ca
racteristice lui Patriciu, 
ca pe o minunată latență 
a speciei umane. Șl aici, 
piesa, în care au răsunat 
replici spirituale, aforisme 
și exortatii. face loc poe
ziei. Calități pe care Flo
rian -Fittiș le pune admi
rabil ) în evidență prin su
gestia unei neliniști date de 
„toate întrebările lumii", 
prin acel tip de sensibili
tate, prin acel patos, acea 
incandescență a verbului 
său — ce îi sint caracteris
tice.

„Ancheta..." mai conține 
o meditație subtilă despre 
deontologia presei, respon
sabilitatea ziaristului, ca
litatea și formele implică
rii sale in viață, în desti
nul oamenilor, dreptul său 
de a scrie, de a pătrunde 
în viața lor, de a trage 
concluzii și a oferi soluții. 
Ziaristul nu e un „proprie
tar de cuvinte", arată Do
hotaru în termeni de eseu 
dramaturgie. El trebuie să 
fie o conștiință (căci „fie
care rind e un glonte țlșnit 
dfntr-o armă"). O conștiin
ță ale cărei certitudini nu 
exclud nevoia, vocația de 
a asculta, a se confrunta 
cu ceilalți, mulțimea între
bărilor și neliniștilor. Acest 
tip de ziarist e întruchipat 
cu discreție, sensibilitate 
și farmec al naturaleții 
de Cornel Cuman, care 
parcurge, treptat, stări de 
implicare, identificare, me
ditație și dramatism.

Așadar, la „Bulandra" în 
regia matură a lui Petre 
Popesca un bun început de 
stagiune, afirmarea plină 
de succes a unui drama
turg promițător și a unei 
noi piese românești cu re
ale virtuți educative.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite ciștigâtoare la tragerea la sorți 
lunară din 30 septembrie 1980

Cronica
La Muzeul colecțiilor de artă a 

avut Joc, marți, vernisajul unei ex
poziții de artă decorativă și aplicată 
din U.R.S.S., manifestare organizată 
sub auspiciile Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste in cadrul acțiu
nilor dedicate celei de-a 63-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Exponatele — țesături artistice, 
obiecte decorative din sticlă, ce
ramică și piele, create în ultimii 10 
ani — atestă originalitatea, bogăția 
și varietatea acestui domeniu al 
artei plastice sovietice.

în alocuțiunile roștite cu acest 
prilej, Costel Badea, secretar al 
Uniunii artiștilor plastici, și A. I. 
Plotnikov, atașat cultural al Amba
sadei Uniunii Sovietice la București, 
au relevat relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite intre România 
și Uniunea Sovietică, subliniind con
tribuția schimburilor culturale la 
mai buna cunoaștere șl apropiere 
dintre popoarele celor două țări.

La vernisaj au asistat Aurel Duca, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului General A.R.L.U.S., perso
nalități ale vieții cultural-artistice, 
un numeros public.

Erau prezenfi B. I. Minakov. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice in țara noastră, 
membri ai ambasadei, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, membri ai corpului diplomatic.

★
La București au început, marți, lu

crările celei de-a IX-a sesiuni a ■Co
misiei mixte româno-daneze de 
cooperare economică, industrială, 
tehnologică și științifică.

Delegația română este condusă de 
Ion Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, iar delega
ția daneză de Aage Lommer, pre
ședintele Comitetului danez de 
cooperare economică și industrială 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
Danemarcei.

în cadrul convorbirilor se analizea
ză stadiul actual a! relațiilor econo
mice dintre România și Danemarca, 
posibilitățile dezvoltării și diversifi
cării schimburilor reciproce de măr
furi. precum și măsurile privind 
extinderea cooperării industriale și 
tehnice dintre cele două țări.

La lucrări a fost ds față Axei Se-

zilei
rup, ambasadorul Danemarcei la 
București.

★
Cu prilejul aniversării Zilei națio

nale a Republicii Cipru, marți după- 
amiază a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată de . 
Institutul român pentru relații cultu
rale cu străinătatea.

Cu această ocazie, ziarista Vensai 
Anghel a împărtășit impresii de că-' 
lătorie din această țară. I

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic.

★
în perioada 22—30 septembrie I960, 

Albert Grassby, șeful Departamen
tului pentru relațiile dintre comuni
tățile etnice din Australia, a efec
tuat o vizită de documentare in țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
tional al Frontului Democrației ți 
Unității Socialiste.

Oaspetele a fost primit de către 
tovarășii Eduard Eisenburger, vice
președinte al Consiliului National al 
F.D.U.S., președintele Consiliului 
Oamenilor Muncii de Naționalitate 
Germană din Republica Socialistă 
România, Aurel Duma, secretar al 
Consiliului Național al F.D.U.S., mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor externe, Marin Rădoi, 
adjunct al ministrului educației și 
învățămintului, Aurel Duca, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Mihnea Gheor
ghiu, președintele Centrului na
țional pentru promovarea prieteniei 
și colaborării cu alte popoare. De 
asemenea, a avut, convorbiri la Depar
tamentul Cultelor șl la I.R.R.C.S.

Albert Grassby a vizitat obiective 
social-culturale și istorice din jude
țele Brașov, Alba, Cluj și Suceava, 
avînd cu aceste prilejuri și convor
biri cu conducerile locale ale 
F.D.U.S.

★
Pe adresa Consiliului Național al 

Organizației Pionierilor au sosit 
premiile obținute de către 12 pio
nieri șt șoimi ai patriei care au fost 
distinși in cadrul ultimei ediții a 
Concursului internațional de desene 
ale copiilor Shankar — din India.

(Agerpres)
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Natalia STANCU

93z.2r 
cj

Se
ria

 
ob

lig
aț

iu
ni

i

*3*3

£.5
S3O

«J»> ‘5

1 48425 148 50 000
1 77428 139 50 000
1 60404 131 40 000
1 27484 30 40 000
1 63936 108 40 000
1 37758 06 30 000
1 40320 145 30 000
1 20805 44 30 000
1 79805 112 30 000
1 50252 139 25 000
1 71618 105 25 000
1 00128 72 25 000
1 94226 61 25 000
1 10607 108 25 000
1 92969 87 20 000
1 40959 82 20 000
1 45523 90 20 000
1 53202 17 20 000
1 53895 124 20 000
1 56817 83 20 000
1 25112 114 15 000
1 39053 24 15 000
1 92267 143 15 000
1 22139 98 15 000
1 6231(1 15 15 000
1 60254 34 15 000
1 01127

Ter
mina

ția se
riei O- 
bliga- 
finni- 

lor

15 15 000

100 197 35 5 000
too 033 104 3 000
100 549 18 3 000

1000 77 81 1000
1 000 66 64 800
1 000 55 15 800
1000 26 56 800
1 000 27 101 800
1000 31 120 800
1 000 64 64 800
1 000 50 96 800
1 000 04 13 800
1 000 56 94 800
1 000 63 34 800

11 327 TOTAL: 10 790 000

AZI, LA FOTBAL
Echipele noastre susțin meciurile retur din cupele europene

Astăzi, echipele noastre de fotbal 
participante la cupele europene sus
țin meciurile retur. Trei dintre cele 
4 reprezentante vor evolua pe sta
dioane proprii.

In „Cupa campionilor europeni", 
Universitatea Craiova va primi re
plica cunoscutei formații italiene In- 
ternazlonale Milano (in tur fotbaliș
tii oaspeți au obținut victoria cu 
2—0).

La Timișoara, pe stadionul „1 Mai"

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă 
și ciștiguri ieșite ciștigâtoare la tra
gerea la sorți pentru trim. III 1980

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:
în perioada 1—3 octombrie, la cinematograful Studio 

din Capitală

ZILELE FILMULUI
DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

dupd următorul program :
Miercuri 1 octombrie — Micuța floare Hua (spectacol de gală)
Joi 2 octombrie — Zimbetttl unui om chinuit
Vineri 3 octombrie — O viață pentru o idee

„Zilele filmului din Republica Populară Chineză* se vor desfășura Și
In orașele Pitești (3—5 octombrie) și Rimnicu Vilcea (5—7 octombrie).

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 2(10 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—-099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul zero 
de la serie nu se ia în considerare.
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1 1783703 50 000
1 2693893 40 000
1 3801971 40 000
1 2786 40 000
1 4024668 30 000
1 2050036 30 000
1 239540 30 000
1 1507650 30 000
1 2592549 20 000
1 5398489 20 000
1 2729142 20 000
1 1644227 20 000
1 2520954 20 000
1 4767669

Terminația 
libretului 
ciștigător

20 000

■ 55 91375 10 000
55 79835 10 000
55 04211 10 000
55 68089 10 000
55 29497 10 000
55 95144 5 000
55 71393 5 000
55 02639 5 000
55 49758 5 000
55 62337 5 000
55 58486 5 000

543 8301 2 000
543 4543 2 000
543 3212 2 000
543 5295 2 000
543 8862 2 000
543 9310 2 000
543 5900 1 000
543 1135 1 000
543 0741 1 000
543 0546 1 000
543 2676 1 000
543 7350 1 000

5 430 531 500
12 565 ciștiguri in valoare de lei :

17 299 000

în „Cupa cupelor", Politehnica Timi
șoara va întîlni formația scoțiană 
Celtic Glasgow (ciștigâtoare cu 2—1 
în prima partidă).

în „Cupa U.E.F.A.", pe stadionul 
din Ghencea, echipa Steaua va juca 
în compania formației belgiene Stan
dard din Liăge. După cum se știe, 
această partidă s-a încheiat în tur 
cu un rezultat de egalitate : 1—1.

Toate aceste trei intilniri încep ia 
ora 14,00 și vor fi transmise alterna
tiv la televiziune și la radio, pe pro
gramul I.

★
în orașul olandez Utrecht, în cadrul 

„Cupe! U.E.F.A.", formația piteșteană 
F.C. Argeș va întîlni echipa F. C. 
Utrecht. Primul joc, disputat la Pi
tești, s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite acest joc în întregime pe pro
gramul 1, cu începere din jurul 
orei 21.

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viață pentru luna septem
brie 1980 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1) D.Z.X. i 2) R.T.K. ; 3) 
M.T.E.; 4) M.P.J.; 5) B.N.J.; 
6) U.K.M.; S.G.H. } 8)x.z.x.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor A.D.A.S. pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurații să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

LISTA OFICIALĂ

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 octombrie. In țară: Vremea va 
ii în general frumoasă ta regiunile 
din sudul țări!, unde cerul va fi va
riabil, iar ploile izolate. In celelalte 
regiuni, cerul va fi temporar noros șl 
vor cădea ploi locale care vor avea 
și caracter de aversă. Vtatul va sufla 
slab pină la moderat.

Ciștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au 
un sold mediu triniestrial egal cu 
cel puțin 10 la sută din valoarea cîș- 
tigului ; dacă soldul mediu trimes
trial este mai mic de 10 Ia sută din 
valoarea ciștigului, se acordă un 
cîștig de 10 ori mai mare decît soldul 
mediu trimestrial al libretului.

a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigâtoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul III 1980

o
u 
Z

Terminația 
numerelor 
libretelor 

ciștigâtoare
Procentul 

de ciștiguri

1 512 250%
2 259 200%
3 419 100%
4 319 50%
5 729 25%
6 963 25%
7 279 23%
8 169 2S%
9 140 25%

10 734 25%
11 776 25%
12 209 25%
13 186 25%
14 684 25%
15 986 25%

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
în librete se efectuează de cătru 
sucursalele (filialele) C.E.C.
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Excelențelor Lor
Domnului CARLO BERARDI

Domnului ROSSANO ZAFFERANI
Căpitani regenți ai Republicii San Marino

Marea sărbătoare națională a poporului chinez prieten /

SAN MARINO

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înaltele funcții de căpitani regenți 
ai Republicii San Marino, vă adresez cele mai cordiale felicitări, urări de 
succese în activitate și de fericire personală. Transmit poporului sanmarinez, 
de care poporul român se simte legat de o sinceră prietenie, urări de 
bunăstare și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceausescu
5 *

și tovarășa Elena Ceaușescu au primit

și pe soția sa, Ioanna Tsatsos
(Urmare din pag. I)
tele Nicolae Ceaușescu a arătat că 
vizita lor in țara noastră constituie 
o expresie a bunelor relații tradi
ționale dintre România și Grecia, 

în cadrul întrevederii s-a subli
niat cu satisfacție că raporturile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Grecia s-au extins și îm
bogățit continuu în ultimii ani pe -----hoțâr'ii-HQ]. con- 

dialogului la nivel 
de Ia Atena șt 

exprimată convin- 
_-------------------------raporturi se vor
adinei și în viitor, în folosul ambe
lor noastre popoare, al cauzei secu
rității, păcii, destinderii șl colabo
rării în Balcani, Europa și In În
treaga lume. De comun acord, s-a 
relevat contribuția Importantă pe 
care o pot aduce la întărirea rela
țiilor româno-elene contactele din
tre oamenii de știință șl artă din

baza înțelegerilor 
venite cu prilejul 
înalt româno-elen 
București. A fost 
gerea că aceste

cele două țări, schimburile de valori 
spirituale dintre România și Grecia, 
dezvoltarea legăturilor culturale 
dintre popoarele noastre.

Abordindu-se unele probleme ale 
vieții internaționale actuale, s-a sub
liniat necesitatea intensificării efor
turilor pentru reluarea și continua
rea politicii de destindere, de pace și 
colaborare, pentru soluționarea, pe 
cale pașnică, prin tratative, a dife
rendelor dintre state, a tuturor pro
blemelor care confruntă omenirea, 
pentru instaurarea unul climat de 
securitate, înțelegere și largă coope
rare în Balcani, în Europa și în în
treaga lume.

★
După întrevedere, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au reținut la dineu pe 
acad. Constantin Tsatsos și pe 
doamna Ioanna Tsatsos.

întrevederea și dineul s-au desfă
șurat într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

a primit delegația Partidului Noua Democrație
din Grecia

(Urmare din pag. I)
cii, destinderii, securității și cooperă
rii in Balcani, în Europa și în În
treaga lume.

Abordindu-se unele probleme ale 
vieții internaționale, s-a exprimat 
preocuparea față de actuala situație 
din lume, caracterizată prin .menți
nerea încordării dintre state, fapt ce 
impune intensificarea eforturilor tu
turor guvernelor, ale forțelor demo
cratice și progresiste în direcția re
luării și continuării politicii de pace, 
destindere și securitate, de respect al 
independenței și suveranității națio
nale, de egalitate in drepturi șl 
neamestec în treburile interne ale 
statelor. în acest context, a fost rele
vată necesitatea imperioasă a solu
ționării numai pe cale pașnică, prin 
tratative, a problemelor litigioase din 
diferite zone ale globului, excluzîn- 
du-se folosirea forței sau amenința
rea cu forța In relațiile dintre state.

în legătură cu situația din Europa, 
s-a relevat însemnătatea bunel des
fășurări a reuniunii de la Madrid. A 
fost reliefată necesitatea întreprinde-

rii unor măsuri concrete pe linia 
dezangajării militare, dezarmării, re
ducerii cheltuielilor militare.. De am
bele părți s-a evidențiat însemnăta
tea deosebită pe care o au pentru 
cauza securității europene statorni
cirea unor raporturi de largă colabo
rare între statele din Balcani, trans
formarea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii, bunel vecinătăți, încrederii 
și cooperării, lipsită de arme nu
cleare. în acest cadru, s-a subliniat 
necesitatea rezolvării problemei ci
priote pe calea negocierilor directe 
între cele două comunități, care să 
asigure conviețuirea pașnică, lntr-un 
stat unic, în forme asupra cărora vor 
cădea de acord, păstrlnd independen
ța, integritatea teritorială și suvera
nitatea Republicii Cipru.

A fost relevată importanța lichidă
rii subdezvoltării și edificării unei 
noi ordini economice mondiale, care 
să ducă la crearea unei lumi mai 
drepte și mal bune.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și caldă 
prietenie.

de ambasadorul Republicii

la București
Cu prilejul celei de-a XXXI-a a- 

niversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Chen Shu
liang, a oferit marți o recepție-

Au luat parte Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului' Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Emilia Sonea, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu. adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior al Ar
matei, Pretor Popa, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și co
operării economice internaționale, Ion 
Popescu-Puțuri, președintele Aso
ciației de prietenie româno-chineze, 
general-colonel Mihai Burcă, vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, conducători ai unor insti
tuții centrale, generali și ofițeri, re
prezentanți ai vieții cultural-artistice 
șl științifice, ziariști.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu prilejul sărbătoririi celef de-a 

31-a aniversări a proclamării R.P. 
Chineze, instituții și organizații de 
masă și obștești din țara noastră au 
adresat telegrame de felicitare insti
tuțiilor și organizațiilor chineze simi
lare.

(Agerpres)

Tovarășului HUA GUOFENG
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului YE JIANYING
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

Tovarășului ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

BEIJING

Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, in numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist Chinez, 
Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari 
șt Consiliului de Stat ale Republicii Populare Chineze, precum și poporului 
frate chinez un salut tovărășesc și calde felicitări.

In anii care au trecut de la proclamarea Republicii Populare Chineze, 
comuniștii, oamenii muncii au înfăptuit profunde transformări revoluționare 
în societatea chineză, obținînd succese remarcabile în toate domeniile 
revoluției și construcției socialiste. Poporul român urmărește cu sentimente 
de prietenie și solidaritate vasta activitate creatoare desfășurată de harnicul 
și talentatul popor chinez, sub conducerea partidului comunist, în frunte cu 
tovarășul Hua Guofeng, pentru dezvoltarea accelerată a economiei, științei 
și culturii, pentru creșterea bunăstării întregului popor și înflorirea 
multilaterală a patriei.

Acordînd o înaltă prețuire raporturilor prietenești româno-chineze, ne 
exprimăm convingerea că, acționînd în spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejui întîlnirilor la nivel înalt de la București și Beijing, colaborarea dintre 
partidele și țările noastre pe multiple planuri, conlucrarea reciprocă în lupta 
pentru pace, libertate, independența și progresul tuturor popoarelor se vor 
dezvolta continuu în interesul popoarelor român și chinez, al cauzei generale 
a socialismului, păcii și cooperării internaționale.

De ziua marii sărbători naționale, vă adresăm dumneavoastră, comuniștilor 
și tuturor oamenilor muncii chinezi urări de noi și tot mai mari succese în 
opera de edificare a socialismului, pentru prosperitatea și fericirea poporului 
chinez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Se împlinesc, astăzi, 31 de ani de 
cind. la marea adunare de la 
Beijing a reprezentanților oameni
lor muncii, veniți 
rile țării, în acea 
octombrie 1949, a 
instaurarea puterii 
crearea Republicii _ ___ ____
ze. încununare strălucită a luptei 
îndelungate, pline de sacrificii, des
fășurate de masele muncitoare, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Chinez, împotriva exploa
tării feudale și capitaliste, a do
minației imperialiste, pentru elibe
rare națională și socială, acest eve
niment a marcat o cotitură radicală 
în destinele poporului chinez, des- 
chizind calea unor profunde schim
bări revoluționare. Totodată, lnscri- 
indu-se ca un moment de uriașă 
însemnătate in istoria mișcării co
muniste și muncitorești, a vieții 
internaționale în ansamblu, pro
clamarea Republicii Populare Chi
neze a restrîns puternic sfera de 
influentă a imperialismului in lume, 
a modificat substanțial raportul 
mondial de forte in favoarea socia
lismului și păcii.

Devenit stăpîn pe destinele sale, 
marele și talentatul popor chinez 
și-a mobilizat energiile în vederea 
edificării unei vieți noi. libere și 
prospere. Astăzi, Republica Popu- 

imagi- 
puternic 
totodată, 
intema- 
progres

din toate colțu- 
istorică zi de 1 
fost proclamată 
revoluționare și 

Populare Chine-

Iară Chineză prezintă 
nea unui stat socialist 
și înfloritor, care joacă, 
un rol important în viața 
țională, în lupta pentru 
și pace, pentru dezvoltarea colabo
rării pe temeliile egalității șl echi
tății intre toate națiunile lumii.

Marile izbînzi dobîndite de clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea din R.P. Chineză își găsesc o 
elocvență materializare în dezvol
tarea impetuoasă a forțelor de pro
ducție, In sporirea considerabilă a 
avuției naționale. Pe harta țării au 
apărut sute și sute de uzine și 
combinate, care au asigurat dez
voltarea industriei oțelului și con
strucției de mașini, energeticii și 
chimiei, valorificarea pe scară tot 
mai întinsă a bogățiilor naționale.

Toate aceste realizări de seamă 
constituie o temelie solidă în ve
derea accelerării în continuare a 
construcției socialiste, pentru creș
terea potențialului economic și 
tehnico-științific al țării. în lumina 
hotărîrilor celui de-al XI-lea Con-

greș al P. C. Chinez, a hotărîrilor 
ulterioare ale conducerii de partid 
și de stat, întregul popor depune 
perseverente eforturi pentru a a- 
sigura transformarea Chinei, pină 
la sfîrșitul secolului. într-un stat 
socialist modern, cu un înalt nivel 
al forțelor de producție, ridicarea 
continuă a bunăstării și fericirii 
oamenilor muncii.

Comuniștii, întregul nostru popor 
urmăresc cu sentimente de caldă 
simpatie eforturile constructive ale 
poporului 
realizările 
Înflorirea 
socialiste.

Acționînd, în lumina politicii sale 
principiale, pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste, România 
acordă, așa cum este bine cu
noscut, o mare însemnătate extin
derii raporturilor de solidaritate și 
conlucrare cu Republica Populară 
Chineză. Cu deplină satisfacție se 
poate constata că aceste relații se 
dezvoltă pe o linie mereu ascen
dentă, se diversifică și se îmbogă
țesc an de an, pe temelia trainică 
a principiilor independenței șl su
veranității naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne. întrajutorării to
vărășești și avantajului reciproc.

Un rol determinant în amplifica
rea continuă a colaborării priete
nești au avut întîlnirile și convor
birile la nivelul cel mai înalt al 
conducerii de partid și de stat din 
România și R. P Chineză în acest 
sens, vizita întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în China cu doi 
ani în urmă, precum și vizitele e- 
fectuate de tovarășul Hua Guofeng 
în 1978 și în luna mai a.c. în Româ
nia, convorbirile dintre cei doi con
ducători, înțelegerile la care s-a 
ajuns au vitalizat puternic relațiile 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, au ridicat pe un plan su
perior ansamblul cooperării româno- 
chineze. .

Dezvoltarea multilaterală a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
româno-chineze constituie un fac
tor important al construcției socia
liste în cele două țări, răspunzînd 
pe deplin intereselor ambelor po
poare și înscriindu-se, totodată, ca 
o contribuție de preț la promovarea 
cauzei socialismului, progresului și 
păcii în lume.

chinez, se bucură de 
de seamă obținute în 
multilaterală a Chinei

Simboluri noi pentru o epocă nouă
Nu știu cum vor fi arătat uneltele 

celor care au durat „Uriașul dragon 
de piatră",, adică Marele Zid, a că
rui construcție a început prin 
veacul al treilea î.e.n. Am vă
zut insă o originală și semnifica
tivă expoziție a uneltelor cu care, în 
ultimii ani. a fost conturat vastul sis
tem de irigații „Drapelul roșu". în 
fața cobiliței cu lemnul cumpenei lus
truit de umărul omului, cu talgerele 
din împletitură de răchită burdușite, 
încremenite de greutatea purtată în 
această formă concavă — explicațiile 
sint inutile. Hirlețe cu marginile 
roase de talpa piciorului... Frînghii 
care l-au ținut pe om agățat de pe
retele de piatră — pe ploaie ori pe 
arșiță — pentru a săpa noul drum al 
■apelor... Mănuși zdrențuite de mun
că... Dornuri de oțel cu muchiile în
florite de loviturile ciocanelor pentru 
a despica muntele... Baroase de oțel 
înflorite și ele la capete de efortul 
eroic... Imaginea acestor „flori" de 
oțel are o formidabilă încărcătură 
emoțională. Ea echivalează cu cel 
mai inspirat poem închinat omului 
Chinei noi. care a săvirșit această 
epopee eroică.

Și nu numai această epopee...
Oțelul ciocanelor ori dornurilor, cu 

fibrele răsfrinte la capete, venea, 
poate, din cetatea de foc de lâ An- 
shan, unde se produc anual peste 
7 milioane tone oțel. Ori, poate, de 
la Oțelăria nr. 1 din Shanghai, vatră 
fierbinte de metal a Chinei, cu teh
nologii de elaborare moderne, com
petitive. Sau venea, poate, din 
sutele de întreprinderi siderurgice 
mici și mijlocii, răspîndite pe între
gul teritoriu al Chinei populare. 
Toate aceste sute și sute de izvoare, 
adunate, dau puterea de metal a Chi
nei, Un reper în timp : în 1949 pro
ducția de oțel era doar de 158 000 
tone. Saltul săvirșit a ridicat 
țara la performanța unei producții 
de 34 480 000 tone de oțel în 1979.

Cîte ciocane și cite dornuri n-au 
fost înflorite de efortul uman pentru 
nașferea acestor noi Izvoare de pu
tere ! Remarca nu se vrea cîtuși de

puțin retorică. Ea dorește să suge
reze dimensiunea vocației construc
tive a unui popor harnic, vrednic, 
încrezător in idealul său comunist, 
hotărît să facă din țara cu granițe 
din Himalaia și pină la Pacific o 
țară cu o industrie modernă, cu o 
agricultură de prim rang, pentru bi
nele și fericirea întregului popor. 
Popor de care ne leagă o prietenie 
strînsă, cum numai prieteniile înte
meiate pe un ideal comun, pe respect 
i eciproc, pe încredere și colaborare 
reciproc avantajoasă pot fi.

Da. efortul uman, eroic, atît de 
limpede sugerat de uneltele-simbol

însemnări de călătorie 
din R. P. Chineză

amintite, stă la baza tuturor înfăp
tuirilor. Am cuprins de pe „Stinca 
vederii" priveliștea de azi a Beijing
ului. Clădiri cu acoperișuri tradițio
nale, cu marginile răsfrinte. ca niște 
originale caravele. dar și blocuri noi, 
sclipind in soarele blind al toam
nei. La Guangzhou. în estuarul Flu
viului Perlelor, ne-a bucurat pulsul 
trepidant, de ev nou. ascultat in veci
nătatea șantierelor navale. Arcadele 
noului pod ce îmbrățișează cele două 
maluri rivalizează, ni se spune, cu 
celebritatea splendidului pod de la 
Nanjing, construit deasupra Fluviului 
Albastru.

„Experiența se cîștigă încercînd", 
ne spunea în apropiere de Guangz
hou un veteran comunist. Și ces
tul său a îmbrățișat împrejurimile. 
Adică, parcelele de orez, în care cea 
de-a treia recoltă se grăbea spre ma
turitatea spicului greu. Plantații de 
trestii de zahăr, cu tulpinile lungi, 
vineții, contrastînd lingă verdele ore
zului în spic. Plantații de portocali, 
cu fructele rotunde ițindu-se dintre 
frunzele verzi, ca nișțe flăcărui pîl-

piitoare, de aramă. Plantații de rodii
— o specie de rodie pitică, să reziste 
vînturilor puternice — rinduite în 
coloane lungi și drepte, cu vaduri de 
apă conectate la nelipsitul sistem de 
irigații, unul din nenumăratele 
atu-uri ale recoltelor record ce-i în
găduie Chinei să hrănească un po
por reprezentînd o cincime din popu
lația globului, deși terenurile culti
vate înseamnă mai puțin de 7 la sută 
din totalul acestora pe plan mondial.

Și luind aminte la toate acestea, 
gîndul te duce, invariabil, la uneltele 
muncite de la sistemul de irigații 
„Drapelul roșu". Totul s-a clădit și 
se clădește in China cu o imensă do
rință de a transforma și perfecționa. 
Șirurile acelea de copaci, cu frunze 
in formă de evantai, copaci numiți 
„Părul fecioarei", sint rezultatul a- 
cestei dorințe-crez. Și rodiile pitice. 
Și noile oțelării din Uhan, Și noile 
cetăți ale mătăsii din Hangzhou. Și 
imaginea aceea care mi s-a întipărit 
pe retină la Guangzhou, tot din acest 
efort s-a născut : la cheiul de piatră 
al Fluviului Perlelor sint așezate 
două tunuri mari, simbol al trecutei 
oprimări coloniale de odinioară. Un 
copil încălecase uriașa țeava de oțel, 
rîzînd cu hohote de isprava sa. Epi
sodul depunea și el mărturie despre 
o epocă de asuprire definitiv îngro
pată în trecutul Chinei populare.

O epocă nouă, modernă, socialistă, 
în care binefacerile civilizației sint 
în beneficiul omului, se naște vigu
ros, puternic, irevocabil, din ener
giile întregului popor. Este epoca în 
care vechile simboluri chinezești, de 
a-i găsi fiecărui anotimp un cores
pondent într-o floare : pentru iarnă
— narcisa, pentru primăvară — 
floarea de piersic, pentru vară — 
floarea de lotus, pentru toam
nă — superba crizantemă — au 
o extensie nu numai simbolică, ci 
reală, în anotimpurile de mari îm
pliniri ale acestei țări prietene, ale 
acestui vrednic popor prieten.

Iile TANASACHE

Adunarea festivă din Capitală
Cu prilejul celei de-a 

aniversări a proclamării 
Populare Chineze — 1 
— marți după-amiază a avut loc 
la clubul întreprinderii „Republi
ca" din Capitală o adunare festivă 
organizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R., Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prie
tenie româno-chineză.

Au participat 
Cazacu, membru 
Politic Executiv, 
al P.C.R., Ion 
membru al C.C. 
ședințele Asociației de prietenie

XXXI-a
Republicii 
octombrie

tovarășii Virgil 
al Comitetului 

secretar al C.C. 
Popescu-Puțuri, 

al P.C.R., pre-

țiflor Democrației șl Unității So
cialiste, membri ai comitetului de 
___ ' . . 2 ’ întreprin
derii, numeroși oameni ai muncii. '

Au luat parte Chen Shuliang, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de Va- 
sile Carolică, prim-secretar al Co
mitetului de partid al 
al Capitalei, .

Despre semnificația 
XXXI-a aniversări a 
Republicii Populare

româno-chineză, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la. C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct partid și ai conducerii 
al ministrului afacerilor externe, 
general-locotenent Gheorghe Go
moiu,. adjunct al ministrului apă
rării naționale și secretar -al Con
siliului Politic Superior ăl Arma
tei. Pretor Popa, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Ion Botar, secretar al I.R;R.C.S„ 
Mariana Bcliș. vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești. vicepreședinte al Biroului 
Comitetului Central al Organiza-

Cuvintul tovarășului

Ion Popescu-Puțuri
Victoria revoluției chi

neze și proclamarea, la 
1 octombrie 1949, a Repu
blicii Populare Chineze, a 
spus vorbitorul, au marcat 
o cotitură radicală în mul
timilenara istorie a po
porului chinez, au consti
tuit un moment istoric de 
profundă rezonanță in evo
luția vieții internaționaie 
contemporane, contribuind 
într-o măsură substanțială 
la schimbarea raportului 
de forțe pe arena mondia
lă, in favoarea forțelor re
voluționare, democratice, 
antiimperialiste și antico
lonialiste, dind un puter
nic impuls luptei de eli
berare socială și națio
nală, pentru libertatea și 
independenta popoarelor 
de pretutindeni.

Comuniștii, masele popu
lare din China au infâp- 
tuit, In cei 31 de ani de 
viață liberă, transformări 
profunde, revoluționare in 
toate domeniile vieții eco- 
nomico-sociale și culturale. 
China populară reprezintă 
astăzi un mare stat socia
list, cu o economie, știință 
și cultură în plină dezvol
tare, care exercită un im
portant rol in viața inter
națională, in lupta pentru 
pace și progres, pentru 
dezvoltarea liberă și inde
pendentă a popoarelor, 
pentru instaurarea unei 
colaborări bazate pe ega
litate și echitate între toa
te națiunile lumii.

în prezent, sub condu
cerea Partidului Comunist 
Chinez, în frunte cu to
varășul Hua Guofeng, po
porul chinez muncește cu 
dăruire, obținînd succese 
remarcabile în dezvoltarea 
economică și socială, in ri
dicarea nivelului de viață 
material și spiritual, in în
făptuirea mărețului pro
gram de modernizare so
cialistă multilaterală a pa
triei.

După ce a relevat o se
rie de succese obținute de 
poporul chinez, vorbitorul 
a spus că, in etapa actuală, 
conducerea de partid și de 
stat a orientat activitatea 
tuturor comuniștilor și a 
întregului popor chinez 
spre realizarea sarcinilor 
cuprinse in hotărîrile adop
tate de Comitetul Central 
al Partidului Comunist 
Chinez și la cea de-a 3-a 
sesiune a celei de-a 5-a 
legislaturi a Adunării Na
ționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze, 
pentru realizarea moder
nizării socialiste multila
terale a țării.

Subliniind că 
mân urmărește 
mente frățești, 
simpatie și
eforturile creatoare și 
nace ale poporului chinez, 
vorbitorul a adresat comu
niștilor, oamenilor muncii 
din China calde felicitări 
pentru aceste remarcabile 
realizări, precum și cele 
mai bune urări de noi și tot 
mai mari succese în con
strucția socialistă, in dez
voltarea multilaterală și 
modernizarea socialistă a 
patriei, pentru 
ta tea și fericirea 
chinez prieten.

în continuare,
s-a referit pe larg la acti
vitatea creatoare pe care o 
desfășoară poporul nostru 
pentru transpunerea în via
ță a Istoricelor hotăriri 
adoptate de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., pentru 
încheierea cu succes a cin
cinalului 1976—1980.

El a subliniat că înfăptui
rea cu succes a prevederi
lor actualului cincinal a ri
dicat pe o treaptă superi
oară progresul economico- 
soclal al României și. pe 
această bază, s-a putut asi
gura creșterea mai puter
nică a nivelului de viață al 
oamenilor muncii. O nouă 
și elocventă expresie a 
înaltului spirit patriotic și 
umanist al politicii partidu
lui nostru, pătrunsă 
grijă * permanentă și 
ximă responsabilitate 
de interesele majore
patriei, o constituie recenta 
hotărire a Comitetului Po
litic Executiv a! C.C. al 
P.C.R. cu privire la redu
cerea cheltuielilor militare 
pe acest an cu două miliar
de lei, precum și reducerea 
cu patru miliarde lei a 
cheltuielilor de administra
ție și a altor cheltuieli ale 
statului în favoarea acce
lerării progresului multila
teral al patriei și înfăptuirii 
programului de ridicare a 
nivelului de trai al po
porului.

Subliniind victoriile și 
succesele cu adevărat isto- 
țice, repurtate de poporul 
român in cei 36 de ani de

poporul ro- 
cu senti- 
de adincă 

solidaritate, 
te-

prosperi- 
poporului

vorbitorul

de 
ma- 
față 
ale

la victoria revoluției de 
eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, sub conducerea' 
P.C.R., vorbitorul a arătat 
că din această glorioasă 
perioadă se detașează eta
pa ultimilor 15 ani, inau
gurată de cel de-al TX-lea 
Congres al partidului și 
caracterizată printr-un di
namism și ritmuri fără 
precedent, etapă plină de 
rodnice înfăptuiri în toate 
domeniile de activitate, 
care poartă adine pecetea 
gindirii și forței de acțiune 
a secretarului general al 
partidului nostru, pre
ședintele României — tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

în continuare, vorbitorul 
a spus : Acționînd ferm 
pentru înfăptuirea neabă
tută a socialismului, pentru 
punerea tot mai largă in 
valoare a superiorității o- 
rinduirii noastre. Partidul 
Comunist Român, România 
socialistă își aduc, totodată, 
o contribuție de seamă la 
cauza generală a socialis
mului, păcii și colaborării 
internaționale.

în centrul activității in
ternaționale, partidul 
statul nostru situează 
mod neabătut dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările 
socialiste, cu țările in curs 
de dezvoltare, cu statele 
nealiniate, cu toate țările 
lumii în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice. Ca 
tară europeană, .România 
acționează consecvent pen
tru realizarea securității, 
colaborării și păcii în Eu
ropa, pentru trecerea la . 
dezangajare militară și de
zarmare De continent și în 
întreaga lume.

în continuare, vorbitorul 
a spus : In împrejurările 
actuale, cînd în viața in
ternațională au apărut pro
bleme complexe, s-a ajuns 
la o încordare extrem de 
gravă, partidul și statul 
nostru s-au pronunțat și 
se pronunță cu hotărire 
pentru soluționarea pe cale 
politică, a tratativelor paș
nice, a tuturor problemelor 
litigioase, pentru a se face 
totul în direcția reluării și 
dezvoltării politicii ’de des
tindere, pentru pace și co
laborare între toate națiu
nile lumii.

După ce a evocat relații
le de strînsă prietenie și 
colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, din
tre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Chineză, vorbitorul a 
spus : întilnirile și convor
birile deosebit de fructuoa
se de la București și Bei
jing din 1978, dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tovară
șul Hua Guofeng, președin
tele Comitetului Central al < 
Partidului Comunist Chinez 
au avut un rol decisiv în 
extinderea și adîncirea ra
porturilor prietenești de co
laborare româno-chineze, 
au impulsionat puternic 
cooperarea și conlucrarea 
reciprocă pe toate planu
rile. Constituind o conti
nuare firească a dialoguri
lor anterioare la nivel înalt, 
vizită tovarășului Hua Guo
feng la București din luna 
mai anul curent, convorbi
rile care au avut loc cu a- 
cest prilej, înțelegerile și 
concluziile la care ș-a 
ajuns se înscriu ca un nou 
moment de mare însemnă- ; 
tate în evoluția ascendentă 
și rodnică a relațiilor ro- 
mftno-chineze și marchează 
o contribuție de seamă ia 
întărirea solidarității și co
laborării multilaterale din
tre partidele, țările , și po
poarele noastre.

O largă extindere a dd-.’ 
. bindit cooperarea econo
mică ' dintte Republica 
Socialistă România si 
Republica Populară Chi
neză prin semnarea la 
Beijing. în mai 1978, 
de către tovarășul ’Nicolae 
Ceaușescu .și tovarășul 
Hua Guofeng, a Acordului 
de cooperare economică si 
tehnică pe termen lung. I 
precum și prin constituirea | 
și activitatea Comisiei mix- ■ 
te guvernamentale de cola
borare economică și teh
nică.

Acordînd o înaltă prețui
re relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-chineze, 
a spus în încheiere vorbi
torul, partidul și statul 
nostru sint ferm hotărîte 
să acționeze și în viitor 
pentru dezvoltarea și adin- 
cirea lor continuă, în inte
resul popoarelor român și 
chinez, al cauzei generale 
a socialismului, păcii, secu
rității, independentei, coo
perării și colaborării inter
naționale.

și 
in

sectorului 3

celei de-a 
proclamării 

Chineze au J 
vorbit tovarășii Ion Popescu-Pu
țuri și Chen Shuliang.

Cuvintul ambasadorului

Chen Shuliang
"tea teritorială, 
la rezolvarea 
internaționale, 
seama nu numai de inte
resele vitale ale poporului 
chinez, dar și de interesele 
fundamentale ale popoare
lor lumii conform interna
ționalismului proletar. Noi 
ne preocupăm nu numai 
de securitatea țării noas
tre, dar și sprijinim po
poarele din diferite țări în 
lupta lor împotriva agre
siunii șt intervenției din a- 
fară .și pentru apărarea 
independentei si suverani
tății. Evidențiind rolul tot 
mai important pe care-1 
joacă România In viața in
ternațională, vorbitorul a 
spus : ;,România se preocu
pă în mod deosebit de pa
cea si securitatea în lume, 
acordă o mare importanță 
dezvoltării ample a relații
lor sale cu toate țările lumii, 
promovează activ princi
piile juste ale egalității în 
drepturi, independenței, 
suveranității, neamestecu
lui in treburile interne, 
nerecurgerii la forță sau 
amenințarea cu forța și al 
dreptului fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe propriul său 
destin, militează pentru 
înlăturarea sursei încordă
rii internaționale, opunîn- 
du-se tendinței de reîm
părțire a lumii in sfere de 
influență, politicii de for
ță și de dictat, se pronun
ță pentru creșterea rolu
lui țărilor mici și mijlocii, 
țărilor în curs de dezvol
tare și al țărilor nealiniate 
în viața internațională și 
insistă asupra lichidării 
decalajelor dintre țările 
bogate și țările sărace șl 
asupra instaurării noii or
dini economice internațio
nale. Toate acestea au 
adus României un înalt 
prestigiu internațional și 
prieteni tot mai mulțl". 
Referindu-se la faptul că 
poporul chinez consideră 
dintotdeauna succesele po
porului frate român drept 
și ale sale, și se bucură 
din toată inima pentru 
acestea, vorbitorul a evi
dențiat că : „Poporul ro
mân, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, depunînd o 
muncă harnică și ducînd 
o luptă îndîrjită, a ob
ținut realizări remarcabile 
în construcția socialismu
lui și in apărarea inde
pendenței și suveranității 
patriei sale. Economia na
țională a României a cu
noscut o dezvoltare uriașă, 
capacitatea de apărare na
țională se întărește pe zi 
ce trece, iar nivelul de trai 
al poporului se ridică con
siderabil. Poporul român 
construiește socialismul, 
care deschide României lu
minoase perspective de 
dezvoltare. Sintem convinși 
că eforturile poporului ro
mân pentru realizarea o- 
biectlvelor mărețe stabilite 
de către Congresul al 
XII-lea al Partidului Comu
nist Român se vor încunu
na cu rezultate fructuoase", 

în încheiere, arătind că 
deși China și România se 
situează pe continente di
ferite, la mii de km depăr
tare, vorbitorul a spus : 
„Toată lumea știe că între 
cele două partide, țări și 
popoare există relații de 
sinceră prietenie, solidari
tate militantă și colaborare 
multilaterală. Aceste relații 
își au rădăcini adînci in is- 
forhe-și -nu o bază princi
pială solidă. Astăzi, parti
dele comuniste aie țărilor 

tre state- să se bazeze pe noastre, aplicînd adevăruri 
cele cinci . principii ale universale ale marxismului

După ce a exprimat vii 
mulțumiri pentru organiza
rea acestei adunări, ea re
prezentînd o nouă expre
sie â prieteniei profunde ' 
dintre popoarele chinez și 
român, vorbitorul a trans
mis poporului român un 
cald salut din partea po
porului chinez.

Relevind că poporul chi
nez își celebrează sărbătoa
rea națională cu profundă 
bucurie și deplină încrede
re, vorbitorul a spus : „De 
cînd pășim pe drumul de 
luptă pentru înfăptuirea 
modernizării socialiste, am 
obținut primele rezultate 
importante in traducerea 
în viață a orientării de 
reajustare, restructurare, 
consolidare și îmbunătăți- 

, re a economiei noastre na
ționale. Planul pe anul 1980 
se îndeplinește cu succes, 
se prevede ca producția 
globală a industriei și agri
culturii să fie depășită".

Subliniind însemnătatea 
lucrărilor celei de-a IlI-a 
sesiuni a celei de-a V-a le
gislaturi a Adunării Națio
nale a Reprezentanților 
Populari a Republicii Popu
lare Chineze, care și-a în
cheiat recent lucrările, am
basadorul a spus : „Sesiu
nea a marcat în mod viu 
un pas înainte in procesul 
democratizării în țara noas
tră. Practica a pus în fața 
partidului nostru și a între
gului nostru popor o pro
blemă arzătoare și anume: 
necesitatea reformei în sis
temul politic și in meca
nismul economic. Aceasta 
constituie o chezășie impor
tantă a înfăptuirii moder
nizării socialiste.

Prin reforma mecanismu
lui economic, urmărim de
pășirea neajunsurilor con- 
stînd în centralismul exa
gerat în luarea deciziei și 
în controlul excesiv si ri
gid în domeniul economic; 
lărgirea autogestiunii între
prinderilor și a dreptului 
de participare a muncitori
lor și funcționarilor ia ad
ministrare ; folosirea in 
principal a metodelor eco
nomice pentru gospodări
rea economiei noastre. în 
locul mijloacelor adminis
trative întrebuințate în 
trecut ; realizarea reglării 
atît prin plan, cît și prin 
piață ; conducerea econo
miei prin intermediul orga
nizațiilor economice și cu 
sprijinul pirghiei econo
mice și al legislației econo
mice. Considerăm că numai 
în felul acesta se poate 
accelera dezvoltarea forțe
lor de producție 
țării noastre, se 
bunătăți treptat 
trai material și 
poporului nostru. Hotărîrile 
adoptate la cea de-a III-a 
sesiune a celei de-a V-a le
gislaturi a Adunării Națio.- 
nale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze a- 
supra acestor probleme im
portante se bucură de un 
sprijin entuziast din partea 
întregului popor chinez. 
Poporul chinez ..este ferm 
hotărît și plin de în
credere ca sub conduce
rea Partidului Comunist 
Chinez să transforme țara 
noastră intr-o țară socia
listă puternic^, modernă, 
cu înalt grad de democra- - 
ție și civilizație".

Arătînd că, pentru reali
zarea modernizării socia
liste, China are nevoie dc 
o ambianță1 de pace inter
na ționajă de . lungă durată, 
vorbitorul -a - arătat -că gu
vernul . . chinez susține din
totdeauna ca relațiile din-

sociale ale 
poate îm- 
nivelul de 
cultural al

Participînd 
treburilor 

China tine

cele cinci"principii 
coexistenței pașnice. Po
porul chinez, care a avut condițiile concrete ale ță- 
timp îndelungat mult de 
suferit de pe urma agresiu
nii și jafului imperialist, cu
noaște în mod profund cit 
de prețioase „ șirjU in depen
deni a națională, suverani
tatea de stat și integrita-

universale ale marxismului 
și socialismului științific în

rilor lor, conduc fiecare in 
parte popoarele proprii pe 
calea construirii socialis
mului. In măreața cauză a . 
^evoluției și a construcției 
ne sprijinim și ne ajutăm 
reciproc".

Recepție la Beijing
BEIJING 30 (Agerpres). 

— Cu prilejul celei de-a 
XXXI-a aniversări a pro
clamării Republicii Popu- 

- lare. Chineze, 1 premierul 
Consiliului de Stat, Zhao 
Ziyang, a oferit o recepție 
în Marea Sală-a Adunării 
Poporului din Beijing. Au 
participat Gu Mu, Yaq Yilin 
și Chen Muhua, vicepre-

1

mieri ai Consiliului de Stat, 
Liao Chengzhi, vicepre
ședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze, 
alți, cpnducători de partid 
și de stat. S-a adresat cu 
acest prilej participanților 
premierul Zhao Ziyang.



Mărturie a interesului maîiifestat față de personalitatea

și gîndirea creatoare a președintelui României,

în India a apărut volumul

„NICOLAE CEAUȘESCU 
o viață dedicată păcii"
DELHI 30 (Agerpreș). — In India a apărut un nou volum in limba engleză dedicat personalității 

proeminente a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii - ■ ■■ -.................... -- - " "
editat de 
României

.NICOLAE CEAUȘESCU - O VIAȚA DEDICATĂ PĂCII", volumul, 
președintelui

Socialiste România, intitulat „I
„Nava Yug Publishers", din Calcutta, evidențiază gîndirea creatoare, științifică a 
în elaborarea șl realizarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.

introductiv.Cuvîntul 
semnat de Syed Abul Man
sur Habibullah, spichețul 
Adunării Legislative a sta
tului indian Bengalul de 
Vest, reliefează personali
tatea proeminentă a pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, rolul său 
de promotor și făuritor al 
României socialiste mo
derne. Autorul relevă că, 
în redactarea cuvîntului 
introductiv „dedicat unei 
mari personalități a lumii 
contemporane", sursa sa de 
inspirație o constituie 
„extraordinara viață și ac
tivitate a președintelui 
Ceaușescu, viziunea sa 
scrutătoare și analitică in 
abordarea problemelor eco
nomice, sociale și politice, 
concepțiile sale lipsite de 
dogmatism. profunzimea 
spiritului analitic, capacita
tea de sinteză, măies
tria și Intuiția cu care 
abordează atit problemele 
propriei sale țări, cit și pe 
cele ale comunității in
ternaționale. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este nu 
numai un om de stat, un 
diplomat expert, dar și un 
mare istoric și filozof care 
prevede viitorul omenirii. 
El este devotat spiritului 
Națiunilor Unite, ideilor de 
pace și de largă cooperare 
internațională, progresului 
și civilizației tuturor națiu
nilor lumii.

Militant neobosit pentru 
pace și devotat cauzei 
menținerii integrității na
ționale, președintele Nicolae 
Ceaușescu a ținut totdea
una sus stindardul respec
tării stricte a principiilor 
și normelor de drept inter
național, a legalității și 
eticii internaționale. Uriașa 
sa popularitate in lume, in 
rindul țărilor în curs dc 
dezvoltare din Asia, Africa 
și America Latină este o 
dovadă edificatoare a au
dienței — ample și multila
terale — a concepției sale 
privind noua ordine econo
mică internațională.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu este o forță di
namică, ce poate da noi 
speranțe omenirii, o poate 
face mai sigură pentru ge
nerațiile viitoare. Ca mulți, 
foarte mulți dintre miliar
dele de oameni ai lumii, 
sper în succesul misiunii 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu".

Autorul prefeței relevă 
totodată : „Cu alegerea 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu în fruntea Parti
dului Comunist Român și 
a statului, acum 15 ani, 
România a intrat într-o pe
rioadă de dezvoltare fără 
precedent, atit în viața po
litică internă, cit și pe 
planul politicii externe".

Autorul volumului, prof. 
S. K. Kar, pornește de la 
constatarea că alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
in fruntea Partidului Co
munist Român și a statu
lui nostru „marchează în
ceputul unei epoci glorioa
se de realizare deplină 
prin dezvoltare socialistă", 
subliniind 
României sub conducerea 
supremă 
Nicolae Ceaușescu in do
meniile economic, cultural 
și diplomatic sint fără în
doială nu numai strălucite, 
ci mult mai semnificative 
sub raportul îmbunătățiri
lor calitative in domeniile 
politic, administrativ, in
dustrial. agricol și in cel al 
relațiilor internaționale;' 
Conducerea realistă, • știin
țifică. cu acuratețe șl. in 
același timp, vizionară a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu a asigurat înflo
rirea deplină a vieții Socia
liste în România, iar ț^ra crarea 
culege acum roadele minu
nate ale acesteia. Congre
sul al XII-lea al Partidului

Comunist Român este mă- 
sura succeselor ample reali
zate de România socialistă. 
Realizările României, sub 
conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, au de
pășit toate așteptările".

Evidențiind realismul, 
înțelegerea științifică, ce 
marchează abordarea de 
către România a proble
melor internaționale, auto
rul expune direcțiile prin
cipale ale politicii externe 
a partidului și statului 
nostru, precum și rolul 
determinant, novator

unei politici de pace șl 
largă cooperare internațio
nală, în democratizarea re
lațiilor internaționale, in 
abordarea marilor proble
me ale lumii contempora
ne, pentru realizarea dezi
deratului vital al tuturor 
popoarelor — dezarmarea 
generală și, în primul rînd, 
dezarmarea nucleară, pen
tru abolirea politicii de 
forță și soluționarea exclu
siv prin mijloace pașnice a 
divergențelor dintre state.

pe arena in- 
recunoașterea 

ideilor și 
de

a României 
ternațională, 
și consacrarea 
pozițiilor exprimate 
președintele României so
cialiste, înalta prețuire a 
gîndirii originale și revo
luționare a șefului statului 
român, proeminentă perso
nalitate a lumii contem
porane.

Laburist din
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rășul Dumitru Popescu.’, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. care participă la 
lucrările Conferinței anuale'ța Parti
dului Laburist din Marea Britanie, 
s-a întîlnit cu James Callaghan, li
derul Partidului Laburist.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
au fost transmise liderului Partidului 
Laburist un cald salut amical și cele 
mai bune urări de sănătate și succes. 
Mulțumind, James Callaghan a trans

mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
salutul său cordial și urări de sănă
tate și succes. Amintindu-și cu plă
cere de întilnirile și convorbirile avute 
cu tovarășul Nicolae Ceausescu, li
derul Partidului Laburist a dat o 
înaltă apreciere activității neobosite 
desfășurate de șeful statului român 
penttu menținerea și consolidarea pă-

Marea Britanie
cil, a politicii de destindere și cola
borare internațională.

în cursul convorbirii s-a subliniat 
necesitatea depunerii de eforturi de 
către toate statele, toate forțele avan
sate pentru asigurarea păcii și destin
derii, soluționarea diferendelor inter
naționale numai pe calea pașnică a 
tratativelor politice, pentru dezarma
re, pentru lichidarea gravelor deca
laje dintre țările sărace și cele boga
te, pentru o largă cooperare intre 
toate națiunile.

De ambele părți s-a subliniat do
rința ca relațiile de prietenie și co
laborare statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Laburist 
diiî.Marea Britanie să se dezvolte în 
continuare, spre folosul reciproc al 
celor două popoare și al cauzei pro
gresului, păcii și cooperării în Europa 
și in. întreaga lume.

La întîlnire a participat Vasile 
Gliga, ambasadorul Republicii Socia
liste România in Marea Britanie.
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că „realizările
a președintelui

MADRID

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CIPRU

Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

NICOSIA
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Cipru, îmi este deose

bit de plăcut să vă adresez călduroase- felicitări și sincere urări de fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului cipriot prieten.

Sînt convins că bunele relații de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre se vor dezvolta în continuare, spre folosul ambelor popoare, al 
înțelegerii și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

După o prezentare suc
cintă a principalelor
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prilej, prof, 
a subliniat că 

noii lucrări 
un eveniment

r * *•* <><♦..

BiW

președintelui Nicolae 
Ceaușescu in elaborarea 
acestei politici.

Editat în condiții grafice 
excelente și cuprinzind 16 
capitole, volumul se des
chide cu portretul Oficial 
al președintelui Republicii 
Socialiste România cu În
semnele prezidențiale.

Sînt inserate apoi date 
biografice ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care 
reliefează momentele cele 
mai importante ale vieții 
și activității revoluționare 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in strinsă îm
pletire cu cele mai semni
ficative momente ale miș
cării muncitorești din țara 
noastră, ale evoluției po
litice, economice și sociale 
din România. „în fțuntea 
partidului și 
scrie autorul 
tele Nicolae 
promovat și 
ferm o politică de accele
rare a progresului econo
mic șl social al României, 
de sporire și modernizare 
a forțelor de producție , in
tr-un ritm inalt, de dez
voltare a științei, educației 
și culturii, de îmbunătăți
re continuă a relațiilor de 
producție, de organizare și 
conducere a societății, de 
adincire a democrației so
cialiste și aplicare neabă
tută a principiilor eticii și 
echității socialiste, de con
tinuă ridicare 
lui de viață 
cultural al 
popor".

în capitole

statului — 
— președin- 
Ceaușescu a 

promovează

a standardu- 
material și 

întregului

distincte, lu- 
prezintă pe larg 

preocupările, rolul și con
tribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la promovarea

mente ale istoriei patriei 
noastre, în capitolul „Al 
XII-lea Congres al Parti
dului Comunist. Român" 
sînt inserate principalele 
prevederi ale documente
lor . adoptate de înaltul fo
rum ai comuniștilor ro
mâni. Lucrarea prezintă 
apoi relațiile de prietenie 
șl colaborare ale României 
cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de dez
voltare din Africa, Asia și 
America Latină, cu toate 
țările lumii, solidaritatea 
militantă a țării noastre cu 
mișcările de eliberare na
țională, inițiativele și ac
țiunile constructive ale 
României în favoarea edi
ficării unei noi ordini e- 
conomice internaționale, 
relațiile dintre România și 
India, activitatea României 
la O.N.U.

în încheiere, tntr-un ca
pitol separat, sint repro
duse aprecieri la adresa 
României socialiste și a 
personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu făcute 
de șefi de stat, de guvern, 
de partid din diferite țări 
ale lumii. De 
sint reproduse Imagini de 
la întâlniri și 
ale tovarășului 
Ceaușescu cu șefi 
și de guvern.

Apariția acestui 
lum dedicat României și 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu se Încadrează in 
seria largă de manifestări 
editoriale din diferite țări 
ale lumii, relevind încă o 
dată marele interes mani
festat pe toate meridiane
le față de țara noastră, 
fața de realizările ei in 
construcția socialistă, față 
de prezența lot mai activă

★
Sub auspiciile filialei din 

Bengalul de Vest a Asocia
ției de prietenie India- 
România, in orașul Calcut
ta a avut loc ceremonia 
prezentării oficiale a volu
mului „Nicolae Ceaușescu 
— o viață dedicată păcii". 
Au participat membri ai 
guvernului și parlamentu
lui local, oameni politici, 
de cultură, diplomați, zia
riști, oameni de afaceri, un 
numeros public.

Cu acest 
S. K. Kar 
prezentarea 
„reprezintă
important în viața politică 
a Indiei, o contribuție de 
seamă la mai buna cunoaș
tere a gîndirii marelui con
ducător român, a concepte
lor și ideilor tradiționale și 
actuale. Ca indian, sînt ex
trem de fericit că mi s-a 
oferit prilejul de a elabora 
o carte ce conține ideile 
unui ilustru gînditor politic 
al lumii contemporane, idei 
și teze ce trebuie să 
călăuzească întreaga poli
tică mondială spre binele 
păcii, progresului și colabo
rării pe planeta noastră".

Luind cuvîntul, Jatin 
Chakrabarty, ministrul lu
crărilor publice, a decla
rat : „Am marea cinste să 
lansez astăzi volumul unui 
mare ora de stat, al cărui 
prestigiu internațional este 
de necontestat. Tezele sale 
cuprinse în această carte 
izvorăsc dintr-o cunoaștere 
și înțelegere profundă a 
realităților lumii contempo- 
rane;' constituind, pritt"Va
loarea lor, un prețios în
dreptar pentru toți oamenii 
politici care doresc ca pe 
pămînt să se instaureze pa
cea și liniștea. Ca simbol al 
păcii, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a cîștigat un 
binemeritat loc in lume, 
reputația sa fiind recunos
cută de întreaga comunita
te internațională, datorită 
consecvenței sale în afir
marea ideii de pace, bună
stare și înțelegere între po
poare". „Politica sa — a 
continuat vorbitorul — 
nu este o politică de con
junctură, ci este o politică 
de largă perspectivă, justă 
și argumentată științific, 
care cere ca omenirea să 
conviețuiască fără războaie 
sau ciocniri sîngeroase, 
fără jertfe și sacrificii, în- 
trevăzind o lume în 
demnitatea umană, 
rile omului să se 
de înțelegere din 
tuturor popoarelor".

La rîndul său, S. A, Ha- 
bibullah, prefațatorul vo
lumului, a subliniat : „Po
litica internă și externă 
atit a Indiei, cit și a altor 
țări' are un exemplu demn 
de urmat în gîndirea pre
ședintelui Ceaușescu, care 
în mod consecvent afirmă 
și apără principiile inde
pendenței, suveranității, 
ideea de progres, pace și 
colaborare între națiuni. 
Sînt mîndru că am elabo
rat prefața acestei cărți ce 
conține principii și teze ale 
unui om politic curajos și 
înțelept, care tratează fe
nomenele mondiale cu un 
inalt spirit de responsabili
tate, de pe poziții realiste 
și constructive".

Cu prilejul ceremoniei a 
fost organizată o expoziție 
de carte înfățișind lu
crările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, publicate în: 
țara noastră și în India, in 
ultimii ani.

care 
dreptu- 
bucure 
partea

asemenea.
convorbiri 

Nicolae 
de stat

nou vo-

Secretarul general al P. C. din Spania 
l-a primit pe reprezentantul P. C. R.
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rășul Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist dtn 
Spania, l-a primit pe tovarășul Mi- 
hai Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., reprezentantul Partidului 
Comunist Român la sărbătoarea pri
lejuită de aniversarea a 60 de .ani 
de Ia crearea P.C, din Spania.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti-_ 
dului Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Santiago Chrril- 
lp un cordial salut și urări de noi 
succese
spanioli

în activitatea comuniștilor 
îndreptată sprer consolida

rea procesului democratic și apăra
rea intereselor fundamentale ale 
clasei muncitoare și ale poporului 
spaniol.

Mulțumind, secretarul general al 
P.C. din Spania a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cald salut, urări de sănătate șl 
succese în înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de cel de-al XII-lea Con
gres al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu ac
tivitatea și preocupările celor două 
partide, precum și cu unele aspecte 
ale vieții internaționale actuale.

„Este necesar să se acționeze 
cu hotărîre pentru realizarea anei 

noi ordini economice internaționale"
Cuvintarea șefului delegației țării noastre la reuniunea 

miniștrilor d$ externe ai țărilor membre ale „Grupului celor 77"

NAȚIUNILE UNITE 30. — Trimisul 
Agerpreș, Ilie Șerbănescu, transmi
te : La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au deschis lucrările 
reuniunii miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale „Grupului celor 
77", convocată pentru a analiza și 
evalua rezultatele sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate noii ordini economice Inter
naționale și pentru a pregăti exami
narea, în cadrul actualei sesiuni or
dinare, a problemelor transferate 
acesteia de către sesiunea specială. 
De asemenea, reuniunea are drept 
scop efectuarea unui bilanț asupra 
progreselor realizate 
cooperării economice 
curs de dezvoltare.

Luind cuvîntul in i 
prima zi ă reuniunii, ! 
țării noastre, Ștefan 
irul afacerilor externe, 
împrejurările politico-economice in
ternaționale actuale conferă reuniu
nii ministeriale a „Grupului celor 
77“ o semnificație deosebită pentru 
promovarea in continuare a intere
selor fundamentale ale țărilor în 
curs de dezvoltare și întărirea soli
darității și unității lor de acțiune in 
negocierile economice cu țările dez
voltate. Arătînd că recenta /sesiune 
specială a Adunării Generale, consa
crată noii ordini economice interna
ționale, s-a incheiat fără rezultate
le așteptate, vorbitorul a relevat că 
acest fapt pune cu și mai multă acui
tate în fața comunității internaționa
le necesitatea de a se trece cu ho
tărîre la negocierea de măsnri prac
tice pe linia efectuării de reforme 
radicale in sistemul relațiilor econo
mice internaționale, în conformitate 
cu -exigențele noii ordini economice 
internaționale.

Este de necontestat faptul că pro
blemele subdezvoltării, ale funcțio
nării normale, sănătoase, și ale sta
bilității economiei mondiale nu pot 
fi rezolvate prin măsuri parțiale su
perficiale, ci necesită schimbări fun
damentale in fluxurile și mecanis
mele economice internaționale, in 
transferul de tehnologie și acordarea 
de asistență tehnică și, totodată, 
mobilizarea, în folosul progresului 
economic și social, a tuturor resur
selor materiale, financiare și uma
ne — a relevat ministrul român de 
externe, v

Deși consensul realizat în cursul 
sesiunii speciale asupra conținutului 
noii strategii internaționale a dez
voltării constituie un rezultat pozi
tiv, absența unui acord unanim in 
problemele negocierilor globale di
minuează într-o anumită măsură va
loarea practică a acordului privind 
strategia. „Grupul celor 77“ a mani
festat flexibilitate în negocieri, ac- 
ționind cu responsabilitate și prezen- 
tînd propuneri care urmăreau să per
mită convenirea unor soluții general 
acceptabile în vederea lansării nego
cierilor globale. Datorită opoziției 
citorva țări dezvoltate, acest obiectiv 
major al sesiunii nu a putut fi însă 
atins. Vorbitorul a apreciat că acor
dul majorității covîrșitoare a statelor 
asupra procedurilor negocierilor 
globale constituie o evoluție pozitivă, 
care demonstrează că. prin acțiunea 
sa unită și perseverentă, „Grupul 
celor 77“ dispune de forța de nego
ciere necesară pentru a determina un 
curs nou in activitățile destinate edi
ficării noii ordini economice inter
naționale.

Rezultatele sesiunii speciale — a 
spus, in continuare, vorbitorul — pun 
in fața reuniunii noastre sarcini de 
cea mai mare însemnătate in legă
tură cu acțiunile comune pe care 
grupul trebuie să le Întreprindă pen
tru depășirea dificultăților actuale.

Obiectivul fundamental al țărilor 
în curs de dezvoltare rămîne, in opi
nia noastră, lansarea, in 1981, a ne
gocierilor globale și concentrarea 
eforturilor pentru amorsarea unui 
proces de schimbări radicale, care să

în domeniul 
Intre țările în
dezbaterile din 
șeful delegației 
Andrei, minls- 

!, a subliniat că

întrevederi ale ministrului român de externe
NAȚIUNILE UNITE 30. — Trimisul 

Agerpreș, Ilie Șerbănescu, transmite : 
Șeful delegației țarii noastre la lucră
rile celei de^a 35-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
s-a intîlnit cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

Cu acest prilej, secretarul general 
al O.N.U. a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu cele 
mai calde sentimente de prietenie, 
stimă și profund respect, precum și 
înaltă apreciere pentru activitatea 
neobosită consacrată reglementării 
pașnice a stărilor conflictuale, solu
ționării echitabile a marilor probleme 
care confruntă omenirea, pentru spri
jinul acordat O.N.U. și importanța pe 
care o atribuie rolului organizației 
mondiale in promovarea obiectivelor 
de pace, destindere, colaborare și 
securitate în lume. în cursul convor
birii au fost abordate probleme legate

de desfășurarea actualei sesiuni a 
Adunării Generale, exprim îndu-se ce
rința de g se asigura o largă conlu
crare in vederea încheierii acesteia cu 
rezultate care să contribuie la redu
cerea tensiunii internaționale, la so
luționarea stărilor de încordare și 
război, la instaurarea noii ordini 
nomice internaționale.

★
De asemenea, șeful delegației 

noastre a avut întrevederi cu 
delegațiilor Austriei — ministrul de 
externe Willibald Pahr, R.P. Congo -r 
ministrul de externe Pierre Nze, Re
publicii Singapore — ministrul de ex
terne S. Rajaratnam, și .Uruguayu- 
lui — ministrul de externe Adolfo 
Foile Martindz. în cadrul întîlnirilor 
au fost examinate stadiul și perspecti
vele dezvoltării relațiilor bilaterale și 
a avut loc un schimb de vederi în 
probleme înscrise pe agenda sesiunii 
O.N.U.

eco-

țării
șefii

dea răspuns atit problemelor urgen
te, cit și intereselor pe termen lung 
ale progresului țărilor în curs de 
dezvoltare, ale dezvoltării sănătoase 
și stabile a ansamblului economiei 
mondiale. Dacă nu se va trece la 
acțiune hotărîtă și rapidă în proble
mele energiei, datoriei externe, în 
problema accesului la piețele finan
ciare, combaterii protecționismului, 
reformei sistemului monetar interna
țional și instaurării unei noi diviziuni 
internaționale a muncii, urmările vor 
fi dintre cele mai grave, atit pentru 
țările in curs de dezvoltare, cit și 
pentru cele dezvoltate. Nu se poate 
concepe ca deciziile referitoare la 
probleme de asemenea anvergură 
universală prin însăși natura lor să 
fie luate în afara O.N.U. și fără 
participarea tuturor statelor.

Referindu-se la faptul că unele țări 
dezvoltate nu numai că nu vor să 
se angajeze efectiv pe linia înfăptui
rii noii ordini economice internațio
nale, dar recurg pe scară largă la 
forme noi care urmăresc continuarea 
exploatării țărilor mai slabe, vorbi
torul a relevat că statele dezvoltate, 
indiferent de sistemul social-econo
mic, trebuie să manifeste înțelegerea 
neoesară față de cerințele țărilor in 
curs de dezvoltare și să treacă la 
măsuri hotărite în direcția edificării 
noii ordini economice internaționale.

Este necesar — a subliniat mi
nistrul român de externe — să folo
sim actuala sesiune pentru menți
nerea și intensificarea dialogului cu 
țările dezvoltate și, în special, cu 
țările care s-au dovedit cele mai 
nereceptive la sesiunea specială, pen
tru a determina lansarea negocierilor 
globale. După părerea noastră, orice 
formulă de compromis care s-ar 
realiza trebuie să răspundă necesită
ții abordării integrate și, totodată, 
cerinței participării democratice a 
tuturor statelor la convenirea măsu
rilor și soluțiilor.

Lărgirea și aprofundarea cooperării 
intre țările in curs de dezvoltare în 
toate domeniile economice ca ele
ment constitutiv al instaurării noii 
ordini economice internaționale, a 
arătat în continuare vorbiton.il, con
stituie o altă direcție principală în 
care trebuie să îndreptăm eforturile 
noastre. în această privință, ni se 
pare necesar să trecem mai rapid, 
mai ales in actualele circumstanțe, 
la acțiune concretă pentru obținerea 
unor rezultate practice mai substan
țiale. de natură să confirme justețea 
acestei opțiuni, să contribuie la va
lorificarea in folosul propriei lor 
dezvoltări a resurselor, capacităților 
și uriașului potențial de care dis
pun țările în curs de dezvoltare, să 
sporească încrederea șl angajarea 
tuturor acestor țări în această nouă 
dimensiune a cooperării internațio
nalei Obiectivele cooperării dintre 
țările, in curs de dezvoltare nu vor 
putea fi insă infâptuite decit prin 
conjugarea eforturilor noastre intr-un 
spirit constructiv, de întrajutorare 
reciprocă, printr-un dialog care să 
conducă la soluții viabile. După pă
rerea delegației roman? — a subliniat 
vorbitprul — ținerea in 1981 a unei 
conferințe a țărilor in curs de dez
voltare la nivel inalt. astfel cum 
se prevede in proiectul de declarație 
a reuniunii noastre, ar avea o mare 
importanță politică și practică pen
tru întărirea cooperării intre, țările 
„Grupului celor 77".

îmbunătățirea coeziunii și solidari
tății „Grupului celor 77". întărirea 
capacității sale de acțiune în rapor
turile cu țările dezvoltate presupun 
găsirea unui sistem care să asigure 
mai multă stabilitate conlucrării 
noastre, să sporească forța de nego
ciere a grupului, locul și 
lor în curs de dezvoltare 
economică internațională, 
ordine de idei apreciem 
să avem in vedere, intre 
cesitatea de a asigura 
acțiunilor „Grupului celor 77“ între
prinse la sediile diverselor organiza
ții internaționale, precum și găsirea 
unor modalități flexibile pentru o 
mai bună organizare și coordonare a 
activităților grupului și asigurarea 
expertizei tehnice necesare, care să 
sporească eficiența grupului, să-i 
aprofundeze caracterul democratic și 
să asigure participarea tuturor țări
lor membre la elaborarea pozițiilor 
și propunerilor grupului în toate eta
pele acestui proces.

în încheiere, ministrul de externe 
al României a exprimat convingerea 
că reuniunea ministerială a „Grupu
lui celor 77“ va defini direcții clare 
de acțiune, pe baze realiste și con
structive, care să permită conti
nuarea eforturilor grupului pentru 
lansarea cit mai curînd posibil a ne
gocierilor globale, pentru dezvoltarea 
cooperării economice intre țările în 
curs de dezvoltare, precum și pentru 
sporirea unității, solidarității și efi
cienței grupului pe plan internațio
nal. România — a spus el — va ac
ționa în continuare cu hotărîre pen
tru ca, împreună cu ceilalți membri 
ai grupului, să contribuie la reali
zarea aspirațiilor fundamentale ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

Au trecut două decenii de la me
morabila zi în care poporul cipriot, 
în entuziasmul generat de cucerirea 
independenței, cinstea proclamarea 
republicii sale ca stat liber, de sine 
stătător. Piatră de hotar în exis
tența milenară a acestui popor 
dirz, care a înfruntat cu vitejie at.î- 
tea vicisitudini ale istoriei, consti
tuirea Republicii Cipru a deschis 
perspectiva concentrării tuturor 
energiilor in direcția progresului 
econom ico-social al țării, permi
tted obținerea unor succese de 
seamă în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, în modernizarea orașe
lor și satelor, în ridicarea nivelului 
de civilizație.

în același timp, însă, înfăptuirea 
aspirațiilor de progres și pace ale 
ciprioților a fost, din păcate, grav 
afectată de reizbucnirea unor stări 
de confruntare, ceea qe a pricinuit 
mari suferințe ambelor comunități 
— greacă și turcă. Aniversarea de 
astăzi are loc în condițiile reluării * 
inițiativei de continuare a efortu
rilor în vederea soluționării „dosa
rului cipriot", pentru restabilirea 
încrederii și normalizării relațiilor 
dintre Cele două comunități, in 
conformitate cu interesele între
gului popor.

Așa cum se știe, România s-a 
pronunțat și se pronunță ta mod 
ferm și consecvent pentru soluțio

narea problemei cipriote de către 
ciprioții inșiși, fără nici un amestec 
din afară, astfel incit să se creeze 
condițiile unei conviețuiri pașnice 
între cele două comunități, să se 
asigure neatîrnarea și integritatea 
teritorială a Ciprului, dezvoltarea 
democratică și pașnică a țării, in 
spiritul voinței ce a animat Între
gul popor in lupta pentru făurirea 
statului său liber și independent 

România și Cipru dezvoltă între 
ele relații de prietenie și colabo
rare, întemeiate pe stimă șf respect 
reciproc, pe idealuri comune de 
progres și pace. Convorbirile \>ur- 
tate între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Spyros Kyprianou, cu > 
prilejul vizitei de anul trecut a șe
fului statului cipriot în România, 
au evidențiat dorința ambelor părți 
de a imprima un ritm susținut co- H- 
laborărti reciproce, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cul
tural, ceea c<ț și-a găsit consacrare 
în Declarația sffiemnă comună sem
nată la cel mai inalt nivel.

Țările noastre colaborează, tot
odată, pe plan internațional, pen
tru o politică de pace și bună veci
nătate în Balcani, pentru înfăptui
rea securității și cooperării in Eu
ropa. democratizarea relațiilor din
tre state și înfăptuirea aspirațiilor 
de progres și pace ale tuturor po
poarelor.

SĂRBĂTOAREA NA ȚIONALĂ A REPUBLICII 

FEDERALE NIGERIA

ALHAJI SHEHU USMAN ALIYU SHAGARI
Președintele Republicii Federale Nigeria 

și Comandant Suprem al Forțelor Armate
LAGOS

Cea de-a XX-a aniversare a proclamării independenței naționale a 
Nigeriei îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa dumneavoastră, 
guvernului și poporului Republicii Federale Nigeria, te numele poporului 
român și al meu personal, calde felicitări și urări de noi succese in dezvoltarea 
țării pe calea progresului economic, social și cultural.

Sint ferm convins că relațiile de prietenie, solidaritate șl colaborare 
multilaterală statornicite intre țările noastre, ca și conlucrarea lor pe arena 
internațională se vor adinei șl diversifica continuu, in interesul popoarelor 
român și, nigerian, al politicii de pace, destindere, respect al independenței 
naționale și cooperare intre toate statele lumii.

Folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pace, unitate și prosperitate poporului 
nigerian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Nigeria a fost denumită „Uriașul 
Africii", fiind țara cu cea mai nu
meroasă populație de pe continent. 
Ea dispune însă și de un imens 
potențial economic, datorită apre
ciabilelor sale bogății naturale — 
petrol, gaze, fier, cupru — a căror 
punere în valoare constituie o preo
cupare centrală a autorităților de 
18 Lagos.

în cele două decenii care au tre
cut de la proclamarea independen
ței (1 octombrie 1960), și mai cu 
seamă în ultima perioadă, regiuni 
întregi ale Nigeriei au renăscut ca 
urmare a ridicării unor importante 
obiective economice. Dacă în urmă 
cu cîțiva ani Nigeria avea doar o 
singură rafinărie, la Port-Harcourt, 
cu o capacitate de producție zil
nică de 60 000 barili, astăzi ea dis
pune de alte două la Warri și Ka- 
douna, capabile să prelucreze cite 
100 000 barili fiecare. O a patra ra
finărie, de aceeași capacitate, li se 
va adăuga in viitorul apropiat, toa
te acestea contribuind la valorifi
carea principalei avuții naționale 
— petrolul — și sporirea continuă 
a venitului național. Cu cele circa 
110 milioane tone petrol produse

anual. Nigeria ocupă locul tatii in 
Africa și locul al șaselea ta lume; 
petrolul asigură 85 la sută din în
casările de devize și 75 la sută din 
veniturile obținute de stat.

Succese de seamă au fost obți
nute și în alte domenii ale activi
tății economice.

în spiritul politicii partidului și 
statului nostru de solidaritate actfvă 
cu lupta tinerelor state africane 
pentru consolidarea independenței, 
pentru dezvoltarea economică și 
socială, poporul român urmă
rește cu simpatie succesele obți
nute de poporul nigerian pe calea 
făuririi unei vieți noi. între Re
publica Socialistă România și Re
publica Federală Nigeria s-au sta
tornicit relații de prietenie și cola
borare, care cunosc o continuă dez
voltare. O contribuție hotărîtoare 
în acest sens au adus-o convorbiri
le la cel mai inalt nivel de la Lagos 
și București, care, prin acordurile 
și înțelegerile convenite, au deschis 
ample perspective conlucrării româ- 
no-nigerie.ne, corespunzător intere
selor ambelor țări și popoare, cau
zei păcii șl progresului în întreaga 
lume.

ITALIA

Consultări in vederea soluționării crizei de guvern

rolul țări- 
în viața 

în această 
că trebuie 
altele, ne- 

concertarea

ROMA 30 (Agerpreș). — Pre
ședintele Republicii Italiene. Sandro 
Pertini, a început consultările cu 
personalități politice în vederea so
luționării crizei de guvern declanșate 
simbătă prin demisia cabinetului 
condus de Francesco Cossiga.

într-o declarație făcută după în
trevederea cu președintele Pertini, 
secretarul general al Partidului Co
munist Italian, Enrico Berlinguer, a 
subliniat „preocuparea comuniștilor 
față de gravitatea situației în care 
se află țara". „Este evident mal 
mult ca oricind, a spus el, că este 
necesară o cotitură reală, înnoitoare 
în ce privește opțiunile politice".

Totodată, secretarul general al 
P.C.I. a apreciat că este deschisă 
acum posibilitatea tfnor soluții pozi
tive pentru problemele țării, a con
stituirii unui guvern de amplă uni
tate democratică, cuprinzind și 
participarea P.C.I.

Pe de altă parte, secretarul gene
ral al Partidului Democrat Creștin, 
Flaminio Piccoli, care a făcut parte 
din delegația P.D.C. primită de șeful 
statului, s-a pronunțat pentru o con
tinuare a colaborării democrat- 
creștine cu socialiștii și cu republi
canii (cele trei partide au alcătuit 
coaliția guvernamentală demisio
nară).

i CONVORBIRI SO VIETO-IN DIE
NE. La Moscova au avut loc marți 

I convorbiri intre Leonid Brejnev, se- 
Icretar general al C.C. al P.C.U.S., 

președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Neelam San- 
jiva Reddy, președintele Indiei, 

I aflat in vizită oficială de prietenie
in U.R.S.S. S-a procedat la un 
schimb de opinii în probleme ale 

1 relațiilor sovieto-indiene și ale vie
ții internaționale.

PREȘEDINTELE P.C. GERMAN, 
I Herbert Mies, a condamnat, in nu- 
| mele partidului, . atentatul terorist 

comis la Miinchen, la 26 sgptem- 
Ibrie. „Atentatele cu bombe împo

triva unor oameni nevinovați — a 
spus el — au fost și vor fi întot
deauna condamnate de mișcarea 
muncitorească".

PRIMIRE LA BEIJING. Hua .
Guofeng, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, l-a primit, la. Beijing, pe | 
Malnza Chona, secretar general al 
Partidului Unit al Independenței I 
Naționale din Zambia, care conduce j 
o delegație a acestui partid într-o 
vizită în China. Părțile au apreciat . 
pozitiv relațiile de prietenie și coo- I 
perare existente intre cele două ‘ 
partide și țări.

„PROGRESS-11“. Marți la ora j 
20,03, ora Moscovei, a avut loc cu
plarea navei automate de transport i 
„Progress-ll“ cu complexul orbital I 
pilotat „Saliut-6“ — „Soiuz-37“, in
formează agenția T.A.S.S. La bordul l 
complexului iși desfășoară la ora ac- I 
tuală activitatea cosmonauta Leonid 
Popov și Valeri Riumin.
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