
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!
Producție netă peste prevederi

Muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din 
întreprinderile și ex
ploatările centralei 
minereurilor Deva au 
mâjorat la 50 milioa
ne lei valoarea pro
ducției nete realizate

peste sarcinile de plan 
de la începutul anului. 
Acest remarcabil suc
ces sq datorează mă
surilor și acțiunilor 
inițiate pentru perfec
ționarea tehnologiilor 
de lucru, extinderea

metodelor de exploa
tare de mare randa
ment, sporirea gradu
lui de mecanizare a 
lucrărilor din subte
ran și creșterea indi
cilor de folosire a uti
lajelor tehnologice.

LINIE TEHNOLOGICĂ MODERNĂ
LA „ELECTROMOTOR" -
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La întreprinderea 
„Electromotor" din Ti
mișoara a intrat în 
funcțiune linia tehno
logică de fabricat ma
șini electronice de e- 
chilibrat rotoare. Noi
le aparate înglobea
ză numai elemente 
electronice românești.

Cu ajutorul lor se 
pot echilibra, în nu
mai cîteva secunde, 
Ia o precizie de un mi
cron, rotoare pentru 
motoare electrice, mo
toare cu combustie 
internă, turbopompe 
și ventilatoare. In-

TIMIȘOARA
troducerea în fabri
cația întreprinderii a 
acestor produse cre
ează condiții pentru 
dotarea cu asemenea 
utilaje a numeroase 
unități industriale de 
profil din țară.

(Agerpres)

LA COMBINATUL 
DE UTILAJ GREU 

DIN IAȘI: 

O nouă 
capacitate 

de producție
Pe platforma industrială a 

Combinatului de utilaj greu din 
Iași a fost conectat la circuitul 
economic productiv cel de-al 
doilea cuptor, de 12,5 tone, al 
turnătoriei de fontă. Realizată 
după un proiect elaborat de spe
cialiști români, noua ~ capacita
te, dotată cu mașini și instala
ții de mare complexitate teh
nică, dispune de un nivel ridi
cat de mecanizare și automati
zare a întregului proces tehno
logic.

Interesele creșterii avuției naționale,

ale ridicării bunăstării poporului impun

ECONOMISIREA RESURSELOR MATERIALE.
In aceste zile, un loc Important pe recoltarea porumbului la I.A.S. 

(Foto : N. Buicâ)
agenda lucrărilor agricole îl ocupa recoltarea porumbului. în imaginea de 

Lehliu, județul Ialomițaîn ansamblul măsurilor stabilite de 
plenarele C.C. al P.C.R. din martie și 
iulie a.c. pentru creșterea mai sus
ținută a eficienței economice, a ve
nitului național, gospodărirea rațio
nală a materiilor prime, materiale
lor, energiei și combustibililor, redu
cerea mai accentuată a consumurilor 
și încadrarea în normele stabilite re
prezintă sarcini de prim ordin ale 
activității economice în acest an și 
pe întregul cincinal. Evidențiind din 
nou însemnătatea acestor sarcini, in 
cuvîntarea 
nare populară 
săptămîna trecută 
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
subliniat : „Trebuie să facem totul 
pentru reducerea cheltuielilor mate
riale, pentru eliminarea consumuri
lor inutile și a risipei de materiale și 
energie, a risipei de orice fel. Orice 
gram de metal risipit, orice kilowat 
consumat in plus înseamnă o dimi
nuare a venitului fiecărei întreprin
deri, a venitului național, a bogăției 
socialiste a patriei noastre. Iată de 
ce trebuie să declarăm război hotărit 
risipei, să luptăm energic pentru eco
nomii, pentru folosirea chibzuită a 
materialelor de orice fel".

G NECESITATE ECONOMICA 
VITALA. De ce pune conducerea 
partidului cu atita insistență și fer
mitate problema reducerii normelor 
de consum, a utilizării cu matură 
chibzuință și maximă economie a re
surselor materiale ? înainte de toate, 
trebuie precizat că, asemeni tuturor 
sarcinilor de plan, prevederile de 
economisire a resurselor materiale 
sint obligatorii, deoarece aceste nor
me de consum au servit la funda
mentarea bazei tehnico-materiale a 
planului național de dezvoltare eco- 
nomico-socială — plan devenit lege. 
Și, in aceste condiții, este limpede 
că orice depășire a consumurilor sta
bilite se repercutează asupra echili
brului material al planului, influen
țează negativ nivelul celorlalți indi
catori, îndeosebi al celor de eficiență 
economică.

în același timp, după cum este cu
noscut, economia noastră națională 
dispune de cantități limitate de re
surse materiale și energetice, din 
care cauză se recurge la importuri, 
ceea ce, în condițiile creșterii conti
nue a prețurilor la un șir- dintre aces
tea pe plan mondial, presupune mari 
eforturi valutare. Ca urmare, este in

rostită la 
care 

la

marea adu- 
a avut

Brăila,
loc 
to-

interesul nostru, al tuturor, să impor
tăm doar ceea ce este absolut necesar, 
să acționăm stăruitor pentru dră
muirea gospodărească a fiecărei uni
tăți de materie primă și material, 
de combustibil și energie. Totodată, 
între nivelul normelor de consum 
și eficiența activității productive 
există o strînsă legătură : cu cit con
sumurile materiale cu care se reali
zează fiecare produs vor fi mai mici, 
cu atît va spori mai substanțial va
loarea nou creată, adică valoarea 
producției nete și, pe această bază, 
bogăția țării, venitul național — uni
ca sursă de dezvoltare și moderni
zare a economiei naționale, de ridi
care a bunăstării întregului popor.

Cum, prin ce căi se poate asigura 
reducerea mai accentuată a consumu
rilor materiale ?

ÎNNOIREA ȘI MODERNIZAREA 
PRODUSELOR ȘI TEHNOLOGII
LOR DE FABRICAȚIE. Potrivit 
aprecierii specialiștilor, 80 la sută 
din posibilitățile de economisire a 
resurselor materiale pot fi valorifi
cate in faza de concepție și proiec
tare a noilor produse. Numai prin in
troducerea unor tehnologii avansate 
și modernizarea celor existente, o se
rie de unități economice au reușit să 
reducă greutatea specifică a unor 
repere, subansamble sau produse fi
nite, în unele cazuri, chiar cu 30—50 
la sută.

O maximă importanță trebuie 
acordată reproiectării constructive 
și modernizării produselor aflate în 
fabricație. Cu prioritate trebuie ac
ționat asupra produselor cu caracte
ristici tehnico-economice depășite și 
greutăți nete mari față de realizările 
actuale pe plan mondial, precum și 
asupra produselor pentru a căror fa
bricație se consumă o cantitate im
portantă de resurse materiale. Dar 
reducerea normelor de consum la 
unitățile producătoare nu reprezintă 
decît unul din aspectele problemei. 
Celălalt aspect, la fel de important, 
este acela care privește randamentul 
și consumul la beneficiar, eficiența 
unui produs sau altul în timpul ex
ploatării. Micșorarea consumului de 
metal încorporat într-o instalație 
chimică, bunăoară, devine mai puțin 
eficientă dacă la realizarea acesteia 
nu au fost găsite și soluțiile care să 
permită un consum cit mai redus de 
materii prime, energie și 
bil în timpul funcționării.

Iată de ce, consiliilor 
muncii, organizațiilor de 
revine îndatorirea ca, 
să conlucrare cu sectoarele de con
cepție 
mulînd puternic creația tehnică și 
spiritul

combusti-

oamenilor 
partid le 
în strîn-

și financiar-contabile, sti-

gospodăresc al muncito-

(Continuare in pag. a Il-a)

CU ANGAJAMENTUL 
ANUAL ÎNDEPLINIT

Petroliștii din cadrul schelei 
de extracție Timișoara, acționînd 
cu dăruire și răspundere comu
nistă la toate locurile de muncă, 
raportează îndeplinirea integrală 
a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă pe acest an. 
Pînă în prezent, ei au dat supli
mentar economiei naționale pes
te 9 000 tone țiței și mai bine de 
22 milioane metri cubi gaze aso
ciate. S-au evidențiat în mod 
deosebit brigăzile din sectoarele 
probe-producție conduse de 
maiștrii loan Cauc și Tănase 
Cojocaru, care au pus în circui
tul economic noile sonde în medie 
cu două zile mai devreme față 
de termenele planificate, precum 
și brigăzile de extracție avînd în 
frunte pe sondorii-șefi loan Cio- 
banu, loan Scinteie și Nicolae 
Corega, care au menținut per
manent în stare de funcționare, 
la parametri optimi, parcurile 
de sonde de care răspund. (Ce
zar Ioana).

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

?'

făt
< 'si

O?

” A

■ 4

1

&

A!*

# ..

într-una din secțiile întreprinderii de tractoare din Miercurea Ciuc
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în vara anului trecut însoțeam prin Brăila un om din 
breaslă din altă țară. Pe măsură ce ii prezentam ora
șul, ziaristul respectiv vădea un interes crescând. Și nu 
o dată, in fața realităților cu care făcea cunoștință, 
i-am ascultat cuvintele elogioase și exclamațiile de 
uimire. Totuși, atunci cind, in fața intreprinderii de 
utilaj greu „Progresul", mă întrebase ce scria pe un 
panou aflat ia intrare, și i-am răspuns că „Uzina este 
cea mai înaltă facultate", m-a privit curios. I-am vor
bit atunci despre faptul că aici, la „Progresul", func
ționează o facultate de subingineri și un institut de 
cercetări ; i-am vorbit despre miile și miile de oameni 
angrenați in procesul de calificare, policalificare, in 
mișcarea de inovații și raționalizări ; despre zeci și zeci 
de muncitori care sint și studenți la cursurile serale 
ori la fără frecvență.

Interlocutorul, interesat de realitățile de azi din 
România, mi-a cerut fie și un singur exemplu de 
muncitor, tehnician sau maistru cu preocupări știin-
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țifice ; măcar un nume care să figureze intr-o carte 
alături de acelea ale unor somități tehnice universi
tare...

Vn singur nume ?
Zilele trecute mă aflam in biroul inginerului Mihai 

Moraru, directorul general de la „Progresul", cind intră 
un om, avind in brațe un dosar voluminos : „Trebuie 
să tipărim, volumul celei de-a patra sesiuni de comu
nicări tehnico-științifice organizate de uzină, la începu
tul lunii iulie. Ne trebuie aprobarea dumneavoastră...". 
Profit de ocazie și cer lămuriri suplimentare. Notez : 
la amintita sesiune au participat cadre din șase 
institute de învățământ superior, din nouă institute 
de cercetare științifică și din cinci întreprinderi in
dustriale. Dintre cele 96 de comunicări, 72 au fost fă
cute de oaspeți (București, Timișoara, Galați, Brașov), 
iar celelalte 24 de gazde. Profesiile participanților : un 
frezor, doi maiștri, cinci tehnicieni, patru subingineri, 
zece studenți, șapte chimiști și fizicieni. In rest : asis
tenți, conferențiari și profesori universitari, cercetători 
științifici, doctori ingineri și ingineri. Citeva nume de 
„direct productivi", dar... neuniversitari (din „Pro
gresul") : Radu Panțuru, Ion Labuneț, Damian Pîclea- 
nu, Gheorghe Ene, Florian Gheorghiu, Gheorghe Bra- 
tosin (tehnicieni și maiștri) și Petre Filip, frezor.

Am mers in uzină : hale noi, frumoase, producție pe 
măsură. Citeva ziduri pe cale de a fi demolate — ale 
fostei hale de tratamente termice. între aceste ziduri 
(pentru că era cald de la cuptoare), in iarna lui 1947— 
1948 a funcționat cursul de alfabetizare a ultimilor 300 
de muncitori...

Ies din întreprindere și, la poartă, recitesc : „Uzina 
este cea mai înaltă facultate". O realitate emblematică 
a clasei noastre muncitoare.
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Arta modernă și nestematele
creației populare

Nu puțini sîntem, slu
jitori ai culturii româ
nești, cei care, deși pre
ocupați de esențele artei 
moderne și la curent fiind 
cu căutările pe plan inter
național, simțim tot mai 
mult legătura cu rădăci
nile străvechi. De altfel, 
este o realitate a cultu
rii noastre noi, socialiste 
continuarea celor mai 
autentice expresii artisti
ce ale sufletului național, 
ale gîndirii și simțirii po
porului. în creația popu
lară se găsesc izvoare de 
o mare prospețime. A 
sorbi apa vie a acestor 
izvoare 
la la 
țuite 
orice 
mereu proaspăt contactul 
cu spiritualitatea poporu
lui nostru, cu acel fond 
de valori în care poporul 
s-a mărturisit pe sine în
suși, în care și-a configu
rat cele mai trainice în
clinații și aspirații. Iată 
de ce are o valabilitate 
permanentă îndemnul se
cretarului 
partidului, 
repetate rînduri creatori
lor, de a cunoaște crea
ția poporului, de a sorbi 
din izvoarele ei cristali
ne. Folclorul, creația 
populară ocupă un volum 
mult mai însemnat în 
România contemporană 
decît în trecut. în condi
țiile urbanizării, pro
pagării tehnicii moderne, 
tocmai prezența scenei u- 
tilate în fiecare sat și a 
radioului sau a televizo
rului în fiecare casă a- 
sigură zilnic contactul cu 
frumusețile nepieritoare 
ale creației populare, în 
diferite genuri. Dezvol
tarea tehnică actuală nu 
numai că nu a diminuat 
ponderea creației popu
lare în viața oamenilor, 
ci, dimpotrivă, a dus la 
o și mai mare răspîndi- 
re a ei; nu numai că nu 
a afectat cu nimic spi
ritualitatea milenară, ci,

și a nu ape- 
ulcioare smăl- 

înseamnă pentru 
creator a păstra

general al 
adresat in

a încurajat-odin contră, 
spre o propășire fără pre
cedent. Preluată, moște
nirea păstrată și „preda
tă" zilelor noastre s-a 
dezvoltat proporțional cu 
electronica. S-a ajuns 
astfel la o fuzionare în
tre spiritualitatea arhaică 
și tehnica modernă, între 
producerea și consumul 
artei de inspirație folclo
rică. Că arta, creația 
populară este vie, dura
bilă ne-o dovedește în 
primul rînd ampla ei 
prezență în cadrul Festi
valului național „Cîntarea

Mihai DIMIU

României", sute și sute 
de spectacole minunate 
în care se împletesc ar
monios tradițiile, creații 
cu o vechime de sute de 
ani, cu 
mai noi, 
creație 
că la 
ȘOV, 
celat 
denți 
populară e grăitor 
tru legătura organică din
tre veacurile bătrînești și 
tineretul actual, dintre 
cultura tradiției și cea 
modernă.

Ce ne spun toate a- 
ceste lucruri ? Ele atestă 
cu putere că, în climatul 
emulativ al „Cîntării 
României", creatorii își 
pot îndrepta căutările 
spre asemenea izvoare 
fertile : Nu pentru a co
pia procedeele, ci spre a 
le prelucra potrivit nor
melor artei moderne, cul
te. Nu „înapoi la folclor", 
ci, prin preluarea unor 
teme folclorice, ducerea 
lor înainte.

Este un fapt îndeobște 
observat că pretutindeni 
se caută căi, soluții pen
tru revigorarea artei și

expresiile cele 
ale forței de 

actuale. Faptul 
Cluj-Napoca, Bra- 
București au 
echipe 

interpreți
de 

de

ex- 
stu- 
artă 
pen-

dintre ele sint 
izvoa- 

în alte părți ui-

unele 
găsite tocmai în 
rele, 
tate, ignorate ale creației 
populare. întoarcerea la 
matricea 
fenomen 
ceea ce 
xemplu, 
lui contemporan. Am a- 
sistat, anii trecuți, 
Festivalul mondial de 
Nancy, avangardă a a- 
vangărzilor — în care ul
timele ediții s-au plasat 
anume sub egida teatru
lui popular.

Deci, întoarcerea la iz
voarele de inspirație ale 
teatrului popular nu e o 
întoarcere în sens de re
gres. Arta folclorică nu e 
o artă rudimentară, ci e 
la fel de selectivă ca cea 
cultă (după cum arta an
tică nu e inferioară ce
lei actuale, și nici cea a- 
siatică, de pildă, celei eu
ropene) ; ea nu înseam
nă nici măcar o întoar
cere în timp, căci esența 
ei, in pofida aparențelor, 
nu e veacul revolut, ci 
permanența. Creația popu
lară este un tezaur activ, 
în care s-au depus atitu
dini, năzuinți, aspirații, 
virtuți : simțul demnită
ții, al nădejdii într-o 
lume mai bună, dragos
tea față 
de cei 
familiei, 
lor și al 
moșesc, 
tejiei. 
modul 
sint caracterizate, pate
tismul lor, pregnanța 
acțiunilor, dramatismul 
situațiilor, graiul încîn- 
tător — iată doar une
le din elementele care 
pot fascina orice om de 
teatru cu vocația folclo
rului și, totodată, a mo
dernității, îndemnîndu-1 
să preia metalul prețios 
din alcătuirile vechi, să-1 
retopească conform „teh
nologiei" artistice mo
derne, spre a făuri giu- 
vaieruri noi.

populară este un 
constatat în 

privește, de e- 
evoluția teatru-

la 
la

de muncă, față 
obijduiți, cultul 
cultul străbuni- 
pămîntului stră- 
proslăvirea vi- 

Idealurile înalte, 
cum personajele

La sfîrșitul săptămînii, 
străzile orașului mă intîm- 
pină fremătătoare. Mineri 
și geologi, silvicultori, gos
podine, cooperatori, mește
șugari așteaptă autobuzele 
în stații, intră în magazi
ne, traversează în 
bulevardele. Străbat 
un capăt la altul 
Jiul, noile cartiere, 
acest oraș s-a construit și 
se construiește mult. în 

prezent, circa 12 000 de fa
milii din municipiul Tîrgu 
Jiu locuiesc in 
te noi.

în centru mă 
piață inundată 
din zori, cind 
desprinde din pădurile 
piscurile Paringului. 
marginea ei, dinspre nord, 
domină monumentul Ecate- 
rinei^Teodoroiu. în față, se
diul politic și administrativ 
ai județului Gorj. în dreap
ta, masiva clădire a poștei. 
Lingă ea, Casa de cultură 
a sindicatelor inaugurată în 
1975 ; o adevărată podoabă 
arhitectonică, în care se în
gemănează liniile moderne 
cu stilul tradițional gorje- 
nesc. Pe scena edificiului 
se fac repetiții, se desfă
șoară manifestări în cadrul 
Festivalului național „Cîn
tarea României".

Străbat piața împreună 
cu un profesor de limba și 
literatura română, acum 
pensionar. în fața unei 
clădiri îmi atrage atenția : 
„Iată casa slugerului Barbu 
Gănescu, unde a locuit in 
anii 1937—1938 marele nos
tru sculptor Constantin 
Brâncuși cind a venit la 
Tîrgu Jiu să-l împodobeas
că pentru eternitate cu ce
lebrul triptic". Pe lingă 
noi trece un pilc de copii.’

— Ce șansă au acești co
pii ! — reflectează profeso
rul. Ei pot să se viseze niș
te uriași în jurul „Mesei 
tăcerii", să treacă pe sub 
„Poarta sărutului", să-și 
înalțe privirile spre „Co
loana infinitului"...

Unul dintre bulevarde.se 
desfășoară din oraș spre 
Ieșirea către Rovinari, zona 
marilor cariere de lignit 
care, împreună cu bazinul 
Motru, fac din Gorj unul 
din județele mari producă
toare de cărbune ale țării. 
O altă arteră se deschide 
spre portalul de piatră de

grabă 
de la 
Tîrgu 
Și in

apartamen-

întîmpină o 
de lumina 
soarele se

în

la intrarea în defileul Jiu
lui. Ea ne conduce spre fa
bricile de produse refrac
tare, de țigarete, spre com
binatul de prelucrare a 
lemnului, unde coboară pă
durile din .nordul Olteniei 
să fie înnobilate. Unitatea, 
printre primele de acest fel 
din țară, se îmbogățește cu 
încă o fabrică de mobilă 
din panouri în linie conti
nuă.

Lingă combinat, pe cîm-

muncitor, pentru libertatea 
și independența patriei 
noastre. 1941—1944". Mulți 
locuitori vîrstnici din Tîrgu 
Jiu își| aduc aminte că în 
august 1943, în acest lagăr 
a fost închis tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aci, 
unde acum — semnificati
vă replică a istoriei — se 
înalță puternice unități in
dustriale, înfloresc narcise...

Aflăm din documente că, 
înainte de 1830, atras de

In inima
GORJULUI

Motru — oraș al minerilor

pul unde a copilărit Eca
terina Teodoroiu, natura 
conferă locului valoare de 
simbol. Asemenea valoare 
a căpătat poiana cu narci
se de aici ; primăvara i- 
nundă pămîntul cu flori de 
un alb imaculat chiar lingă 
fostele garduri de sîrmă 
ghimpată ale lagărului in
trat în istoria mișcării mun
citorești din țara noastră — 
și unde stă scris pe o pla
că comemorativă : „în a- 
cest loc... au fost deținuți 
în anii grei ai cruntei te
rori fasciste cei mai buni 
fii ai poporului nostru, lup
tători antifasciști neînfri- 
cați, în frunte cu comuniș
tii, pentru cauza poporului

șului un drum se deschide 
spre Tismana cîntecelor și 
artizanilor. La capătul po
dului de metal care traver
sează Jiul, o altă placă co
memorativă ne amintește 
că aici, pe prundurile râu
lui, la 14 octombrie 1916, 
„bătrinii, femeile, cerceta- 
șii și copiii Gorjului au o- 
prit năvala vrăjmașă, apă- 
rîndu-și cu Vitejie căminu- 
rile". Dincolo de digurile ce 
disciplinează acum curge
rea riului se înalță turnul 
cicloanelor, coșurile com
binatului de lianți și azbo
ciment. Calcarul și argila 
Gorjului se prefac aici în 
materiale de construcții. în 
felul acesta, muntele Su
seni — unde se află ca
riera de piatră a com
binatului — transformat 
în ciment, își redobândeș
te tăria în barajele sal
bei de hidrocentrale de pe 
Olt, în fundațiile și fron- 
toanele atîtor noi și mo
derne edificii. Dinamica 
dezvoltării acestor plaiuri 
este sugerată și de faptul 
că în prezent Gorjul reali
zează o producție industria
lă de peste 30 de ori mai 
mare față de cea din 1950.

Călătorul de pretutindeni, 
atras aici de operele lui 
Brâncuși sau ispitit de Ine
ditul fenomenelor carstice 
de la Baia de Fier, de cîn- 
tecele Tismanei, va desco
peri și nenumăratele fru
museți ale prezentului so
cialist. Va afla că, deși a de
venit miner, sondor, cimen- 
tist, sticlar sau chimist, gor- 
jeanul nu a uitat vechile 
meșteșuguri, ci, dimpotrivă, 
le-a dezvoltat Din Tîrgu 
Jiu și din Tismana pornesc 
pe toate meridianele lumii 
costume oltenești învîrsta- 
te cu roșu si negru, covoa
re din mijlocul cărora stau 
gata să se desprindă în- 
tr-un zbor spre infinit pă
sări măiastre, cusături cu

măiestria cu care tîrgoveții 
din cartierul Olari frămîn- 
tau argila și o transformau 
în oale și ulcele, un între
prinzător stabilit în Tîrgu 
Jiu înființează „una fabri
că care lucrează vase de 
pămînt, farfurii văpsite". , __________
Nepoții și strănepoții olari- alesături, ii și marame. O- 
lor de atunci au acum o fa
brică a lor în preajma po
ienii cu narcise. Dar mo
tivele geometrizate, cele 
florale, ei nu le aplică pe 
străchini și ulcele invîrtind 
cu piciorul arhaica roată 
de olărit, ci pe sticlă și 
cristal, cu ajutorul unor in
strumente moderne, care nu 
exclud totuși talentul.

Din piața centrală a ora-

dată ajuns la Tîrgu Jiu, că
lătorul va simți chemările 
bulevardelor spre portalul 
de piatră de la intrarea în 
defileul Jiului, spre carie
rele de cărbune și păduri
le de sonde, spre Hobița 
sau spre Novaci. Spre toate 
zările acestor locuri renăs
cute, înfloritoare.

Lucian ZATTI

Ieri s-au deschis în Capitala

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
NAȚIONAL DE CHIMIE

Luni dimineață s-au deschis în Ca
pitală lucrările Congresului național 
de chimie, importantă manifestare a 
vieții noastre științifice, care prile
juiește evidențierea progreselor înre
gistrate în cercetarea științifică și o 
largă dezbatere privind ridicarea la 
un nivel tot mai înalt a activității 
din acest domeniu în vederea înde
plinirii în cele mai bune condiții a 
obiectivelor stabilite pentru cincina
lul actual și pentru perioada urmă
toare de Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale Partidului Co
munist Român, de secretarul general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în prezidiul congresului, împreună 
cu tovarășa acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu, director general al Insti
tutului Central de Chimie, au luat 
loc tovarășii Ion Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, Suzana Gâ- 
dea, ministrul educației și învățâmîn- 
tului, Cristofor Simionescu, directo
rul Institutului „Petru Poni“ din Iași, 
Ecaterina Ciorănescu Nenițescu, di
rectorul Centrului de chimie orga
nică, Gheorghe Marcu, directorul In
stitutului de chimie din Cluj-Napoca, 
Dumitru Goidea, director adjunct 
științific la Institutul de cercetare, 
inginerie tehnologică și proiectare 
pentru rafinării din Ploiești, Aurel 
Groapă, director tehnic la Institutul 
Central de Chimie.

Congresul reunește academicieni, 
oameni de știință, cercetători, proiec- 
tanți, cadre didactice din învățămîn-

tul superior, specialiști din între
prinderile industriale de profil.

Iau parte un mare număr de oa
meni de știință, specialiști din S.U.A., 
Anglia, Bulgaria, Burundi, Cehoslo
vacia, R.P. Chineză, R.A. Egipt, R.F. 
Germania, India, Indonezia, Iugosla
via, Kuweit, Polonia, Sudan, Ungaria 
și alte țări.

Organizat sub egida Institutului 
Central de Chimie, care grupează 
întregul potențial de cercetare și 
proiectare din acest domeniu, Minis
terului Industriei Chimice, Ministe
rului Educației și învățămîntului și 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, congresul, ale cărui 
lucrări se vor desfășura în plen și 
pe secțiuni timp de patru zile, prile
juiește o amplă trecere în revistă a 
realizărilor obținute de școala româ
nească de specialitate, care a avut 
un rol important în crearea condi
țiilor pentru dezvoltarea acestei in
dustrii în România, rod al politicii 
de industrializare socialistă promo
vate cu consecvență de Partidul Co
munist Român, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Larg forum republican de dezbatere

democratică a problemelor legate de 
perfecționarea activității în această 
importantă ramură a economiei na
ționale, congresul este chemat să 
elaboreze concluzii importante pri
vind căile și mijloacele de acțiune 
pentru trecerea la o calitate nouă, 
superioară, în munca de cercetare și 
proiectare, de ridicare a rolului dina
mizator al științei în economia 
noastră.

Lucrările congresului au fost des
chise de tovarășa Elena Ceaușescu.

Urmărită cu viu interes de parti
cipant!, cuvîntarea tovarășei Elena 
Ceaușescu, care a analizat contribu
ția cercetării științifice și proiectării 
tehnologice în progresul rapid al 
acestei ramuri industriale, jalonînd in 
același timp principalele direcții de 
acțiune pentru valorificarea superi
oară a resurselor naturale ale țării, 
perfecționarea studiilor privind reali
zarea unor produse cu înalt grad de 
prelucrare, conlucrarea mai strînsă 
dintre cercetare, proiectare, învăță- 
mînt și producție, a fost salutată cu 
vii aplauze.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Cuvîntul de deschidere 
rostit de tovarășa 

acad. dr. ing. Elena Ceaușescu
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încep pregătirile viitoarei recolte.

I
I DIVERS I

INCEPJNSĂMINȚĂRILE DE TOAMNĂ
Cuvîntul cititorilor

I Poșeta cu I Pretutindeni să se asigure o bună pregătire a terenului CUVlNTDl
I mini I
!
I
I
I

I
I
I
I

calculator
Trecînd pe lingă un tren care 

sosise de citeva minute în gara 
Satu Mare, manevrantul Petru 
Vezentan a zărit o poșetă la 
fereastra unui vagon, in care 
nu se mai afla însă nici un că
lător. Deschizind-o — cu gindul 
să afle vreun act din care să 
constate cine-i păgubașa, spre 
a i-o restitui — P.V. constată 
cu surprindere că poșeta conți
nea, între altele, un libret de 
economii, o importantă sumă de 
bani și un... minicalculator. 
După ce a predat poșeta cu tot 
ce se afla in ea la miliția gă
rii, P.V. a plecat în tura de 
serviciu. La scurt timp, o tinără 
(contabilă la o cooperativă zo
nală din județ) a intrat în se
diul miliției gării spre a recla
ma... dispariția poșetet. I-a fost 
înminată cu minicalculator cu 
tot.

Cu minicalculator și cu... cal
dele sale mulțumiri pe care le 
adresează șt pe această cale 
muncitorului ceferist.

i
I
I
I
I
I
I
I
I

I Casare I
I
I
I
I

I
I

uitată
Corespondentul nostru volun

tar, dr. I. Micuț din Curtea de 
Argeș, ne semnalează că pe 
strada Progresului, în incinta 
așa-numitului „Cămin de apă“ 
al E.G.C.L. (Exploatarea de gos
podărie comunală și loCativă) 
din localitate, zac de cițiva ani 
de zile trei carcase de autobuze. 
La vremea lor, ele au fost casate, 
dar nu le-a ridicat nimeni nici 
pină în prezent. Și nu sint sin
gurele. Nu departe, în ograda 
unui șofer, se mai află carcase
le a două autobuze tot casate și 
abandonate. „De ce oare 
E.G.C.L. ține cu tot- dinadinsul 
— se întreabă I.M. — ca res
pectivele carcase să nu fie re
introduse în circuitul economic, 
degradindu-se... progresiv, 
mai pe strada Progresului ?“ 
tr-adevăr : de ce ?

înainte de

toc- 
în-

I
I
I
I
I
I
I
I

I a trece
I

I
I

drumul...
Oameni buni, înainte de 

trece strada, opriți-vă o

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

___ ,__   a 
trece strada, opriți-vă o clipă 
și uitați-vă la dreapta și la stin
gă să vedeți dacă nu cumva Se 
apropie vreo mașină. Faceți-vă 
un calcul elementar : o mașină 
care circulă cu 60 km pe oră 
parcurge — intr-o singură se
cundă ! — peste 16 metri.

Am amintit acest lucru pen
tru că zilele trecute mai mulți 
pietoni au fost grav accidentați 
din una și aceeași cauză : tra
versarea drumului fără să se a- 
sigure. Intre alții, este vorba de 
o femeie de ăl de ani,din Ne- 
hoiu-Buzău, care a apărut brusc 
pe șosea din spatele unui auto
buz, un pieton din Rm. Sărat, 
aflat exact in aceeași situație, 
precum și doi băieței, unul de 
1 ani și altul de 3 ani, din Ho- 
morod-Brașov și, respectiv, Tă- 
țărani — Prahova, care au încer
cat să treacă strada in fugă..,

Oameni buni, înainte de 
trece strada...

Nesăbuință
S-a intimplat la întreprinde

rea de antibiotice din Iași. Ci
țiva lucrători care se ocupau cu 
întreținerea utilajelor au găsit 
intr-o secție o damigeana plină 
ochi. Unul din ei a desfăcut 
dopul, a mirosit și a tras o duș- 
că. „Grozav — a spus el. Care 
mai vrei După ce s-au „cin
stit", doi dintre ei s-au plins că 
li se întunecă vederea. Au fost 
transportați de urgență la spital, 
dar cei doi n-au mai putut fi 
salvați. Băutura „grozavă" era, 
de fapt, alcool metilic.

Deocamdată,

a

I
I
I
I
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I
I
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I
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în plin centrul Capitalei, mai 
exact in Piața Universității, a ■ 
crescut ca din... beton o fru
moasă floare a soarelui. Trecă
torii se opresc o clipă să-și in
cinte privirea. Nu se știe dacă 
a pus cineva anume o sămință 
sau dacă a adus-o vîntul, In 
orice caz, e sigur că nu provine 
din acele „bomboane agricole', 
care sint prăjite și care poluea
ză strada. Acum, floarea a ajuns 
pe rod. întrebarea e : ce soartă 
vor avea semințele î Poate tot 
o mină grijulie sau un vint poz
naș le vor face să răsară _ la 
anul și în alte locuri, întru im- 
bucurarea bucure ștenilor. Mai 
știi ?

I
I
I
I
I

I Rubricâ realizată de
P. PETRE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir

I
I

In aceste zile se pun bazele viitoarei recolte de grîu ți orz, recoltă 
care va trebui să fie cit mai mare pentru a se îndeplini sarcina formu
lată de conducerea partidului de a se ajunge la o producție de cel puțin 
o tonă de cereale pe locuitor. Pentru aceasta important este să se acorde 
cea mai mare atenție pregăiirii ți fertilizării terenurilor, condiționării 
Semințelor și, bineînțeles, însămințării culturilor în limitele timpului 
optim, Ploile căzute in ultimul timp permit să se facă o bună pregătire 
a terenului în vederea însămînțărilor. De altfel, din datele centralizate 
la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că au fost fă
cute arături pentru insămințările de toamnă pe o suprafață de 1 350 000 
hectare, lucrare care continuă pe măsură ce terenurile sînt eliberate de 
culturile tîrzii. De ieri a inceput semănatul orzului. Concret, care este 
stadiul pregătirilor pentru insămințările de toamnă ? Iată tema unul 
raid-anchetă întreprins in județele Buzău și Olt.

BUZĂU
în cooperativele agricole din jude

țul Buzău vor fi însămînțate în 
această toamnă 67 700 ha, din care 
50 500 ha cu grîu. Pregătirile au în
ceput din timp. De la direcția agri
colă am aflat că 26 000 ha cu grîu 
vor fi semănate după păioase în pri
mul an. Din această suprafață ău 
fost fertilizate peste 18 000 ha cu cîte 
70 kg îngrășăminte fosfatice (sub
stanță activă). Alte 19 000 ha vor fi 
semănate cu grîu după floarea-soare- 
lui, iar restul — după porumb și alte 
culturi, asigurîndu-se condiții ca 
lucrările să se încadreze în limitele 
timpului optim stabilit de specialiști. 
Se cuvine să arătăm că, în majori
tatea unităților agricole, specialiștii 
au acționat și acționează în conti
nuare, cu cea mai mare responsabili
tate, pentru buna pregătire a patu
lui germinativ. Au fost fă'CUte ară
turi pe 29 100 hectare. Multe supra
fețe au fost grăpate și nivelate, pu
țind primi oricînd sămînța.

Se remarcă, de asemenea, preocu
parea pentru a folosi semințe din

cele mal potrivite soiuri, adaptate 
condițiilor climatice din zonele Bu
zăului. Solul „Dacia" esțe soiul de 
bază care dă recolte bune și în con
diții mai puțin favorabile. De aceea, 
el se va cultiva pe circa 50 la sută 
din suprafața destinată griului. Soiu
rile „Iulia" și Bezostaia", care au 
dat în ultimii ani producții constante, 
se vor însămînța pe 12 500 ha și, res
pectiv, 10 000 ha. Merită menționat că 
întreaga cantitate de sămînță este 
asigurată, se găsește fie în unitățile 
agricole, fie la centrul de selecție. 
Sămînța a fost condiționată, iar pro
bele de germinație sînt pe terminate. 
Din discuțiile cu inginerul agronom 
Vasile Constantin de la direcția agri
colă, rezultă că în județ sînt asigu
rate toate condițiile ca semănatul 
culturilor păioase din această toamnă 
să se facă în perioada stabilită de 
Ministerul Agriculturii. Desigur, data 
începerii semănatului, precizează 
specialiștii de la direcția agricolă, 
va fi stabilită diferențiat, în funcție 
de umiditatea solului și de alți fac
tori. -----—-------------------

Se ridică, totuși, cîteva probleme 
care trebuie să stea în atenția orga

nelor de resort. Este vorba, în primul 
rînd, de asigurarea cantităților nece
sare de îngrășăminte chimice. Or, în 
această privință se constată unele 
greutăți. Astfel, în- trimestrul doi al 
acestui an, din cantitatea prevăzută de 
7 221 tone de îngrășăminte substanță 
activă, au sosit doar 5 653 t, iar în 
trimestrul trei — au fost expediate- 
doar 7 683 tone, din cele 13 500 tone 
îngrășăminte substanță brută. Or, este 
bine cunoscut că îngrășămintele fos
fatice au eficiența necesară numai 
atunci cînd se administrează în 
timpul aratului și al pregătirii tere
nului. Agricultorii județului Buzău 
solicită oamenilor muncii din indus
tria chimică să le livreze neîntîrziat 
cantitățile de îngrășăminte chimice 
prevăzute.

OLT
Recoltele bune de grîu obținute în 

acest an de oamenii muncii de pe o- 
goarele județului Olt i-au îndemnat 
să muncească și mai intens pentru a 
pregăti viitoarea recoltă. Pentru buna 
desfășurare a tuturor lucrărilor, a 
fost întocmit un program de măsuri 
care prevede structura soiurilor pe 
zone, alegerea celor mai bune plante 
premergătoare și pregătirea în cele 
mai bune condiții a terenului. Biroul 
comitetului județean de partid a a- 
nalizat, recent, modul în care se des
fășoară pregătirile pentru campania 
de însămînțări și a stabilit noi măsuri 
pentru impulsionarea lor. Pînă la a- 
ceastă...dată s-au executat arături, 
pentru însămînțări pe 43 000 ha, din 
care circa 30 000 ha sînt gata pentru 
încorporarea seminței în sol.

Am urmărit pe teren, în mai multe

unități agricole, cum se acționează 
pentru a se pregăti un bun pat ger
minativ, In raza de activitate a con
siliului intercooperațist Stoicănești, 
de pildă, au fost pregătite pentru se
mănatul griului peste 600 ha, iar pen
tru urgentarea htcrărilor- pe alte su
prafețe se recoltează manual floarea- 
soarelui care nu a ajuns complet la 
maturitate. De asemenea, ș-a trecut 
la depănușarea știulețllor în lanurile 
de porumb, pentru urgentarea coace
rii lor. La fel.££.jm?£?dează sLiojinlz. 
tățile agricole din alte consilii inter- 
cooperatiste, între care Drăgănești, 
Vîlcele, Corabia, Vișina ș.a. întrucit 
umiditatea din sol este foarte redusă, 
s-a stabilit ea pregătirea terenului — 
discuit;- -tăvăhigit, nivelat" etc; —‘ să se 
execute concomitent cu arătura, pen
tru a nu se pierde apa din straturile 
mai adinei. în fiecare unitate agri
colă s-au constituit formații mixte de 
cooperatori și mecanizatori care parti
cipă. de dimineața pină seara, la e- 
fectuarea lucrărilor. Pentru a mări 
ritmul la arat și pregătirea terenului, 
în numeroase unități se lucrează în 
două schimburi sau schimburi pre
lungite. Astfel, în zonele Vișina, Co
rabia, Stoeneștl ș.a.. peste 500 de mo- 
topompîști, căra pînă* a'CUm ăU lUcrat 
la irigarea culturilor, formează schim
bul doi pe tractoare la arat și discuit. 
De asemenea, alte 500 de cadre din 
cooperativele agricole au fost pregă
tite pentru a mînui tractoarele și uti
lajele agricole. Baza materială da 
care dispune județul Olt, forța me- 
capjcă și umană, buna organizare a 
campaniei constituie o garanție pen
tru ca semănatul griului să se încheie 
în jurul datei de 12—13 octombrie.

Horea CEAUȘESCU 
Emilian ROUĂ

OAMENILOR MUNCII
Cum răspunde ministerul 
la apelul constructorilor ?

Economisirea resurselor materiale
(Urmare din pag. I)
rilor, tehnicienilor și inginerilor din 
producție, să analizeze si stema tic cu 
ce consumuri materiale se realizează 
fiecare reper și subansamblu, flecare 
produs, iar această analiză să fie 
continuată pe un plan superior — 
acela ST Concepției generale de* orga
nizare a producției și a muncii, al 
eficienței întregii activități econo
mice.

RESURSELE SECUNDARE — O 
MARE SURSA DE ECONOMII. 
După cum este cunoscut, din indica
ția conducerii partidului, în între
prinderi, centrale industriale și mi
nistere s-au elaborat — cu sprijinul 
institutelor de specialitate — progra
me complexe pentru recuperarea și 
utilizarea materialelor secundare și 
a deșeurilor. Indiscutabil, pe această 
cale se creează posibilități sporite de 
reducere a unor consumuri de ma
terii prime, de lărgire a bazei mate
riale a economiei, de creștere a pro
ducției fizice. Desigur, posibilitățile 
existente în acest domeniu sînt toarte 
mari. Datorită însă lipsei unor so
luții tehnice adecvate, menținerii 
unor mentalități economice învechi
te, o serie din aceste resurse nu 
sînt încă pe deplin Valorificate. Este 
nerațional ca resturile de metal și de 
alte materii prime rezultate în pro
cesul de fabricație, din care se pot 
confecționa o serie de repere sau 
piese de dimensiuni mai mici, ori

alte produse, să fie aruncate, fiind 
considerate deșeuri fără nici o va
loare. Revine ministerelor, consi
liilor oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderi îndatorirea de 
a acționa cu fermitate și hotărire 
pentru elaborarea neîntirziată a so
luțiilor tehnologice și realizarea in
stalațiilor adecvate necesare pentru 
reducerea pierderilor de energie in 
procesul de fabricație, pentru recu
perarea și utilizarea în scopuri pro
ductive a tuturor resurselor secun
dare și deșeurilor. în acest domeniu, 
colectivele din întreprinderi, din in
stitutele de cercetare și inginerie 
tehnologică au un clmp larg de ma
nifestare a capacității lor de creație 
și inventivitate tehnică, de afirmare 
puternică a virtuților lor de buni 
gospodari.

SPIRITUL GOSPODĂRESC SĂ 
SE MANIFESTE ZI DE ZI. LA FIE
CARE LOC DE MUNCĂ. în această 
activitate de mare importanță eco
nomică, organizațiile de partid sint 
chemate să aibă un rol primordial. 

'Intensificând munca poîitîco-educa- 
tivă — în forme concrete, atractive 
și cît mai convingătoare — organi
zațiile de partid sînt chemate să mi
liteze cu consecvență pentru a înră
dăcina in practica de zt cu zt și în 
conști!nța tuturor muncitorilor, teh
nicienilor șl inginerilor din între
prinderi spiritul de bun gospodar al 
resurselor materiale ale țării, pentru 
extinderea inițiativelor și experien

ței înaintate în acest domeniu, pen
tru instaurarea unui regim sever de 
economii în fiecare unitate produc
tivă; la fieeare loe de muncă.

Lupta pentru folosirea cît mai ju
dicioasă, eu maximă eficiență, a re
surselor materiale, pentru încadrarea 
în normele de consum stabilite și re
ducerea continuă a acestora trebuie 
să se transforme într-o amplă acțiune 
de masă cu caracter permanent, să 
constituie o sarcină de mare răspun
dere a fiecărui lucrător — de la 
muncitor pînă la ministru. Aceasta 
trebuie să devină o trăsătură domi
nantă a autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-finaneiare, o 
chestiune de interes național care ne 
privește pe toți, în întreprinderile în 
care lucrăm. Fiecare colectiv, fiecare 
om al muncii trebuie să înțeleagă 
limpede că orice risipă de resurs’e* 
materiale, mare sau mică, dijmuieș— 
te venitul național — izvorul dezvol
tării noastre continue, al vieții mereu 
mai bune. Toepiai de aceea, pretu-, 
tlndeni în fiecare întreprindere, or
ganele de conducere colectivă, comu
niștii, toți oamenii muncii au obliga
ția de înaltă responsabilitate de a ac
ționa pentru reducerea pe toate căile 
a cheltuielilor materiale, pentru înlă
turarea pierderilor șl risipei și creș
terea, pe această bază, a producției 
nete, a rentabilității, sporindu-și ast
fel contribuția la sporirea veniturilor 
societății.

în comerțul timișorean

Mărfuri mai 
multe și mai bune 

la dispoziția 
populației

Colectivul întreprinderii co
merciale „Textile-încălțăminte" 
Timișoara aprovizionează maga
zinele cu o gamă diversificată 
de produse, în bună parte de la 
întreprinderile, industriale din 
județ. De. la ..începutul anului 
aU. fost puse la. dispoziția cum
părătorilor mărfuri de 35 milioa
ne lei peste volumul planificat 
și de aproape 110 milioane lei 
față de nivelul vînzărilor reali
zate în perioada corespunză
toare fflfiî977*. CheltuTeliTe de 
circulație au scăzut cu 4 milioa
ne lei, iar beneficiile suplimen- 

Tare au * sporit la* 5* milioane Iei.* 
Extinderea formelor moderne de 
comerț, ridicarea calificării per
sonalului și amplasarea mai ra
țională a noilor unități in car
tierele orașului sînt sursele ob
ținerii acestor ■ realizări. în 
frunte — lucrătorii de la „Bega", 
magazinul universal „Bega" (vi
zitat zilnic de 30 000 de cumpă
rători, vînzările peste plan de
pășind, de la începutul anului, 
17 milioane lei), de la magazi
nele „Modern" și „Victoria". 
(Cezar Ioana).

A 9-a ediție a taberei de sculptură 
în aer liber „Măgura"

La trecerea verii in 
toamnă, cînd pe întin
sele cîmpuri buzoiene 
se muncește cu sirg la 
culesul roadelor pă- 
mintului, în Poiana 
Tisăului de la Măgura 
s-a statornicit ca veri
tabilă tradiție a acestor 
ani o sărbătoare a fru
mosului : vernisarea 
lucrărilor taberei de 
sculptură în aer liber. 
Este al 9-lea an de 
cînd aici se reunesc, 
pentru 5 săptămîni, 
cîte 16 sculptori de
semnați de Uniunea 
artiștilor plastici. Roa
dele talentului lor au

îneîntat din nou pe iu
bitorii de frumos prin 
lucrări expresive, dăl
tuite cu fantezie și mi
gală, ce transpun în 
volume și forme ine
dite concepțiile artis
tice ale tinerilor plas- 
ticleni, angajarea lor 
fermă în procesul de 
făurire a artei și cul
turii socialiste.

Vernisarea lucrărilor 
celei de-a 9-a ediții a 
taberei de sculptură 
de la Măgura Buzău 
— manifestare ce a a- 
vut loc duminică în 
prezența factorilor de 
conducere din organele

locale de partid și de 
stat, a unui numeros 
public, a unor perso
nalități ale artei și cul
turii — a. prilejuit și 
o fructuoasă dezbatere 
despre rolul și misiu
nea artelor plastice 
contemporane în viața 
societății, în educarea 
oamenilor.

în încheierea acestei 
manifestări, artiști a- 
matori de la așezămin- 
tele culturale din județ 
au susținut un specta
col de poezie și muzi
că patriotică îndelung 
aplaudat. (Mihai Bâzu).

■ ■■■■■■■■a
Nici nu apucasem bine să 

ne înscriem pe șoseaua 
spre Urziceni, că tovarășul 
colonel Gheorghe Ene, de 
la Direcția circulație din 
Inspectoratul General al 
Miliției, pe care l-am înso
țit într-un raid-anchetă pe 
drumurile publice din jude
țele Ilfov, Buzău, Covasna, 
Brașov și Prahova, ne-a și 
atras atenția asupra auto- 
dubiței (21-BR-3377) care 
țisnise ca din pușcă în fața 
noastră, mergînd cu viteză 
din ce în ce mai mare. Pu
țin a lipsit să nu asistăm 
la un grav accident de cir
culație. Șoferul de pe 
10-B-9975, om cu prezență 
de spirit, a frinat la timp, 
evitînd o tamponare vio
lentă. L-am ajuns din urmă 
pe fugar — Gheorghe Ionel, 
de la întreprinderea „Pro
gresul" din Brăila. Ne-a 
surprins faptul că nu se afla 
la volan de ieri, de alal
tăieri, ci de... 21 de ani ! 
încercăm să aflăm motivul 
încălcării grosolane a regu
lilor de circulație tocmai de 
către un profesionist cu 
atita experiență. Ne-a răs
puns cu un aer de inocent, 
de parcă atunci urcase la 
volan :

— Recunosc că am greșit. 
Este prima dată cînd...

întrucît asemenea abateri 
se soldează, uneori, cu con
secințe irecuperabile, pri
ma greșeală poate să fie și 
ultima. Așa cum era gata- 
gata să se întîmple pe 
valea Prahovei cu tînă- 
rul C. Nicolae din Bucu
rești. Deși era proaspăt po
sesor al permisului de con
ducere — îl obținuse pe 17 
august, deci numai de două

săptămîni — circula cu vi
teză periculoasă pe șosea
ua în serpentină. Ne-a răs
puns :

— Am greșit. E prima 
dată cînd... Vă promit că 
de-acum încolo...

Așa o fi promis și ingi
nerul I. Nicolae din Plo
iești cînd 1 se mai suspen
dase permisul de două ori, 
iar in aceeași seară, la in
terval de cîteva minute de 
C. Nicolae, a fost depistut 
gonind ca un bolid la un 
raliu. Și aceasta, cu atit 
mai de neînțeles, cu cît vă
zuse, cu ochii lui, la cițiva 
kilometri în urmă, pe mar
ginea drumului, cîteva ma
șini izbite datorită vite
zei. O mașină nou-nouță, 
cu număuul provizoriu de 
înmatriculare 031215 B, fu
sese lovită de un pod, 
tot din cauza vitezei ex
cesive intr-o curbă. Din 
aceeași cauză, la o curbă, 
la kilometrul 146+800, 
Stelian Păunescu (3-PH- 
2529) a lovit autoturis
mul 3-BV-1965. Pe aceleași 
serpentine de la Timiș, la 
kilometrul 146+200, un au
toturism din Brașov n-a 
mai putut fi redresat din 
cauza vitezei prea mari, o- 
prindu-se drept intr-lin... 
cimitir. L-am găsit acolo, 
printre morminte, pe omul 
de la volan, la cîteva mi
nute după o asemenea „Is
pravă", uluit el însuși că 
scăpase cu viață. Uitînd a- 
proape cum îl cheamă, n-a 
fost în stare să dea nici o 
explicație...

Nu întîmplător am stă
ruit asupra cîtorva din în- 
tîmplările petrecute în

Ing. Nicolae Zarer director ..tehnic 
ăl întreprinderii de construcții in
dustriale și montaje Brașov : în 
trimestrul I al anului trecut, uni
tatea noastră a primit de la între
prinderea „Rulmeritul"-Brașov pro
iectul unei hale, pe care urma s-o 
Construim pe "terenul liber existent 
între halele de fabricare, rectificare 
și tratare bile. Noua hală, cu o su
prafață de circa 8 000 m.p. are pre
văzută o structură din prefabricate 
din beton armat pe două deschideri 
— de 15 m și, respectiv, de 12 m. 
Imediat după primirea proiectului 
am organizat șantierul, am executat 
fundații și am montat stîlpii prefa
bricați. Din cauza greutăților pe 
care le-am întîmpinat și le întîm- 
pinăm încă în procurarea unor ma
teriale absolut necesare, construcția 
la această hală — care putea fi de 
mult dată producției dacă ar fi de
pins numai de noi — avansează în 
ritm de melc. Este vorba de ele
mentele de acoperiș de 15 m prefa
bricate din beton, pe care trebuia 
să ni le trimită I.M.C.-Roman încă 
de anul trecut, dar care ne-a livrat 
în luna decembrie 1977 doar 8 bu
căți, iar în luna ianuarie 1978 — 45

bucăți .cu goluri pentru lumina
toare.

Pe baza repartițiilor pentru anul 
1978, am comandat la I.M.C.-Deva 
întreaga cantitate de elemente pre
fabricate de care mai aveam nevoie, 
și pe care trebuia s-o primim eșalo
nat : 136 bucăți în trimestrul I â.c., 
100 bucăți în trimestrul al II-lea etc. 
Cu toate insistențele și demersurile 
noastre, din cantitățile prevăzute în 
contract abia în luna iulie a.c. am 
primit 16 bucăți. Cu întreprinderea 
din Deva sîntem in vechi relații de 
colaborare, dar aceasta, din cite ni 
s-a spus, nu și-a putut respecta 
obligațiile din cauza deselor schim
bări de repartiții operate de Cen
trala materialelor de construcții. 
Lipsa elementelor de construcție de 
care aVem nevoie ține pe loc în
treaga lucrare. Iată de ce condu
cerea Centralei materialelor de con
strucție și M.E.F.M.C. au datoria 
să he acorde cu promptitudine 
sprijinul de care avem nevoie, de- 
terminînd întreprinderile furnizoa
re din subordinea lor cu care co
laborăm să-și îndeplinească obliga
țiile contractuale.

Pentru cămările
Gheorghe Ispășoiu, tehnician 

Rimnicu Vîlcea : Țlnînd seama de 
propunerile oamenilor muncii, con
ducerea „AGROCOOP“-Vîlcea a 
luat o Serie de măsuri pentru a se 
asigura o bună aprovizionare a 
populației CU legume și fructe. în 
acest sens, s-au încheiat contracte 
cu cooperative agricole de produc
ție din județ, au fost înființate noi 
unități de desfacere în centrele 
dens populate, precum și acolo unde 
astfel de unități nu au existat. în 
acest an, prin unitățile „AGRO- 
COOP" s-au pus în vînzare sute de 
tone de cartofi, legume, fructe, pă
sări vii, pește proaspăt etc.

gospodinelor
Pentru perioada toamnă-iarnă se 

asigură populației cantități supli
mentare de produse agroalimen- 
târe. Magazinele „AGROCOOP" vor 
pune la dispoziția cumpărătorilor 
peste 500 tone legume de cîmp, 600 
tone cartofi, 60 tone fasole boahe, 
peste 30 tone de fructe, 60 tofie pă
sări vii, 120 tone pește proaspăt și 
sărat, aproape 125 tone semiconser- 
ve și conserve de legume, peste 
3 000 000 ouă. Efectele acestor mă
suri le apreciem cu toții și în pri
mul rînd gospodinele, care găsesc 
pe piață-mai multe produse pentru 
aprovizionarea cămărilor.

Prețul... prețuirii colectivului
Traian Socea, electrician, Combi

natul de îngrășăminte chimice Pia
tra Neamț : Formația de lăcătuși 
condusă de comunistul Ion Gripcă, 
maistru mecanic, este de trei ani 
cohseCutiv fruhtașă în întrecerea So
cialistă. Și nici nu ar putea fi altfel, 
cînd în fruntea ei se află un pasio
nat al meseriei, un om prezent tot 
timpul în producție, împreună eu 
muncitorii pe care-i conduce, cău- 
tînd ca la fiecare lucrare de repa
rație să găsească modalitatea opti
mă de rezolvare. Pentru repunerea 
în funcțiune, într-un timp cît mai 
scurt, a utilajelor intrate în repa
rație, .maistrul Ion Gripcă și-a fă
cut un obicei din a nu lăsa lucrul 
din mină la mașinile pe care le de
montează, pînă nu găsește remediul 
necesar.

Stima și prețuirea colectivului el

le-a dobîndit printr-o muncă asi
duă, competentă, desfășurată de-a 
lungul a 18 ani, cit are de cînd a 
intrat pe porțile combinatului.

Ca bun specialist; el are la activul 
său și d seamă de inovații. Cea mai 
recentă este și . cea mai valoroasă. 
Mărirea debitului la turbocompre- 
soarele de aer, prin realizarea unor 
labirinți de teflon, de la 12 300 mc 
pe oră la 17 500 m.c. pe oră, repre
zintă, pe lingă cele 3 milioane lei 
spor de producție, importante eco
nomii de materiale, scurtarea tim
pului de reparație, recuperarea su
porturilor labirinților uzați, evi
tarea pericolului de avarie. La a- 
ceastă realizare, după cum singur o 
recunoaște, l-au ajutat inginerii 
Mircea Dascălu și Pavel Manolache, 
practic, toți oamenii împreună cu 
care muncește.

„Apa vie"
Mihai Irimia, prim-secretar al 

Comitetului județean Vaslui al 
U.T.C. : în județul nestru sînt orga
nizate 30 de șantiere ale tinerilor 
de la orașe și sate la importante 
obiective economice șl sociale aflate 
în construcție. Pe platforma indus
trială a orașului Vaslui, unde se 
construiește unul din cele mai mari 
obiective din actualul cincinal, in 
județul nostru — Combinatul de 
fire sintetice — tineretul dă un a- 
preciabil ajutor constructorilor. 
Mulți tineri lucrează și pe șantie
rul „Integrata" din cadrul între
prinderii „Textila". Detașamente de 
muncă patriotică există și pe plat
formele industriale din Birlad, Huși 
și Negrești, Ia construcția căminelor 
pentru tineri nefamiliștl, la noile 
ansambluri de locuințe etc. Alți ti
neri acordă un sprijin deosebit re

fl tinereții
alizării investiției din zona Făiciu, 
unde se desfășoară ample lucrări 
de hidroameliorații : irigații, dese
cări, îndiguiri. Angajamentul nostru 
în 1978, cind se împlinesc 30 ani de 
la construirea primelor șantiere de 
muncă patriotică din tara noastră, 
este de a executa lucrări în valoare 
de aproape 3 milioane lei. Rezul
tatele de pînă acum arată că ne vom 
ține cuvîntul.

Pentru ca asemenea fapte de 
laudă să aibă continuitate, sugerez 
cadrelor didactice din județul nos
tru ca, după deschiderea noului an 
de învățămînt, să urmărească înde
aproape modul în care leagă tinerii 
cunoștințele teoretice de activitatea 
practică, să găsească noi posibilități 
de integrare a lor în munca direct 
productivă.

timpul raidului nostru din 
pricina vitezei excesive. Ele 
au confirmat încă o dată — 
dacă mal era nevoie — sta
tisticile miliției, care situ
ează „cap de afiș" al prin
cipalelor cauze generatoare 
de accidente excesul de 
viteză. „Soră geamănă" CU

care n-are, vezi doamne, 
„curajul" de a evada, de 
a-i depăși pe alții, spre a le 
face lor un loc ideal de 
mers. Cîte unul, nevoit să 
meargă o porțiune de drum 
mai încet din cauza unui 
începător în ale conducerii 
aflat în fața lui sau văzînd

care-i sfidează pe cei 
de pe autoturisme, și-i 
vîră în sperieți pe motoci- 
cliști, bicicliști și căruțași. 
De aici pînă la comiterea 
unor abateri și accidente de 
circulație nu mai e decît o 
învirtitură de roată. Abateri 
care nu se datoresc necu-

„triplarea" făcută de șofe
rul de pe autoturismul 
l-CV-1195 pe șoseaua spre 
Sf. Gheorghe a constituit,- 
pur și simplu, un risc e- 
norm pentru securitatea 
propriei vieți și a oameni
lor din cele două autovehi
cule angajate ele însele în

Cînd vă urcați la volan, 
...nu lăsați politețea acasă!

Agresivitatea în conducerea autovehiculelor, lipsa de înțelegere 
față de alții, viteza excesivă, ambițiile unor șoferi de a fi mereu 
în fruntea coloanei de mașini - surse ale unor grave accidente 
-------------- RAID-ANCHETĂ PE DRUMURILE PUBLICE------ ---------
viteza este depășirea ne
regulamentară, deosebit de 
periculoasă pentru siguran
ța circulației. Oameni in 
toată firea, serioși, odată a- 
junși la volan sînt cuprinși, 
subit, de o inexplicabilă 
stare euforică, de orgolii șt 
ambiții nebănuite, care-i 
duc pină Ia săvîrșirea unor 
acte de nesăbuință, irespon
sabile, cu urmări dintre cele 
mai grave. Siliți, uneori, de 
intensitatea traficului, să 
meargă în coloană, ei în
cep să-și verse năduful pe 
cel din fața lor, pe care-1 
conșidei-ă. un „ageamiu",

că i-a luat-o altul înainte, 
depășindu-1 — mai ales 
cînd e vorba de o mașină 
de litraj mai mic — se sim
te lovit în „amorul pro
priu", de parcă o mină ne
văzută ar scrie pe mașina 
lui cu litere de-o șchioapă 
o jignire de neiertat la a- 
dresa curajului său, a ca
lităților lui de „as al vo
lanului". La fel cum sînt 
și unii care vor „să arate 
ei" că șl cu o mașinuță mai 
mică pot „pierde pe drum" 
pe alții. Ca să nu mai vor
bim de șoferii de pe auto
vehicule de gabarit mare,

noașterii regulilor de circu
lație, ci „curajului" gratuit, 
orgoliilor mărunte. Cum 
poate fi altfel calificată fap
ta lui Victor Iancu din Plo
iești (2-PH-9833), care s-a 
angajat într-o depășire ex
trem de periculoasă, în timp 
ce se afla in curbă și fără 
vizibilitate, ignorînd linia 
continuă a șoselei, care 
tocmai avertiza asupra pe
ricolului și interzicea o a- 
semenea manevră ? Nu e 
greu de închipuit ce s-ar fi 
intimplat dacă în clipa aceea 
în curbă apărea o mașină 
din sens opus. După cum

depășire. Firește, vinovății 
au fost pe loc amendați și 
li s-au suspendat permisele 
de conducere pe cîte două 
luni. Măcar de le-ar fi de 
învățătură. Este locul să 
spunem că măsura luată de 
Direcția circulație din In
spectoratul General al Mili
ției, de a se introduce tes
tarea psihologică înaintea 
susținerii examenului pen
tru obținerea permisului de 
conducere, se dovedește bi
nevenită, ea barînd calea 
celor care nu au aptitudini 
pentru , a .se urca la volan. 
De asemenea, tot pentru

întărirea siguranței circu
lației, acei șoferi — profe
sioniști sau amatori — care 
comit accidente grave sau 
mai multe abateri de la re
gulile de circulație sînt su
puși unor severe reexami
nări profesionale și psiho
logice.

O altă cauză generatoare 
de accidente grave o consti
tuie neacordarea priorității 
la trecerile altor autovehi
cule sau ale pietonilor. în 
loc să se ajute și să se res
pecte reciproc, în mod ci
vilizat, unii conducători 
auto pun bețe în roatele 
altora, sillndU-i la unele 
manevre riscante. După 
cum este absolut normal 
ca un șofer angajat pe un 
drum principal, deși are 
prioritate, să conducă atent 
și cu viteză redusă pentru 
a preîntîmpina orice eve
niment nedorit la intersec
tarea cu drumurile laterale. 
In timpul raidului nostru de 
2 Zile prin cele 5 județe nu 
am fost scutiți nici de con
statarea unor astfel de a- 
bateri. La intersecția dru
mului dinspre Lunca Cor
nului cu șoseaua Brașov- 
București, fotbalistul divi
zionarei B „Poiana Cîmpi- 
na“ Gheorghe Prunoiu, în- 
cercînd o fentă pentru a-i 
„dribla" pe ceilalți partici
pant! la trafic, s-a ales cu 
o dublă lovitură de pe
deapsă : un gol în buzunar 
pentru amendă și permisul 
suspendat. în aceeași zi, în 
aceeași intersecție și din a- 
ceeași cauză a neacordărli 
priorității, două autoturis
me s-au tamponat și amin- 
două s-au răsturnat, pe o 
parte și pe alta a șoselei.

După care graba celor doi 
șoferi s-a întîlnit cu ză
bava...

Pentru a preveni aseme
nea abateri, alături de echi
paje și alte cadre de mili
ție, pe drumurile publice au 
acționat un mare număr de 
șoferi din activul volun
tar al miliției, membri ai 
gărzilor patriotice, contro
lori de trafic de la între
prinderile de transport 
auto. Asemenea șoferi cu o 
temeinică pregătire profe
sională și o conduită ire
proșabilă la volan, care 
și-au „rupt" din timpul lor 
liber pentru a da o mină 
de ajutor miliției la întări
rea cursivității și siguranței 
circulației, am întîlnit in 
toate județele străbătute : 
Stelian Babagean de la au
tobaza Urziceni, Ilie Nico
lae din Buzău, Lucian Sîr- 
bu de la Trustul de con
strucții montaj Cîmpina șl 
mulți alții.

Principala concluzie a 
raidului nostru este aceea 
că accidentele de circulație 
nu sint o fatalitate, că ele 
pot și trebuie să fie preve
nite, prin respectarea tu
turor regulilor de circula
ție de către fiecare partici
pant la traficul rutier. Este 
de datoria tuturor conducă
torilor auto să-și ia încă 
înainte de plecare la drum, 
cît și pe timpul deplasării 
toate acele măsuri pentru a 
putea preveni orice eveni
ment de natură să pună in 
pericol sănătatea și viața 
Iul, ale celorlalți partici- 
panți la traficul tot mai in
tens de pe drumurile pu
blice.

Petre POPA
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LUCRĂRILE CONGRESULUI NAȚIONAL DE CHIMIE
Cuvîntul de deschidere rostit

de tovarășa acad. dr. ing. Bena Ceaușescu

Telegrama
Survolind teritoriul Republicii So

cialiste România, Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, a 
transmis de la bordul avionului, to
varășului Manea Mănescu, prim-jni- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România și poporului român 
un salut călduros și urări de noi 
succese în construcția socialistă, in 
întărirea, în continuare, a prieteniei 
și colaborării între popoarele noastre 
frățești vecine.

Cronica zilei

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A_REPUBLICII 

CAPULUI VERDE

Stimați tovarăși și tovarășe,
Stimați oaspeți,
îmi revine plăcuta misiune de a 

declară deschise lucrările Congresu
lui național de chimie. Cu acest 
prilej, doresc ca, în numele condu
cerii Institutului Central de Chimie, 
al Ministerului Industriei Chimice, 
Ministerului Educației și învățămin- 
tului, Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, să vă adresez 
dumneavoastră, participanților la 
această însemnată manifestare a 
vieții noastre științifice, un călduros . 
salut și cele mai bune urări.

La congres iau parte oameni de 
știință, cercetători din cadrul Insti
tutului Central de Chimie, care gru
pează, prin cele 27 de unități ale 
sale, întregul potențial de Cercetare 
și proiectare din domeniul chimiei, 
precum și cadre didactice din învă- 
țămînt, cadre tehnice din întreprin

zi Ha poate
însăși componen-

derile industriei chimice. Se 
spune că, prin. : ’
ța participanților, 
congresul expri
mă .concepția u- 
nitară a integrării 
cercetării, invățfi- 
mîntului și pro
ducției, constitu
ind un larg forum 
național de dez
batere democra- 
ică a probleme

lor legate de ac
tivitatea acestei 
importante ra
muri a economiei 
naționale.

Ne face o deo
sebită plăcere să 
salutăm partici
parea la congres 
a unui număr de 
oameni de știință 
și cercetători chi- 
miști de peste 
hotare, precum și 
specialiști din 
alte țâri care ur
mează doctoran
tura în țara noas
tră. Prezența lor 
la congres ilus
trează bunele re
lații de prietenie 
și colaborare din
tre cercetătorii 
români și cei din 
alte țări, este o 
expresie a dorin
ței de a întări 
conlucrarea din
tre oamenii de 
știință, spre bine
le popoarelor ță
rilor noastre, pen
tru progresul ști
inței chimice în 
general.

în cadrul poli
ticii generale a 
partidului și sta
tului, al progra
mului de dezvol
tare în ritm înalt 
a întregii econo-1 
mii naționale 
stabilit de Con
gresul al XI-lea 
și de Conferința 
Națională, industria chimică, dotată an 
de an cu tehnica cea mai avansată, 
cunoaște o puternică dezvoltare și 
are un rol important în asigurarea, 
cu materii prime a celorlalte ramuri 
industriale și a agriculturii. în actua
lul cincinal se alocă pentru dezvol
tarea industriei chimice aproape o 
cincime din volumul investițiilor pe 
întreaga industrie, ceea ce asigură 
acestei ramuri creșterea intr-un ritm 
mediu anual de circa 17 la sută, su
perior ritmului mediu prevăzut pe 
economie.

La progresul rapid al Industriei 
chimice, cercetarea științifică și pro
iectarea își aduc o contribuție 
mare însemnătate. Voi menționa 
mai faptul că peste 80 la sută 
noile capacități de producție și 
cele dezvoltate sînt realizate pe bază 
de cercetări și tehnologii proprii. 

,T’i toate aceste rezultate importante, 
activitatea noastră de cercetare, 

...colectare și în general în industria 
chimică Se manifestă încă o serie de 
lipsuri. Iată da ce este necesar să 
acționăm cu toată hotărîrea pentru 
înlăturarea lor și îmbunătățirea în
tregii activități.

Pornind de la răspunderile mari ce 
stau în fața cercetării și proiectării, 
congresul nostru este chemat să ana
lizeze șl să dezbată, în spirit critic 
și autocritic, activitatea desfășurată 
pînă acum de unitățile de cercetare 
din domeniul chimiei, să stabilească, 
pe baza concluziilor ce se vor des
prinde, căile și mijloacele de ac
țiune pentru înfăptuirea în viață a 
orientărilor și sarcinilor stabilite de 
Congresul al XI-lea și de Conferința 
Națională, de secretarul general al 
partidului cu privire la creșterea 
continuă a rolului științei ca factor 
de dinamizare a întregii economii, la 
trecerea de la acumulările cantitative 
la o calitate nouă, superioară, în în
treaga activitate economieă și socială 
din țara noastră. Prin măsurile pe 
care le va adopta, congresul va trebui 
să impulsioneze întreaga activitate a 
unităților de cercetare pentru reali

zarea marilor obiective pe care Le 
avem de înfăptuit în actualul cinci
nal al revoluției tehnico-științifice 
din țara noastră.

în cadrul lucrărilor congresului 
trebuie să punem pe primul plan pro
blemele valorificării superioare a 
resurselor naturale de care dispune 
țara noastră, ale creării de noi mate
rii prime și materiale, cu caracteris
tici superioare, necesare industriei 
și producției bunurilor de consum. 
Trebuie să dezbatem aprofundat pro
blemele legate de perfecționarea stu
diilor șl cercetărilor privind realizarea 
unor produse cu un grad înalt de 
prelucrare, obținerea unor valori ma
xime pe unitate .de produs, sporirea 
continuă a ponderii produselor de ca
litate superioară.

Prin elaborarea și aplicarea de noi 
tehnologii va trebui să atingem un 
grad ridicat de chimizare a țițeiului 
și gazului metan, astfel incit să 
crească potențialul de hidrocarburi a- 
romatioe și olefinice pentru chimi-

diversificarea șl creșterea însemnată 
a producției în acest sector.

în ohimia anorganică este necesară 
finalizarea în condiții economice a 
cercetărilor privind obținerea meta
lelor neferoase prin valorificarea 
complexă a minereurilor sărace indi
gene.

O problemă importantă pentru eco
nomia noastră o constituie intensi
ficarea cercetărilor pentru obținerea 
metalelor rare și pure, a aliajelor 
lor, a pămînturilor rare și a produ
selor de înaltă puritate în vederea 
acoperirii necesarului industriei elec
tronice, energeticii nucleare și con
strucțiilor aerospațiale.

De asemenea, Se va trece la reali
zarea unor tehnologii cu circuit în
chis pentru creșterea randamentelor 

' pihă ia ăD—90 1a gută Th fabricația 
sodei amoniacale, a sărurilor de ba
riu și a bicromatului de sodiu.

In domeniul îngrășămintelor mine
rale, cercetările trebuie să asigure 
diversificarea în continuare a ingrâ-

buie într-o măsură tot. mai însemna
tă la înfăptuirea politicii partidului 
în domeniul protecției mediului în
conjurător la elaborarea măsurilor 
de combatere ă poluării.

întreaga activitate de cercetare 
trebuie să ducă la asigurarea unei 
eficiențe tot mai înalte în industria 
noastră chimică, să urmărească di
minuarea continuă a consumurilor 
materiale, realizarea producției cu 
cheltuieli minime, cu o rentabilitate 
sporită. 1

Am enumerat aici, stimați tovarăși 
și tovarășe, cîteva din obiectivele și 
sarcinile mari ce revin cercetării 
științifice în domeniul chimiei în 
actualul cincinal și pe care dorim să 
le dezbatem pe larg în cadrul con
gresului -nostru.

Ne exprimăm convingerea, că cele 
peste 400 de referate și comunicări 
ce vor fi prezentate în cadrul acestui 
congres,. dezbaterile care vor . aVeă 
loc cu acest prilej vor reuși, să dea 
o imagine' a progreselor înregistrate 

în acest domeniu 
și, totodată, să pu
nă în lumină ex
periența valoroa
să dobîndită, pre
ocupările institu
telor, catedrelor de 

-învățămînt și co
lectivelor de cer
cetători pentru ric 
dicarea la un ni
vel tot mai înalt 
a activității știin- 

. țifice în vederea 
realizării în bune 
condiții a sarcini
lor. și obiectivelor 
actualului cincinal 
și ale dezvoltării 
în perspectivă 
pină în 1985—1990.

Desigur, una din 
sarcinile de mare 
răspundere ale 
cercetării științi
fice este materia
lizarea în pro
ducția a rezulta-

Oficiul Centrului comun ONUDI— 
România organizează în perioada 
11 septembrie — 3 noiembrie a.C., în 
eolaborare eu Centrul de perfecțio
nare a lucrătorilor din industria 
chimică al cincilea program de per
fecționare pentru cadre inginerești în 
domeniul industriei petrochimice.

La program participă bursieri 
ONUDI din Birmania, R.P. Chineză, 
Egipt, India, Indonezia, R.S.F, Iu
goslavia și Sudan.

★
Luni, in sala Teatrului de stat din Tg. 

Mureș, au început lucrările celui de-al 
4-lea Congres european de cercetare 
a somnului, la care participă 230 de 
cercetători, cadre didactice universi
tare, medici neurologi, biochimiști și 

. alți .specialiști, din peste 20 de țări 
europene, din S.U.A. și Japonia.

★
Sub auspiciile U.G.S.R., Ministeru

lui Muncii și Centralei „România 
film”, luni a început în stațiunea Fe
lix cel de-al 9-lea Festival interna
țional al filmului de protecție a mun
cii, la care participă specialiști din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Repu
blica Cuba. Ungaria, Polonia, 
U.R.S.S. și România.

t v
PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Antologia filmului pentru copii și 
tineret. Anii de aur ai comediei 
tn alb și negru : Karino
Telex

11,00
11,50 ___
11,55 închiderea programului
16,00 “ ’
16,05
16.35
17.00
17,30
17,45
18,16

lb,4f> Album coral
19,00 Roadele politicii partidului
10,20 1001 de seri

Telex
Cenaclul Teleșcoală
Matineu de vacanță
Muzică populară
La volan
Studio liric ’70
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură

(Urmare din pag. I)

de 
nu- 
din 
din

zare și să se obțină benzine cu cifră 
octanică ridicată. De asemenea, tre
buie să fie dezvoltate studiile ■ pen
tru valorificarea și chimizarea bio
xidului de carbon natural și cel re
zidual de la fabricile de îngrășăminte, 
precum și pentru prelucrarea avan
sată a gudroanelor de la cocserii.

în chimia macromoleculară, cerce
tările vor trebui să ducă la perfec
ționarea tehnologiilor de polimeri- 
zare, prin utilizarea 
modificați, care oferă 
sporirii productivității și" simplifică
rii procesului de sinteză. Este nece
sar, in același timp, să intensificăm 
cercetarea privind diversificarea ga
mei de polimeri și copolimeri și pen
tru obținerea de noi sortimente de 
cauciucuri superioare.

în domeniul maselor plastice, cer
cetările vor trebui, de asemenea, să 
ducă la perfecționarea tehnologiilor 
de elaborare a polietiienelor de înal
tă și joasă densitate, a polipropilenei 
și în general a polimerilor de mare 
tonaj, precum și la diversificarea ma
terialelor plastice prin realizarea de 
copolimeri și aliaje de polimeri cu 
proprietăți superioare, în scopul re
ducerii consumurilor de materiale, în 
mod deosebit de metal, oțeluri alia
te, metale neferoase și altele. !

în domeniul fibrelor chimice, stu
diile și cercetările vor urmări cu 
precădere asimilarea de noi tehnolo
gii moderne de elaborare a fibrelor 
și firelor poliesterice modificate, 
precum și a fibrelor acrilice bicom- 
ponente. Totodată, se vor intensifica 
preocupările pentru obținerea fibre
lor din polipropilenă modificată. De 
asemenea, se vor elabora noi tehno
logii pentru producerea fibrelor pe- 
lulozice superioare și a fibrelor de 
mătase vîscoză.

O atenție deosebită trebuie acor
dată cercetării chimice în domeniul 
organicii fine, pentru obținerea de 
noi medicamente, pesticide, colo- 
ranți, lacuri și vopsele, reactivi, de
tergent! și auxiliari, astfel 
nivelul anului 1985 să se

catalizatorilor 
posibilitatea

încît la 
realizeze

șămintelor mixte și compuse, a în
grășămintelor lichide, pentru utili
zarea lor cu eficiență maximă.

Cercetările în domeniul chimiei 
fizice și 41 chimiei analitice vor tre
bui să contribuie în mai mare măsu
ră la Soluționarea sarcinilor actuale 
și de perspectivă ale industriei noas
tre chimice, prin elaborarea de me
tode și tehnici analitice corespunză
toare. în mod special trebuie apro
fundate studiile de cinetică chimică 
și de structură care pot contribui la 
perfecționarea catalizatorilor și ă sis
temelor .catalitice aplicate în indus
trie, îti scopul Creșterii eficienței 
economice a proceselor tehnologice. 
Este necesară, de asemenea, .dezvol
tarea cercetărilor în domeniul coro
ziunii, astfel Incit pe baza aprofun
dării fenomenelor specifice să poată 
fi stabilite soluțiile cele mai cores
punzătoare de protecție a instalații
lor. Prin întărirea legăturii cercetării 
cu proiectarea tehnologică trebuie să 
asigurăm — ■ pe baza amplificării 
cercetărilor în domeniul chimiei fi
zice și chimiei analitice — datele și 
constantele fizice necesare elaboră
rii și dimensionării tehnologice a 
utilajelor chimice.

în domeniul proiectării și elaboră
rii de noi tehnologii este necesar ca 
printr-o măi strînsâ conlucrare între 
cercetare, proiectare și producție să 
fie eliminate unele faze sau trepte 
care complică și îngreunează unele 
procese tehnologice, să se asigure 
simplificarea acestora, mergîndu-se, 
totodată, pe linia realizării unor con
sumuri minime de materii prime, 
materiale și energie.

Potrivit orientărilor și sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea. cer
cetarea trebuie să aducă o contribu
ție tot mai însemnată în domeniul 
creării și punerii în valoare de noi 
surse de energie -- aceasta, fiind o 
problemă de cea mai mare însemnă
tate pentru asigurarea progresului 
întregii noastre economii.

De asemenea, cercetarea din dome
niul chimiei este chemată să contri-

PRIMA ZI A
In continuare, tovarășul Mihail 

Florescu a prezentat referatul „Dez
voltarea industriei Chimice româ
nești”.

Ministrul industriei chimice a re
levat faptul că această ramură, ca 
urmare a aplicării orientărilor stabi
lite de conducerea partidului, de 
secretarul său general, a investițiilor 
de care a beneficiat, și-a sporit pro
ducția de 
fel încît 
este mai 
cincinale 
Industria 
relevat vorbitorul — exportă produ
sele sale în peste 100 de țări. El a 
arătat în continuare că, potrivit ne
voilor dezvoltării economiei națio
nale, actualul plan cincinal acordă 
o deosebită atenție lărgirii bazei pro
prii de 
politici 
teriilor 
nergiei, 
moderne și creării de noi materiale 
sintetice necesare economiei.

După ce a trecut in revistă prin- țării.

la un cincinal la altul, ast- 
în perioada 1976—1980 ea 
mare decît in cele cinci 
anterioare luate la un loc.
chimică românească — a

materii prime, aplicării unei 
de folosire rațională a ma- 
prime, combustibililor și e- 

introducerii de tehnologii

cipalele direcții de dezvoltare a in
dustriei chimice românești, el a rele
vat că unul din obiectivele deosebit 
de importante îl reprezintă apropie
rea nivelurilor de producție șl con
sum pe locuitor, pentru principalele 
produse chimice, . de nivelurile pre
văzute in țările europene dezvoltate 
industrial.

în înfăptuirea sarcinilor sporite 
care stau în fața activității de cer- 
cetare-proiectare-dezvoltare, a subli
niat vorbitorul, de o deosebită im
portanță sînt indicațiile de mare va
loare teoretică și practică date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu oca
zia intîlnirilor de lucru cu oameni 
de știință, cercetători, ingineri, pro- 
iectanți și tehnologi la institute sau 
pe platforme industriale, în cadrul 
cărora s-au analizat rezultatele con
crete obținute în rezolvarea acestor 
sarcini și s-au indicat măsurile care 
se impun in continuare pentru creș
terea mai hotărîtă a aportului știin
ței și tehnologiei în îndeplinirea în 
avans a prevederilor de plan, pentru 
soluționarea problemelor de bază ale 
dezvoltării economico-sociale ale

Tovarășului ARISTIDES PEREIRA
Secretar general

al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde,

Președintele Republicii Capului Verde
La sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Capului Verde vă adresez 

calde felicitări și urări de sănătate, iar poporului din Republica Capului 
Verde noi succese pe calea dezvoltării independente a patriei sale.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și 
Republica Capului Verde se vor dezvolta în continuare, în folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și progresului în lume, pentru 
făurirea unei noi ordini economice internaționala.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului PEDRO PIRES
Prim-ministru al Republicii Capului Verde

Cu prilejul Zilei naționale vă transmit sincere felicitări și urări de să
nătate, iar poporului din Republica Capului Verde noi succese pe calea dez
voltării economice și sociale.

MANEA MĂNESCU
Frîm-mînistru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Poporul din Republica Capului 
Verde sărbătorește astăzi ziua sa 
națională, ca și poporul din Gui
neea-Bissau, de care este legat prin 
vechi tradiții de luptă comună pen
tru neatîrnare.

Rod al unei lupte eroice, desfă
șurate sub conducerea Partidului 
African al Independenței din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.), proclamarea in
dependenței a marcat sfîrșitul a 
cinci secole de dominație colonială 
in acest arhipelag (suprafața : 
4 033 kmp-, populația : 234 000 lo
cuitori) și, în același timp, începu
tul unei perioade de eforturi-«usți» 
nute pentru lichidarea subdezvoltă
rii, pentru înaintarea pe calea pro
gresului economic și social. Rezul
tatele acestor eforturi sînt vizibile 
în toate domeniile de activitate. 
Într-Un răstimp scurt a fost în
făptuită reforma agrari, s-a trecut 
la construirea de baraje, canale, re
zervoare pentru păstrarea apel și 
utilizarea ei rațională în perioadele 
de secetă. în vederea valorificării

resurselor naturale au fost prevă
zute construirea tnai multor obiec
tive industriale și extinderea ame
najărilor portuare.

Prieten sincer'al popoarelor afri
cane, poporul român și-a manifes
tat solidaritatea deplină cu lupta 
de eliberare a poporului din Insule
le Capului Verde, i-a acordat sprijin 
multilateral pentru victoria cauzei 
sale drepte. în acest spirit, poporul 
nostru urmărește cu profundă sim
patie succesele obținute de tînăra 
Republică a Capului Verde pe calea 
făuririi, unei vieți noi. între P.C.R., 
și P.A.I.G.C., între România socia
listă ți- ■ Republica Capului Verde 
s-au statornicit relații de solidari
tate și colaborare ce se dezvoltă an 
de ah. O expresie elocventă a aces
tor raporturi o constituie întîlnirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și conducătorii P.A.I.G.C. și docu
mentele semnate cu aceste prile
juri, care au deSchik ample perspec
tive conlucrării prietenești din
tre cele două țări, în interesul 
reciproc, al păcii, progresului și în
țelegerii internaționale.

19,50

20,30

22,00
22,20

Ancheta TV : Lupta cu inerția și 
rutina, lupta comunistă pentru 
nou
Seară de teatru : Alâcsahdiî. Pre
mieră TV.
Muzeul colecțiilor de artă.
Telejurnal
PROGRAMUL 3

19,M Film serial pentru copii : Cărțile 
-Junglei

20,40 Viața economică
21,10 Telex
21,13 Inscripții pe celuloid
21,50 Din creația camerală romanească

cinema

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

GUINEEA-BISSAU

rea punerii cit
mai rapide în
funcțiune a insta- • 
lațiilor tehnologi
ce și realizarea 
parametrilor pro
iectați. Pentru â- 
ceasta este nece
sar ca unitățile 
de cercetare să 
colaboreze cit mai 
strips cu unitățile 
de producție,, cu 
centralele și în
treprinderile be
neficiare. Faptul 
că la congresul 
nostru participă și 
cadre de conduce
re și specialiști 
din unitățile de 
producție ale . in
dustriei chimice 
.ne dă posibilita
tea.. să discutăm 
Împreună căile 
menite să ducă la 
întărirea conlu
crării dintre' cer

cetare și producție în activitatea de 
realizare a prevederilor planului.

De asemenea, problemele tot mai 
complexe pe care le are de rezolvat 
știința în domeniul chimiei cer să fie 
intensificată cercetarea interdiscipli- 
nără, să fie întărite și mai mult co
laborarea și conlucrarea cu învăță- 
mîntul și cu unitățile de cercetare 
din domeniul fizicii, biologiei și alte 
discipline în vederea realizării unor 
produse și tehnologii de tehnicitate 
și complexitate tot mai mare, cerute 
de dezvoltarea generală a economiei 
naționale.

Totodată, este necesar să dezvol
tăm colaborarea cu institute similare 
din țările socialiste, din toate țările 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, pentru soluționarea unor pro
bleme de interes comun, și să întă
rim conlucrarea dintre oamenii de 
știință de pretutindeni, să intensifi
căm schimburile științifice, astfel ca 
țoate națiunile lumii să poată avea 
acces neîngrădit la realizările știin
ței și tehnicii moderne, să poată be
neficia larg de cele mai noi cuceriri 
ale geniului uman.

Sînt convinsă că oamenii de știin
ță și cercetătorii din domeniul chi
miei, împreună cu toți lucrătorii. pe 
tărîmul științei din România, vor 
face totul pentru a-și aduce întreaga 
lor contribuție la realizarea marilor 
sarcini pe care le avem în acest 
cincinal, la înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a țării spre comunism, la 
întreaga politică internă și externă a 
României, de pace și colaborare în
tre națiuni.

Cu această convingere și cu spe
ranța că Congresul național' de chi
mie se va înscrie ca un moment de 
seamă în dezvoltarea cercetării știin
țifice chimice și în impulsionarea în
tregii activități de înfăptuire a poli
ticii partidului șl statului nostru de 
construcție socialistă, urez succes 
deplin lucrărilor congresului.

LUCRĂRILOR
La dinamismul industriei chimice, medaliate cu aur la manifestări in

ia diversificarea producției sale, a ternaționale. 
menționat vorbitorul, a contribuit 
într-o mare, măsură propria concep
ție științifică, activitatea desfășurată 
in puternice institute și centre de 
cercetare, proiectare și inginerie teh
nologica, plasate pe teritoriul țării și 
organizate astăzi în cadrul primului 
institut integrat pe ramură din țara 
noastră — Institutul Central de Chi
mie. Concepția și organizarea știin
țifică, unitară a cercetării și proiectă
rii, legarea strînsă a acestora de pro
ducția industrială, pe de o parte, de 
învățămîntul superior șl activitatea 
științifică, pe de altă parte, o dato
răm activității neobosite a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, care, avînd înalte respon
sabilități de partid și de stat, con
duce, totodată, cu remarcabilă com
petență și continuitate Institutul Cen
tral de Chimie, formă organizatorică 
nouă, căre și-a dovedit din plin efi
ciența. Tehnologiile moderne elabo
rate de specialiștii acestui institut 
stau la baza producției marilor uni
tăți chimice din țara noastră și sînt 
apreciate pentru înalta lor valoare pe 
plan mondial, multe din ele fiind chimie continuă."

Prin realizarea marilor sarcini care 
stau în fața cercetării științifice și 
tehnologice din domeniul chimiei, 
prin crearea unei puternice baze teh- 
nico-materiale chimice, prin intro
ducerea noului, a tehnicii avansate și 
trecerea la o calitate nouă, superi
oară — a încheiat vorbitorul — chi- 
miștii țării își aduc cu pricepere și 
entuziasm Contribuția Ia făurirea u- 
nei vieți cu grad înalt de civilizație 
în țara noastră, Republica Socialistă 
România. Este o contribuție care, 
sîntem siguri, va spori prin valoarea 
lucrărilor prezentate la actualul Con
gres național de chimie, prestigioasă 
manifestare științifică.

în cursul după-amiezii, lucrările 
congresului s-au desfășurat pe ur
mătoarele secțiuni ; inginerie chi
mică, chimie fizică și chimie pnali- 
tică, petrochimie, chimie macromole- 
culară, chimie organică, chimie anor
ganică, metale rare și pure.

La secțiunea de chimie macromo- 
leculară lucrările s-au desfășurat in 
prezența tovarășei acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu.

Lucrările Congresului național de

A Al treilea jurâmînt : LUCE A- 
"ARUL..— 8,45; 11,30; 14,15; 17,15; 
20, la grădină — 19, festival — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, FAVORIT 

. — 9,15; 12,15; 16,15; 19,15.
a M-ați confundat : CINEMA 
STUDIO — 10; 12,30; 15; 17,30; 20. 
A Curierii diplomatici roșii: VIC
TORIA — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18; 
20,15. . , XI
A Omul pe care nu trebuie sa-1 
uităm : TIMPURI NOI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
A Revanșa : PATRIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GRĂDINA DINAMO
— 19.15.
• Orchestra ambulantă : SCALA
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 20,45,
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 
18,15; 20.30, la grădină — 19,30, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45 ; 
13; 20,15.
A Din nou... Disney : FLAMURA
— 9.
A Septembrie : CENTRAL »- 9,13; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. '
• Ceie 12 munci ale lui Asterix
— 9,15; 11,30; 13.45; 15,30; Ultima 
cină — 18; 20 : DOINA.
• Soțul meu : EXCELSIOR — 9;
11,45; 14.30; 17,15; 20, AURORA — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădi
nă — 19, TOMIS — 9; 11,45; I------
17,15; 20, la grădină — 19.
A Avaria : BUZEȘTI — 9; : 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aventurile lui Don Juan : 
VIȚA — »; 11,13; 13,30; 15,45 
20,15.

S întoarcerea proscrișilor :
EGI — 9; 11; 13,15; 15,30; : 

19,45, la grădină — 19,15.
A Un pod prea Îndepărtat : 1
RIE — 9; 12.30; 16; 19,30.
O Colonel in rezervă : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
A Capcana din munți î MELO
DIA — 9: 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20,30. GLORIA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,15, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 19.
A Melodii, melodii : COTROCENI 
— 9; 11,15; 13,30; .........................
COSMOS — 16; 18; 20.
• Mark polițistul 
DACIA — 9; 11,15; 
18; 20.
A Actorul și sălbaticii : VOLGA 
— 9; 12; 16; 19.
A O fotă aproape cuminte : MIO
RIȚA — 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45:20. 
A O noapte furtunoasă : PACEA 
— 16; 18; 20.
A Corsarul din insulă : LIRA — 
15,30; 18; 20, la grădină — 20, CIU
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
A Plopii de la marginea satului: 
FLACĂRA — 9; 11,30; 13,30; 16 ; 
18; 20.
• Umbra păsării In zbor: FLO- 
REASCA — 13,30; 18; 20.
A Pentru patrie : PROGRESUL 
— 13.30; 19.
A Unde apa e limpede șl iarba 
verde : ARTA — 9; 11,16; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
c Transamerlca Express: MUN
CA — 9; 11,30; 14,45; 17,30; 20.
a împușcături sub clar de lună: 
POPULAR “ ‘
a Pintea : 
17,45; 20.
A Visul roz : FERENTARI — 15; 
17,15; 19,30.
A Brigada specială : GRĂDINA 
FESTIVAL — 19.
• Pirații din metrou : GRĂDINA 
PARC HOTEL — 19,30.
• Ținutul uitat de timp : GRĂ
DINA BUZEȘTI — 19,30.
A Evadatul : GRĂDINA TITAN 
— 19,30.

Jandarmul la plimbare : GRĂ
DINA FLACĂRA — 19.
A Tentacule: GRADINA ARTA 
— 19,30.

14,30;

11,15;

GRI- 
; ia;

BU-
17,30;

EFO-

15,45; 18; 20,

la Genova :
13,30; 13,45;

16; 18.
VIITORUL — 15,30 ;

te t r e
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfirlă 
năzdrăvanul — 10.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Bun venit la Rapso
dia — 18,30.
A Teatrul evreiesc de stat ; Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.

Tovarășului LUIS CABRAL
• Secretar general adjunct

al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Guineea-BlSsau Vă adresei: Câlde 

felicitări, urări de sănătate, iar poporului dumneavoastră noi succese pe Că
lea dezvoltării economice de sine stătătoare.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre România $1 
Guineea-Bissau se vor dezvolta și în viitor, in interesul popoarelor noastre,' 
al cauzei păcii, înțelegerii și progresului în lume, pentru făurirea unei nOl 
ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Guineea-Bissau, micul stat de pe 
coasta apuseană a Africii, a moște
nit în momentul cîștigării indepen
denței, în urmă cu cinci ani, o si
tuație dintre cele mai dificile pe 
plan economic șl social. Lipsită cu 
desăvîrșire de o bază industrială 
(colonialiștii portughezi nu au lă
sat în urma lor decît o uzi
nă și o fabrică de bere), eco
nomia țării continuă să fie puternic 
dominată de monoprodutție — 
circa două treimi din exporturile 
țării formîndu-le arahidele, iar 
90 la sută din populație fiind ocu
pată în agricultură. în aceste con
diții, noul regim de la Bissau a 
adoptat, în ultimii ani, un șir de 
măsuri menite să declanșeze „de
marajul” economic al țării. Ultimul 
congres al partidului de guver- 
nămînt, din noiembrie anul tre
cut, denumit pe drept cuvint „con
gresul independenței”, a trasat un 
program de dezvoltare a Unei eco
nomii de sine stătătoare. în' agricul
tură se Introduc metode moderne 
de cultivare a pămintului, se extind 
culturile de orez și de plante tehni
ce (trestie de zahăr, bumbac). Sînt

în curs de elaborare proiectele de 
construire a primelor obiective in
dustriale: o fabrică de zahăr și o 
hidrocentrală. Bogate resurse natu
rale — minereuri de fier, bauxită, 
fosfați, petrol, lemn prețios — aș
teaptă a fi valorificate. O companie 
națională a fost creată în scopul 
prospectării și valorificării rezerve
lor de petrol și minereuri utile.

Statornic atașat Cauzei indepen
denței și libertății popoarelor, po
porul român a acordat din primul 
moment întregul ,șău sprijin mișcă
rii de eliberare națională din Gui
neea-Bissau. în spiritul acestei po
litici de ealdă solidaritate, România 
a stabilit , și dezvoltă relații de cola
borare rodnică cu tînărul stat afri
can. întîlnirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii 
P.A.I.G.C., vizitele in țara noastră 
a unor reprezentanți de seamă ai 
Republicii Guineea-Bissau au creat 
un cadru fertil și au dat- un nou 
impuls colaborării multilaterale din
tre partidele șl popoarele noastre, 
în interesul ambelor țări, al cauzei 
luptei popoarelor pentru dezvoltare 
liberă, pentru progres.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ETIOPIEI

Excelenței Sale
Locotenent-colonel MENGISTU HAILE MARIAM

Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu 
al Etiopiei Socialiste

Cea de-a 4-a aniversare a revoluției populare etiopiene îmi oferă plăcu
tul prilej ca, in numele poporului român și al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră, poporului și guvernului Etiopiei Socialiste calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de succes în eforturile îndreptate spre asi
gurarea progresului economiCo-social și dezvoltarea independentă a țării.

Sint Încredințat că bunele relații de prietenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Etiopia Socialistă se vor dezvolta și întări și în viitor, 
în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și Înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Denumirea capitalei Etiopiei — 
Addis Abeba — înseamnă „Floarea 
nouă”, sugerlnd ineditul apariției 
sale, la sfîrșitul secolului trecut, 
pe podișul arid din zona centra
lă a țării. Addis Abeba, ca și în
treaga Etiopie, cunoaște o intensă 
viață politică, îndeosebi după vic
toria revoluției populare de la 12 
septembrie 1974, care a inaugurat o 
perioadă de adinei prefaceri econo
mico-sociale.

Dorind să asigure suveranitatea 
deplină a statului asupra bogățiilor 
naționale și accelerarea progresului 
țării, concomitent cu înfăptuirea 
unor profunde transformări sociale 
progresiste, noile autorități au de
cretat naționalizarea marilor între
prinderi industriale, instituțiilor 
bancare, transporturilor șl comuni
cațiilor. în fabricile și uzinele de
venite proprietatea statului au fost 
create comitete de oameni ai mun
cii, care au preluat conducerea și 
controlul procesului de producție. 
Transformări sociale adinei au fost 
înfăptuite și la sate, unde trăiește 
aproape 90 la sută din populația de 
28 milioane de oameni a Etiopiei. 
Ca urmare a înfăptuirii reformei 
agrare, marile latifundii au fost 
lichidate, iar pe locul lor au fost 
create ferme de stat, asociații și 
cooperative țărănești. Programele

de dezvoltare elaborate de guvern 
prevăd, de asemenea, construirea 
unor mari obiective economice, so
ciale și culturale. Realizarea refor
melor și proiectelor de dezvoltare 
amintite mal sus a fost afectată, din 
păcate, de conflictele și starea de 
tensiune din Cornul Africii, care 
au provocat țărilor zonei serioase 
pierderi materiale și umane.

Animat de sentimente de solida
ritate, pronunțihdu-se consecvent 
pentru stingerea focarelor de ten
siune și soluționarea pe cale paș
nică, prin tratative, a diferendelor, 
pentru unirea tuturor forțelor na
ționale și întărirea unității și co
laborării statelor africane pentru 
depășirea stării de înapoiere econo
mică, pentru întărirea independen
tei și suveranității lor naționale, 
poporul român urmărește cu viu 
interes realizările obținute de po
porul etiopian pe calea progresu
lui. Cu ocazia primirii de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a unor 
delegații ale Comitetului Perma
nent al Consiliului Militar Adminis
trativ Provizoriu al Etiopiei Socia
liste a fost exprimată dorința extin
derii și adîncirii legăturilor de prie
tenie, solidaritate și colaborare 
dintre cele două popoare, în inte
resul reciproc, fiTpăcii și înțelegerii 
internaționale.
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„LUPTA FRONTULUI PATRIOTIC ZIMBABWE 
VA CONTINUA PÎNĂ LA ÎNLĂTURAREA 
REGIMULUI RASIST DE LA SALISBURY"

Declarațiile lui Joshua Nkomo, după măsura arbitrară de 
instituire a legii marțiale în Rhodesia

Delegația parlamentară română 
primită de președintele Bundestagului

LUSAKA 11 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la măsura arbitrară a re
gimului rasist de la Salisbury de a 
institui legea marțială în Rhodesia, 
Joshua Nkomo, copreședinte al Fron
tului Patriotic Zimbabwe, a decla
rat la Lusaka că prin aceasta re
gimul lui Ian Smith demonstrează 
că „nu mai poate face față situa
ției militare, după ce a demonstrat 
că pe plan politic regimul de la Sa
lisbury s-a dovedit falimentar". 
Joshua Nkomo a subliniat că lupta 
Frontului patriotic va continua pînă 
la înlăturarea definitivă a regimu
lui minoritar rasist din Rhodesia.

Prin noile măsuri decretate de Ian 
Smith, a precizat copreședintele 
Frontului Patriotic Zimbabwe, re
gimul de la Salisbury s-a autoex- 
clus de la un eventual dialog care 
ar fi reunit în jurul mesei tratati

S.W.A.P.O. propune semnarea unui protocol 
de încetare a focului in Namibia

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— In scrisoarea remisă secretarului 
general al O.N.U. de reprezentanții 
permanenți ai Tanzaniei și Zambiei 
la Națiunile Unite, prin care se anun
ță acceptarea de către Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest a 
programului elaborat de Kurt 
Waldheim în vederea acordării in
dependenței Namibiei, președintele 
S.W.A.P.O., Sam Nujoma, propune 
semnarea unul protocol de încetare a 
focului între unitățile S.W.A.P.O. și

În pregătirea agendei viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale

Scrisoare adresată secretarului general al O.N.U. de ministrul 
de externe al U.R.S.S.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că Uniunea So
vietică a propus includerea pe agen
da provizorie a sesiunii a 33-a a 
Adunării Generale a O.N.U. a punc
tului vizînd încheierea unei conven
ții internaționale asupra întăririi ga

Reuniunea la nivel înalt de Ia Camp David
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Președintele Jimmy Carter a avut 
duminică seara, la Camp David, o 
nouă întrevedere cu primul ministru 
israelian, Menahem Begin. După 
convorbiri nu au fost furnizate nici 
un fel de indicii privind problemele 
abordate sau rezultatul discuțiilor. 
Aceasta a fost a cincea întrevedere 
Carter-Begin de la începerea întîlni- 
rii tripartite la nivel înalt, ceea ce 
conduce la concluzia — potrivit apre
cierii A.F.P. — că eforturile diplo
matice americane sînt concentrate 
asupra Israelului, de la care se aș
teaptă avansarea compromisurilor 
necesare pentru succesul negocierilor, 
Și deși premierul Begin a afirmat 
în dimineața aceleiași zile, cînd cei 
trei participanți la întîlnirea la nivel 
înalt au vizitat localitatea Gettysburg, 
că negocierile „evoluează bine", sur
se egiptene au indicat că impasul 
persistă.

Luni, președintele S.U.A. s-a întîl-

agențiile de presă transmit:
„Săptămina medicală bal

canică", manifestare de presti
giu a Uniunii Medicale Balcanice, a- 
flată la a XV-a ediție, s-a deschis la 
Atena. Tema principală o constituie 
o problemă de mare actualitate : 
„Genetica și importanța ei pentru 
progresul științelor medicale și să
nătatea publică în țările balcanice". 
Vor fi prezentate în total peste 700 
de comunicări.

Stand românesc la Tîr- 
gul de la Sidney. Luni s au 
deschis porțile Tîrgului internațional 
de mașini de la Sidney, care a a- 
juns la cea de-a Xl-a ediție a sa. 
Participă peste 300 de firme din 14 
țări. România este prezentă cu un 
stand de mașini-unelte, rulmenți și

Sărbătoarea ziarului 
„l’Humanite"

Tradiționala sărbătoare a ziarului 
„l’Humanite", organul de presă al 
Partidului Comunist Francez, a re
unit și in acest an sute de mii de 
oameni. Timp de două zile, în par
cul de la Courneuve, din vecinăta
tea Parisului, au avut loc numeroa
se manifestări politice și culturale.

In cuvintul rostit la deschiderea. 
„Orașului internațional" din cadrul 
Festivalului „l’Humanitâ", Georges 
Marchais, secretarul general al Parti
dului Comunist Francez, a subliniat 
obiectivele principale ale luptei ac
tuale a comuniștilor francezi, che
mând masele de oameni ai muncii să 
acționeze unite împotriva politicii de 
austeritate, pentru lichidarea șoma
jului, pentru înnoirea structurilor 
sociale, pentru independență, pace și 
progres.

Eveniment de seamă în viața so- 
cial-politică a țării, .sărbătoarea zia
rului „l’Humanite" s-a încheiat prin- 
tr-un impresionant miting popular, 
la care au participat peste 100 000 de 
oameni.

De un succes deosebit s-a bucurat 
și in acest an „Orașul internațional", 
la care au fost reprezentate, prin 
standuri speciale, zeci de ziare ale 
unor partide comuniste și muncito
rești, mișcări progresiste și organi
zații de eliberare națională.

Pavilionul ziarului „Scinteia", care 
a fost vizitat de membri ai condu
cerii Partidului Comunist Francez și 
a format obiectul manifestărilor de 
deosebit interes din partea publicu
lui, care a apreciat expoziția și pro
dusele românești prezentate.

V. SALĂGEAN 

velor toate părțile implicate în con
flictul rhodesian.

SALISBURY 11 (Agerpres). — Șe
ful regimului rasist rhodesian, ian 
Smith, a anunțat, în cadrul unui dis
curs radiodifuzat și televizat, insti
tuirea legii marțiale și punerea în 
aplicare a unui plan de acțiuni re
presive îndreptate împotriva popu
lației de culoare. Hotărîrea regimului 
rasist rhodesian reprezintă o nouă 
încercare disperată de a stăvili valul 
nemulțumirilor din rîndul populației 
de culoare, care luptă pentru dobîn- 
direa de drepturi umane și pentru 
instalarea unui guvern al populației 
majoritare.

Ian Smith a declarat că va „lichida" 
partidele politice ale poporului Zim
babwe și că va decreta mobilizarea 
generală a populației albe, minori
tară.

trupele de ocupație ale R.S.A., aflate 
în mod ilegal pe teritoriul namibian. 
în scrisoarea menționată se sublinia
ză că S.W.A.P.O. este gata să semne
ze un astfel de acord. Agenția France 
Presse reamintește, însă, că autorită
țile rasiste de la Pretoria refuză să 
semneze, împreună cu organizația 
patrioților namibieni, un protocol de 
încetare a focului, deoarece — afirmă 
guvernul sud-african — aceasta ar 
însemna „recunoașterea de jure" a 
legitimității S.W.A.P.O.

ranțiilor de securitate ale statelor 
nenucleare, ca problemă importantă 
și urgentă, Ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
a adresat în acest sens o scrisoare 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

nit cu șeful statului egiptean, Anwar 
El Sadat. Potrivit agenției M.E.N., 
convorbirile dintre cei doi președinți 
au fost precedate și succedate de 
consultări între Anwar El Sadat și 
membrii delegației R.A. Egipt.

Agenția France Presse informează, 
pe de altă parte, că președintele An
war El Sadat a avut o a doua între
vedere neoficială cu ministrul israe
lian al apărării, Ezer Weizman,

CAIRO 11 (Agerpres). — Ziarul „Al 
Ahram" informează că președintele 
Egiptului, Anwar El Sadat, va rămîne 
încă trei zile în S.U.A. după încheie
rea reuniunii la nivel înalt tripartite 
de la Camp David. Cotidianul preci
zează că șeful statului egiptean va 
vizita cîteva universități și va avea 
întrevederi cu membri ai Congresu
lui. în drum spre țară, președintele 
Anwar El Sadat se va opri la Salz
burg, unde va avea convorbiri cu can
celarul Austriei, Bruno Kreisky.

tractoare. La deschidere, standul ro
mânesc a fost vizitat de Neville 
Wran, premierul statului New South 
Wales, și de R. J. Kirby, președin
tele Asociației federale a industriei 
și comerțului de metale din Austra
lia. Oficialitățile locale au făcut a- 
precieri elogioase la adresa expona
telor românești și a modului lor de 
prezentare.

Vizita premierului R. S. 
Vietnam în Thailanda și 
LUOS. Cu Prileîul convorbirilor pe 
care primul ministru al Guvernului 
R. S. Vietnam, Fam Van Dong, le-a 
avut în timpul vizitei efectuate în 
Thailanda, - a fost încheiat un acord 
prin care partea thailandeză a oferit 
Vietnamului un credit pe termen

Festivalul ziarului 
„Avânte"

Duminică seara au luat sfîrșit la 
Lisabona manifestările consacrate 
sărbătorii ziarului „Avânte", organ 
central al Partidului Comunist Por
tughez. Timp de trei zile, sute de 
mii de persoane, comuniști* și sim- 
patizanți din Lisabona și împreju
rimi, au vizitat pavilioanele de la 
Vale do Jamor, participînd la intil- 
niri și dezbateri pe teme de actuali
tate ale vieții politice portugheze. 
Manifestările s-au încheiat printr-un 
mare miting popular, la care a luat 
cuvintul secretarul general al P.C.P., 
Alvaro Cunhal. Referindu-se la ac
tuala situație politică din Portugalia, 
el a subliniat necesitatea luptei pen
tru salvgardarea cuceririlor revolu
ției portugheze, relevind in acest ca
dru imperativul realizării unității in
tre comuniști și socialiști, între toate 
forțele democratice și progresiste.

Organe de presă ale unor partide 
comuniste și muncitorești au parti
cipat la festival cu pavilioane pro
prii. Ziarul „Scinteia" a fost prezent 
cu un pavilion consacrat realizărilor 
obținute de România în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. A fost prezentat, totodată, 
un stand de cărți. La loc de cinste 
au fost expuse operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pavilionul româ
nesc a format obiectul unui viu in
teres din partea vizitatorilor.

Prin întreaga sa desfășurare, săr
bătoarea ziarului „Avânte" a prile
juit o expresie a forței politico-or- 
ganizatorice a P.C.P., a popularității 
sale în rîndul maselor de oameni ai 
muncii.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

BONN 11 (Agerpres). — Președin
tele Bundestagului (Camera inferi
oară a Parlamentului R.F.G.), Karl 
Carstens, a primit delegația parla
mentară română condusă de Tudor 
Drăganu, vicepreședintele grupului 
român al Uniunii Interparlamentare, 
care participă la lucrările celei de-a 
65-a conferințe a Uniunii Interpar
lamentare, găzduită de capitala vest- 
germană. în cursul întrevederii a 
fost exprimată satisfacția în legătu

Reuniunea delegaților din nouă țări nealiniate din Europa

Pentru instaurarea unui climat de securitate
și cooperare

SAN MARINO 11 (Agerpres). — 
Delegați din nouă țări nealiniate din 
Europa au luat parte, săptămina tre
cută, la San Marino, la o reuniune 
de trei zile consacrată examinării di
verselor probleme privind eforturile 
de instaurare a unui climat de secu
ritate și cooperare pe continent. Au 
fost trecute în revistă, cu acest pri-

ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA IN SLUJBA 
DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE

Conferința miniștrilor de resort din țările Europei 
și Americii de Nord

BELGRAD 11 (Agerpres). — Luni, 
au început la Belgrad lucrările ce
lei de-a 2-a conferințe a miniștrilor 
însărcinați cu politica științei și teh
nologiei în țările Europei și Ameri
cii de Nord — Minespol II.

Conferința va lua în dezbatere o 
serie de probleme referitoare la e- 
voluția științei și tehnologiei în ac
tivitatea de dezvoltare social-eco- 
nomică a țărilor participante, stadiul 
dezvoltării cooperării științifice și 
tehnologice, finanțarea programelor 
de cercetare și dezvoltare, schimbul 
de informații științifice și tehnolo
gice între țările respective.

La lucrări participă delegați din 
32 de țări din Europa și America 
de Nord. Țara noastră este repre
zentată de o delegație condusă de 
Valeriu Ceoceonică, vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

Lucrările au fost deschise de Ve

NICARAGUA

Intensificarea acțiunilor mișcării de rezistență populară
• Unitățile guvernamentale silite să abandoneze poziții 
importante în nouă orașe • Observatorii politici apreciază ca 

iminentă demisia dictatorului Somoza
MANAGUA 11 (Agerpres). — Si

tuația a continuat să se înrăutățeas
că luni în Nicaragua, amplificîn- 
du-se ciocnirile între forțele de re
zistență populară și unitățile Gărzii 
Naționale care au rămas fidele dic
tatorului Somoza. Lupte puternice 
s-au dat la Managua, Masaya, Cara- 
zo, Jinotega, Diriamba, Leon, Chi- 
chigalpa, Ghinandaga și Esteli, unde, 
potrivit unui comunicat al Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională, 
forțele insurgente au cucerit noi 
poziții, obligînd unitățile guverna
mentale să se retragă. In cursul ope
rațiunilor, forțele de rezistență popu
lară au capturat arme, muniții, blin
date, instalații militare. S-au înre
gistrat numeroși morți și răniți de 
ambele părți.

lung în valoare de 100 milioane de 
bahți pentru achiziționarea de bunuri 
și servicii din Thailanda. Primul mi
nistru vietnamez a avut, de aseme
nea, convorbiri la Vientiane cu pri
mul ministru al R.D.P. Laos, Kaysone 
Phomvihane. Părțile au apreciat că 
„situația din sud-estul Asiei evolu
ează favorabil transformării acesteia 
într-o zonă de pace, independență, 
libertate și neutralitate, în interesul 
fiecărei țări din sud-estul asiatic și 
al întregii regiuni".

Amînarea vizitei șahin- 
șahului Iranului în R.D.G. 
Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și-a amînat vi
zita oficială pe care urma să o în
treprindă în R.D. Germană, infor
mează agenția A.D.N.

Plenara C.C. al P.C. Por
tughez. La Lisabona s-au desfă
șurat lucrările plenarei C.C. al P.C. 
Portughez consacrată examinării si
tuației politice din țară. Luînd cu
vintul la un miting organizat după 
încheierea plenarei, secretarul gene
ral al P.C. Portughez, Alvaro Cun
hal, a declarat, între altele, că „nici 
componența și nici programul guver
nului nu corespund cerințelor actua
lei situații complexe din Portugalia". 
Luni, la deschiderea dezbaterilor par
lamentului asupra programului gu
vernamental, au prezentat, separat, 
moțiuni de cenzură împotriva cabi
netului Alfredo Nobre da Costa, par
tidele comunist, socialist și Centrul 
Democratic și Social (C.D.S.). Se esti
mează însă că nici una dintre mo
țiuni nu va întruni majoritatea ab
solută de voturi, astfel încît actuala 
echipă ministerială se va putea men
ține la putere.

In comunicatul sovieto- 
gi6C ^at publicității în urma 
vizitei în U.R.S.S. a ministrului afa
cerilor externe al Greciei, Gheorghios 
Rallis, se arată că cele două părți au 
subliniat importanța traducerii depli
ne în viață a tuturor prevederilor Ac
tului final de la Helsinki de către 
toate statele participante. De aseme
nea, au relevat că procesul destinde
rii trebuie să fie completat cu măsuri 
în domeniul militar.

Un miting dedicat Zilei 
internaționale pentru come
morarea victimelor fascis
mului 3 avu*- l°c 'a Berlin. Au 
luat parte Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D. 

ră cu evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre forurile legislative ale Româ
niei și R.F. Germania, relevîndu-se, 
totodată, contribuția pe care o aduc 
parlamentele celor două țări la pro
movarea raporturilor de colaborare 
bilaterală.

A fost subliniat, de asemenea, ro
lul pe care Uniunea Interparlamen
tară îl poate avea în întărirea păcii 
și securității internaționale.

pe continent
lej, și rezultatele reuniunii de la 
Belgrad, din primăvara acestui an.

Au fost prezenți la lucrări repre
zentanți din Austria, Cipru, Finlan
da, Lichtenstein, Malta, San Marino, 
Suedia, Elveția și Iugoslavia.

La încheierea reuniunii nu a fost 
dat publicității nici un comunicat.

selim Giuranovici, președintele Con
siliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, care a subliniat, printre 
altele, importanța conferinței, atît 
pentru intensificarea și diversifica
rea raporturilor de cooperare tehni- 
co-științifică între țările participan
te, cit și pentru lărgirea cooperării 
științifice și tehnologice pe plan 
mondial într-o etapă cînd se depun 
eforturi susținute pentru edificarea 
unor noi raporturi de cooperare e- 
conomică și tehnologică, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

In mesajul adresat reuniunii, se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a relevat necesitatea ca 
Minespol II să-și aducă o contribu
ție sporită la pregătirea și succesul 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
știință și tehnologie în folosul dez
voltării, programată pentru anul 1979.

Aeroportul internațional „Las 
Mercedes" continuă să rămînă în
chis, iar comunicațiile cu exteriorul 
au devenit extrem de dificile. Potri
vit știrilor din Nicaragua, elemente
le care încă îl mai sprijină pe So
moza utilizează toate mijloacele ce 
le stau la dispoziție. Astfel, forțele 
guvernamentale au trecut la bombar
darea masivă a principalelor focare 
ale rezistenței : Leon, Masaya, Mata- 
galpa și Esteli, zone în care, de altfel, 
a fost decretată stare de asediu.

Observatorii politici în Managua 
și alte capitale latino-americane a- 
preciază că demisia lui Somoza este 
iminentă, ea constituind unica mă
sură care ar salva țara de la noi 
vărsări de sînge.

Germane, alți conducători de partid 
și de stat din R.D.G., delegații ale 
foștilor luptători din rezistența 
antifascistă din mai multe țări.

Apel al C.I.S.L. într un c°- 
municat dat publicității la Bruxelles, 
Confederația^' Internațională a sindi
catelor Libere (C.I.S.L.) amintește că 
la 11 septembrie se împlinesc 5 ani 
de la lovitura de stat din Chile și a- 
sasinarea președintelui guvernului 
constituțional, Salvador Allende, Con
federația condamnă regimul militar 
chilian, acuzîndu-1 că încalcă cele mai 
elementare drepturi ale omului, vio
lează libertățile sindicale și recurge 
la toate mijloacele, inclusiv asasina
tul, pentru a înăbuși orice încerca
re de revenire la democrație. C.I.S.L. 
lansează un apel cerînd tuturor or
ganizațiilor afiliate să-și intensifice 
acțiunile in sprijinul sindicaliștilor 
chilieni.

Ziua martirilor din Afri
ca dO Sud. într_un comunicat de 
presă al Organizației Unității Afri
cane, dat publicității la Addis Abe
ba, cu ocazia aniversării „Zilei mar
tirilor din Africa de Sud", sînt con
damnate crimele regimului rasist în 
rîndul populației de culoare și se 
reafirmă hotărîrea statelor africane 
de a lupta pentru eliberarea acestui 
teritoriu.

în capitala Libanului au 
continuat incidentele între 
milițiile falangiste libaneze și Forțe
le Arabe de Descurajare (F.A.D.), in
formează agențiile internaționale de 
presă. în schimburile de focuri, care 
au avut loc în toate cartierele Beiru
tului. a fost utilizat armament greu 
— tunuri, tancuri, mitraliere și ra
chete. Surse ale poliției afirmă că în 
timpul ciocnirilor din cursul nopții 
de duminică spre luni s-au înregis
trat peste 100 de morți și răniți.

Evoluția situației din Iran
TEHERAN 11 (Agerpres). — La 

trei zile după decretarea legii mar
țiale, la Teheran s-a anunțat redu
cerea cu o oră a intervalului de a- 
plicare a interdicțiilor de circulație 
pe timpul nopții în capitală și în 
zona centrală a Iranului. Această 
măsură, remarcă agenția France 
Presse, survine în urma diminuării 
agitației politice în zonele mențio
nate.

Postul de radio Teheran a anun
țat că duminică, în orașul Qom, s-au 
produs totuși ciocniri între armată 
și demonstranți, în urma cărora s-au 
înregistrat morți și răniți. Un bilanț 
oficial, reluat de agenția U.P.I., re
levă că ciocnirile care au avut loc 
începînd de vineri, la Teheran și în 
alte localități iraniene, între forțele 
armate și participanții la de
monstrații s-au soldat cu 95 de 
morți.

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări 
a creării R. P. D. Coreene

Adunarea solemnă de la Phenian
PHENIAN (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a XXX-a aniversări a 
creării Republicii Populare Demo
crate Coreene, Ia Phenian a avut loc 
o mare adunare solemnă, în cadrul 
căreia tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general 1 al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, a prezentat un am
plu raport.

înainte de începerea adunării so

RAPORTUL PREZENTAT 
DE TOVARĂȘUL KIM IR SEN

în raportul prezentat la adunarea so
lemnă de la Phenian, tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, a pus în evi
dență marile succese prin care R.P.D. 
Coreeană s-a transformat într-un 
stat socialist suveran, cu o economie 
națională independentă și o cultură 
înfloritoare, dispunînd, totodată, de 
o puternică forță de apărare. In pre
zent, poporul coreean acționează 
viguros pentru înfăptuirea grandio
sului program de dezvoltare jalonat 
de cel de-al doilea plan șeptenal. 
Orînduirea socialistă s-a consolidat 
și se dezvoltă continuu, poporul are 
asigurate toate libertățile și dreptu
rile autentice, bucurîndu-se pe deplin 
de o viață fericită și prosperă. In 
același timp, pe arena internațională 
R.P.D. Coreeană se bucură de un tot 
mai larg prestigiu, are pretutindeni 
în lume prieteni și simpatizanți.

Pornind de la sarcinile generale 
ale revoluției — se arată în conti
nuare în raport — guvernul Repu
blicii a acționat cu perseverență 
pentru a accelera edificarea socialis
mului în jumătatea de Nord a țării, 
pentru a sprijini lupta revoluționară 
a populației sud-coreene, R.P.D. Co
reeană aplicînd cu strictețe linia 
apăsării suveranității și autoapărării 
în vederea unificării și independen
ței patriei.

Suveranitatea politică — a subliniat 
vorbitorul — este primul atribut vi
tal* al unui stat liber și independent. 
Numai o putere politică suverană 
este capabilă să apere demnitatea 
țării și națiunii și să promoveze re
voluția. Guvernul republicii noastre, 
încă din ziua creării sale, și-a păs
trat cu fermitate suveranitatea, a 
stabilit direcțiile de acțiune potrivit 
propriei voințe, potrivit realităților 
coreene, și le-a aplicat în viață, mo- 
bilizînd forțele propriului său po
por. Ne-am opus servilismului față 
de marile puteri și dogmatismului, 
a arătat tovarășul Kim Ir Sen, sub
liniind că R.P.D. Coreeană a rezol
vat conform aprecierilor proprii toa
te problemele revoluției și edificării 
socialiste, folosind experiențele altor 
țări potrivit intereselor revoluției co
reene.

Guvernul R.P.D. Coreene, se ara
tă în continuare în raport, dezvoltă 
pe baza principiilor egalității depli
ne și respectului reciproc relațiile 
sale de prietenie și cooperare cu ce
lelalte țări și abordează problemele 
internaționale conform aprecierilor și 
convingerilor sale proprii. Nu jucăm 
după cum ni se cîntă și nici nu to
lerăm ca străinii să intervină în tre
burile interne ale țării noastre. Pres
tigiul republicii noastre, stat inde
pendent și suveran, demnitatea po
porului nostru se exprimă tocmai în 
suveranitatea pe care Guvernul 
R.P.D. Coreene o apără neabătut.

Subliniind importanța pe care o 
are făurirea unei economii naționa
le independente — ca bază materia
lă a suveranității și neatîrnării poli
tice — vorbitorul a arătat că Gu
vernul R.P.D. Coreene și-a stabilit 
orientările fundamentale potrivit 
principiului revoluționar al încrede
rii în forțele proprii, pe baza mo
bilizării resurselor naționale și fo
losirii cadrelor proprii. Ca urmare, e- 
conomia R.P.D. Coreene asigură în 
prezent resursele necesare edificării 
socialiste și îmbunătățirii vieții po
porului, continuînd să se dezvolte 
într-un ritm accelerat. în domeniul 
apărării naționale, bazindu-se pe 
principiul autoapărării, R.P.D. Core
eană și-a creat o forță revoluționară 
puternică, capabilă să zdrobească 
orice agresiune.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că, de cînd s-a angajat pe calea 
construirii unei societăți noi, Guver
nul R.P.D. Coreene și-a stabilit ca 
obiective înfăptuirea a trei revoluții 
— ideologică, tehnică și culturală. El 
a subliniat în acest context impor
tanța activității ideologice, revoluțio- 
narizării conștiinței oamenilor mun
cii. Este vorba de o muncă de trans
formare a omului după modelul cla
sei muncitoare, dar și de o muncă 
politică menită să determine crește
rea entuziasmului revoluționar, afir
marea spiritului creator al celor ce 
muncesc. Desfășurarea acestei acti

Miting al prieteniei româno-coreene
PHENIAN 11 (Agerpres). — Luni 

dimineața, în cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a creării R.P.D. 
Coreene, a avut loc în orașul Nampho, 
localitate înfrățită cu orașul Galați, 
un mare miting al prieteniei româno- 
coreene.

Locuitorii pitorescului și frumosu
lui oraș-port Nampho au făcut o 
primire deosebit de călduroasă, prie
tenească, delegației de partid și gu
vernamentale române, condusă de 
tovarășul Manea Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului.

Marea sală festivă din municipiul 
Nampho era pavoazată sărbătorește 
cu mari portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului Kim 
Ir Sen, cu lozinci pentru prietenia 
și solidaritatea româno-coreeană. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
României și R.P.D. Coreene.

In cuvintul de salut rostit la des
chiderea mitingului, președintele Con
siliului popular al municipiului Nam
pho, tovarășul Iu Biăng Găl, a mul
țumit călduros conducerii partidului 
și statului român, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru că a 
trimis la manifestările organizate cu 
prilejul marelui jubileu național al 
poporului coreean o delegație repre
zentativă. Vorbitorul a rugat să se 

lemne, tovarășul Kim Ir Sen a pri
mit pe conducătorii delegațiilor pre
zente la festivități.

Cu acest prilej, tovarășul Manea 
Mănescu, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale române, a 
transmis tovarășului Kim Ir Sen și 
tovarășei Kim Săng E, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, căldu

vități a determinat întărirea unității 
politico-ideologice a poporului — 
strîns unit într-o singură voință și 
animat de o singură ideologie, pe 
baza ideilor Ciuce.

Subliniind preocuparea pentru dez
voltarea forțelor de producție și 
ridicarea continuă a bunăstării ma
teriale a poporului, vorbitorul a re
levat caracterul necesar, indispensa
bil, al revoluției tehnice pentru edi
ficarea unei economii naționale so
cialiste, independente. Promovarea 
cu succes a revoluției tehnice a avut 
ca rezultat faptul că economia R.P.D. 
Coreene este așezată astăzi pe ba
zele solide ale cuceririlor științei 
moderne, iar forța sa este mai pu
ternică decît oricînd. Anul trecut, 
producția industrială a țării a fost 
de 196 ori mai mare decît în 1946, 
iar ponderea industriei constructoa
re de mașini s-a ridicat în aceeași 
perioadă de la 5 la sută la 33,7 la 
sută, în principalele sectoare indus
triale au fost introduse pe scară 
largă mecanizarea și automatizarea; 
totodată, a progresat în ritm accele
rat industrializarea și modernizarea 
agriculturii.

Referindu-se la revoluția în dome
niul culturii, vorbitorul a evidențiat 
progresele obținute în crearea unei 
culturi noi, socialiste, în dezvoltarea 
largă a învățămîntului de toate gra
dele, în formarea cadrelor naționale 
necesare operei vaste de edificare a 
noii orînduiri. Cea mai importantă 
din sarcinile revoluției în domeniul 
culturii, se arată în raport, este ac
celerarea procesului de transformare 
intelectuală a întregii societăți, ca 
premisă a eliminării diferențelor 
dintre munca fizică și intelectuală, 
asigurării egalității depline a oame
nilor muncii.

O parte amplă a raportului este 
consacrată luptei poporului coreean 
pentru reunificarea patriei sale. Re- 
flectînd voința unanimă a întregu
lui popor coreean, Guvernul R.P.D. 
Coreene a depus toate eforturile în 
vederea soluționării problemei reuni- 
ficării naționale în mod indepen
dent, prin mijloace pașnice și pe 
baza unor principii democratice. 
Referindu-se la manevrele regimu
lui reacționar din Coreea de Sud, cu 
sprijinul cercurilor imperialiste pri
vind perpetuarea divizării țării, vor
bitorul a arătat : Din punct de ve
dere istoric, națiunea coreeană este 
una singură, iar poporul nostru do
rește în unanimitate reunificarea. 
Problema coreeană are un caracter 
fundamental diferit de problema u- 
nei țări care a fost divizată ca ur
mare a războiului agresiv, pe care 
aceasta l-a dus și pe care l-a pier
dut. Coreea nici nu a fost parte la 
un război de agresiune, nici nu este 
o țară învinsă. Ea este o țară care 
a fost asuprită în trecut și care și-a 
cucerit libertatea în lupta împotriva 
agresorilor imperialiști. Cînd Coreea 
va fi reunificată, ea nici nu va a- 
taca, nici nu va amenința alte țări. 
Dimpotrivă, dacă rămîne divizată, va 
fi o sursă de pericole permanente 
pentru cauza păcii. în consecință, 
Coreea trebuie neapărat reunificată, 
aceasta fiind nu numai în interesul 
vital al națiunii coreene, ci și al 
unei păci durabile în Asia și în lume. 
Guvernul R.P.D. Coreene, depu- 
nind eforturi sincere în vederea 
inițierii unui dialog pașnic în pro
blema reunificării, lasă deschisă 
posibilitatea unui dialog atit cu 
Statele Unite, cît și cu autorități
le și partidele politice sud-coreene, 
pornindu-se de la dorința sinceră de 
reunificare. In acest scop, Nordul și 
Sudul trebuie să se abțină de la im
punerea propriei ideologii — comu
nistă și, respectiv, capitalistă — și, 
potrivit idealului național comun, să 
realizeze marea unitate a întregii 
țări. Noi nu vom impune Coreei de 
Sud sistemul nostru socialist și ideo
logia noastră, sîntem gata să promo
văm unitatea cu orice partid politic 
din Coreea de Sud. Mai mult, în 
cazul cînd vreun partid politic din 
Coreea de Sud dorește să vină și 
să-și desfășoare activitatea în jumă
tatea de Nord a republicii, noi îl vom 
saluta. Și autoritățile și partidele po
litice din Coreea de Sud trebuie să 
fie gata să dea mîna cu diferitele 
partide politice din Nord. Vorbitorul 

transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, marele prieten al poporu
lui coreean, sentimente de aleasă 
stimă și prețuire, călduroase mulțu
miri. .

Tovarășul Manea Mănescu a expri
mat gratitudinea pentru primirea de
osebit de călduroasă, prietenească ce 
a fost făcută membrilor delegației 
române de locuitorii orașului Nam
pho. în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, el a adresat populației 
orașului calde și tovărășești felici
tări cu prilejul gloriosului jubileu 
național, urîndu-i succese tot mai 
mari în dezvoltarea economică și so
cială, împlinirea marelui ideal na
țional — reunificarea pe cale pașnică 
și independentă a țării, pentru ridi
carea patriei pe trepte tot mai înalte 
de progres și bunăstare.

După ce a arătat că în România 
sînt bine cunoscute marile succese pe 
care poporul coreean prieten le-a ob
ținut printr-un admirabil exemplu 
de voință și hărnicie, tovarășul Ma
nea Mănescu a înfățișat preocupările 
poporului român pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Evocînd relațiile de trainică și fră
țească prietenie dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, el a arătat 

roase și prietenești felicitări cu pri
lejul celei de-a XXX-a aniversări a 
creării R.P.D. Coreene.

Mulțumind, tovarășul Kim Ir Sen 
a rugat pe tovarășul Manea Mănescu 
să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea sa și a tovară
șei Kim Săng E, cele mai alese urări 
de sănătate, prosperitate și fericire.

a condamnat politica de dominație 
fascistă, represiunile antipopulare din 
Coreea de sud, subliniind că fără 
democratizarea societății sud-coreene 
nu poate fi realizată unitatea națio
nală, nu poate fi găsită calea spre 
unificarea pașnică. Totodată, în raport 
se arată că trebuie respins orice 
amestec din afară în soluționarea 
problemei reunificării naționale. Dacă 
S.U.A. doresc într-adevăr pacea și 
reunificarea pașnică a Coreei, a 
arătat vorbitorul, ele trebuie să nu se 
mai amestece în problemele interne 
ale țării, să stabilească, în moz 
firesc, contacte cu Guvernul R.P.D, 
Coreene.

Referindu-se la situația internațio
nală, vorbitorul a relevat că se in
tensifică lupta între forțele revolu
ției, independenței, pe de o par
te — și ale contrarevoluției și 
dominației, pe de altă parte. For
țele imperialiste, de dominație își 
îndreaptă acțiunea în primul rînd 
împotriva țărilor reprezentînd forțele 
nou apărute, statelor lumii a treia, a 
statelor nealiniate, cu scopul de a le 
diviza, de a le incita unul împo
triva altuia, folosind adeseori dispu
tele generate de consecințele domi
nației coloniale pentru a provoca 
conflicte. Imperialiștii și dominatorii 
încearcă să-și extindă sferele de in
fluență și control — dominația fiind 
o tendință contrarevoluționară, care 
merge împotriva curentului contem
poran al independenței. Vorbitorul a 
arătat că, datorită manevrelor for
țelor imperialiste și de domina
ție, actuala situație internațio
nală este extrem de încordată 
și complicată, țările din lumea 
a treia sînt confruntate cu multe di
ficultăți, iar mișcarea nealiniată este 
supusă la grele încercări ; în diver
se colțuri ale lumii se nasc dispute 
și se dezvoltă situații tragice, în care 
țări frățești ajung să lupte una îm
potriva celeilalte. Actuala situație, se 
arată în raport, cere în mod strin
gent ca țările socialiste, statele ne
aliniate, țările lumii a treia și toa
te națiunile oprimate ale lumii să se 
unească și să-și intensifice lupta îm
potriva imperialismului, a tuturor 
celorlalte forme de dominație. Avînd 
în vedere că cercurile imperialiste își 
intensifică acțiunile de divizare, de 
atragere în sferele lor de influență 
a țărilor care și-au cucerit recent 
independența, aceste țări, statele ne
aliniate, țările lumii a treia trebuie 
să formeze un amplu front unit pen
tru a contracara încercările de sci
ziune și învrăjbire. Deosebirile de 
sistem social, politic nu pot consti
tui în nici un fel o barieră pentru 
unitatea acestor țări. Relevind fap
tul că țările nealiniate nu trebuie îm
părțite în țări progresiste și neprogre- 
siste, vorbitorul a subliniat că unicul 
criteriu de apreciere îl constituie in
dependența și că o națiune care își 
menține independența este cu sigu
ranță o națiune progresistă. Statele 
nealiniate, statele lumii a treia tre
buie să-și reglementeze disputele 
dintre ele prin negocieri, împotriva 
intrigilor dominatorilor, trebuie să 
respingă în mod categoric orice in
tervenție străină — ceea ce le va 
permite să-și întărească unitatea, să 
se ajute între ele.

în acest context, vorbitorul a sub
liniat că independența națională i. • 
buie să fie garantată de o economi, 
națională independentă. O națiune 
nu își poate exercita drepturile su
verane, nu poate spune ce vrea și 
nici nu poate acționa cum dorește 
dacă nu dispune de o economie na
țională independentă, puternică. A- 
ceasta impune valorificarea la ma
ximum de către fiecare țară a pro
priilor resurse și, în același timp, în
tărirea cooperării economice și teh
nice internaționale, a cooperării în
tre țările în curs de dezvoltare, in
tensificarea luptei pentru o nouă or
dine economică mondială.

în încheiere, tovarășul Kim Ir Sen 
a subliniat că și de acum înainte 
Guvernul R.P.D. Coreene va depune 
eforturi neabătute pentru a întări 
unitatea și coeziunea țărilor socia
liste, pentru a întări unitatea și co
operarea popoarelor statelor neali
niate în lupta împotriva imperialis
mului, pentru cauza progresului e- 
conomic și social.

că acestea se dezvoltă în baza marii 
prietenii dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
eminenți conducători ai partidelor și 
popoarelor român și coreean.

Mitingul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească. Partici
panții au ovaționat îndelung, cu mul
tă dragoste și căldură, pentru marele 
prieten al poporului coreean, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru prie
tenia trainică și frățească dintre pre
ședinții celor două țări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen, pentru solidaritatea dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

La miting au participat Ke In The, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.C., vicepremier, Kan Hiăn Su, 
președintele Comitetului popular al 
regiunii Phienamul de sud, Kim Bian 
Ho, secretar, reprezentantul comite
tului municipal de partid, alte per
soane oficiale locale.

în aceeași zi, delegația română a 
vizitat portul și orașul Nampho, pre
cum și o unitate industrială.

Gazdele au oferit în onoarea dele
gației române un dejun, în cadrul 
căruia s-a toastat în sănătatea condu
cătorilor de partid și de stat din cele 
două țări prietene, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen.
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