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h prezența președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei

Elena Ceaușescu, duminică s-au deschis în Capitală

Lucrările celui de-al X-lea Congres
Mondial al Petrolului

W.

NICOLAE CEAUȘESCU

Nicolae 
Elena

sint 
Bobu, 
Cioa-

prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
la 9 septembrie, în sala mare a 
Palatului Republicii, s-au des- 

. ehis, înti’run cadru festiv,. lucră
rile celui de-al X-lea Congres 
Mondial al Petrolului.

Congresul reunește aproape 
5 000 de participanți din mai 
mult de 70 de țări — miniștri și 
alți reprezentanți ai conduceri
lor unor departamente si insti
tute de profil, ai unor mari 
companii și societăți petroliere, 
reputati oameni de știință și 
specialiști din domeniile cerce
tării, forajului si extracției, pre
lucrării, transportului, livrării și 
consumului petrolului și gazelor 
naturale.

La lucrări participă Wilhelm 
von Ilsemann, președinte al 
Organizației Congreselor Mon-» 
diale ale Petrolului. A. Le
wis Jr., N.A. Malțev, F. Naficy, 
A._ A. Shunaiber, vicepreședinți, 
și‘D.C. Payne, secretar . general. 
Este prezent Manna Al Otaiba, 
președintele Consiliului Guver

nai tor al Organizației țărilor ex- 
, /datoare de petrol (O.P.E.C.).

, Participă, de asemenea, nu- 
’■•’hneroși trimiși speciali ai unor 

agenții internaționale de presă, 
ziare și reviste, corespondenți 
ai presei străine acreditați in 
tara noastră, ziariști români.

Ora 16,00. întreaga asistentă, 
,ln picioare, salută cu vii și în
delungi aplauze intrarea în sală 
a președintelui 
Ceaușescu și a tovarășei 
Ceaușescu.

La ședința inaugurală 
prezenți Ilie Verdeț. Emil 
Cornel Burtică, Gheorghe 
ră, Emil Drăgănescu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Virgil Trofin, 
Ștefan Voitec, Nicolae Constan
tin. Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
membri ai guvernului, alte ofi
cialități române.

Lucrările congresului au fost 
deschise de Wilhelm von Iise- 
mann, care a spus :

Ca președinte al Organizației 
Congreselor Mondiale ale Petro
lului imi revine deosebita plă
cere de a saluta pe președintele 
Republicii Socialiste România, 
domnul Nicolae Ceaușescu. Este 
o mare onoare pentru congres 
că, la festivitatea de deschidere, 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte. v-ati alăturat nouă și 
că peste citeva minute veți lua 
cuvîntul.' în numele celor pre
zenți aici, aș dori să vă mul
țumesc in mod sincer pentru 
onoarea pe care ați făcut-o con
gresului. prin atenția si inte- 

.. resul pe care l-ați manifestat 
față de acest congres, față de 
problemele energiei, prin pre
zența dumneavoastră atit de re
marcabilă la reuniunea noastră. 
Aceasta arată că tara dumnea
voastră susține activitatea con
greselor internaționale. acordă 
o deosebită importantă acestor 
reuniuni. Aș vrea să subliniez 
că dumneavoastră ați remarcat 
în dese rînduri importanta pen
tru omenire a economisirii re
surselor de energie si că este 
necesar să se facă cercetări in 
țară și în străinătate pentru a 
se descoperi noi resurse de 
energie.

Am deosebita plăcere 
lut p-ezența doamnei 
Ceaușescu, președintele 
liului Național pentru 
și Tehnologie și conducătorul 
Institutului Central de Chimie. 
Sint convins că este pentru pri
ma oară că Ia o festivitate de 
deschidere a unui congres al 
petrolului o doamnă este un 
oaspete de onoare și, în același 
timp, un oaspete de seamă.

să sa-
Elena 

Consi- 
Știință

. (Continuare in pag. a IlI-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IA RECENTA CONSFĂTUIRE DE LUCRU DE IA C. C. Al P. C. R.

Un amplu program de acțiune
pentru creșterea rolului conducător

al organizațiilor de partid, pentru întărirea

CUVINTAREA PREȘEDINTELUI

Domnule președinte al Congresului 
Mondial al Petrolului,

Doamnelor și domnilor,
îmi este deosebit de plăcut ca. în 

numele Consiliului de Stat, al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
precum și al meu personal, să vă 
adresez dumneavoastră, tuturor par- 
ticipanților la cel de-al X-lea Con
gres Mondial al Petrolului un căl
duros salut și cele mai bune urări.

Tara noastră — care are o veche și 
bogată tradiție în extracția și pre
lucrarea țițeiului — este bucuroasă 
să găzduiască această prestigioasă re
uniune mondială, chemată să prile- 
juiască o largă dezbatere și un am
plu schimb de opinii și experiență 
intre oameni de știință și reputati 
specialiști din domeniul prospectării, 
extracției și prelucrării petrolului.

Congresul dumneavoastră are loc 
in împrejurările cind. pe plan mon
dial, continuă să se agraveze criza 
economică, îndeosebi criza energeti
că. a petrolului, ceea ce creează 
greutăți și complicații tot mai se
rioase pentru dezvoltarea economică 
și socială a tuturor statelor. Consti
tuie o realitate că actuala criză a 
petrolului este determinată, în pri
mul rînd, de creșterea vertiginoasă 
a consumului acestei importante re
surse naturale, de solicitarea ei țot 
mai intensă de către toate statele. 
Astfel, numai în ultimii douăzeci de 
ani, consumul mondial de petrol a 
crescut de peste două ori. De ase
menea. această criză este generată, 
in mare măsură, de faptul că in po
litica mondială a petrolului nu a 
existat o perspectivă clară a exploa
tării și folosirii raționale a acestei 
resurse. în mod deosebit trebuie 
spus că nu s-a acordat atentia co
respunzătoare recuperării integrale a 
țițeiului din zăcămintele exploatate. 
Pe de altă parte, criza este amplifi
cată și de creșterea nemăsurată., 
anormală a preturilor țițeiului, care 
depășesc cu mult cheltuielile de ex
ploatare. Dumneavoastră, ca petro
liști, cunoașteți că în prezent prețul 
țițeiului atinge niveluri care contravin 
oricărei logici și nu pot fi explicate 
prin nici un fel de rațiuni de ordin 
economic. Trebuie arătat, in același 
timp, că, in condițiile creșterii verii- ■ 
ginoase a consumului, s-au neglijat 
prospectarea, identificarea si pune
rea in valoare a noi surse de ener
gie, in unele cazuri mergîndu-se pe 
linia restringerii folosirii unor surse 
energetice importante, cum sint, de 
exemplu, cărbunii. Toate acestea au 
făcut ca omenirea să ajungă în fața 
unor probleme deosebit de serioase 
și presante, care impun adoptarea 
unei noi conduite si a unei politici 
noi de exploatare, cit și de folosire a 
petrolului, tn prezent se imoune gă
sirea modalităților de soluționare a 
uriașelor dificultăți create de criza 
energetică, de criza petrolului, care. 
In condițiile interdependentelor tot 
mai strînse ce caracterizează dezvol
tarea contemporană, afectează într-o 
măsură sau alta toate statele, prac
tic întreaga omenire.

în lumina acestor realități, con
gresul dumneavoastră, care iși începe 
astăzi lucrările, capătă o importanță 
deosebită. El este chemat să abor
deze cu răspundere și in mod apro
fundat probiemele actuale si de per
spectivă ale petrolului, să contribuie 
la investigarea a noi căi și posibili
tăți de depășire a gravelor consecin
țe ale crizei energetice actuale, de 
asigurare a dezvoltării civilizației 
moderne in noile condiții. Desigur, 
in primul rind trebuie pornit de la 
necesitatea intensificării prospectări
lor și explorărilor geologice în ve-

au.

teh- 
fun- 
prin 
$i a

derea identificării a noi surse de pe
trol și gaze. Totodată, se cere pus un 
mai mare accent pe perfecționarea 
tehnologiilor și a tehnicilor de ex
ploatare, in vederea sporirii gradului 
de recuperare a țițeiului din zăcă
minte. ținînd seama de faptul că in 
prezent se extrage, in medie, doar 
o treime din resursele existente, râ- 
minind uriașe rezerve nefolosite. 
O importantă deosebită au. de 
asemenea, asigurarea unui consum 
rațional. înlăturarea risipei de petrol, 
a folosirii nejustificate a acestei 
prețioase resurse naturale. Dumnea
voastră, dispunind de. o bogată expe
riență în domeniul petrolului, puteți 
contribui la descoperirea de noi surse 
de energie și combustibil care nu fac 
parte din categoria hidrocarburilor. 
O importanță deosebită are valorifi
carea potențialului energetic al ape
lor. a energiei vinturilor si valurilor, 
a energiei geotermice, inclusiv a 
biomasei. Trebuie să se meargă cu 
mai multă hotărire la găsirea de noi 
înlocuitori, atît în producția de ener
gie. cit și în producția industrială, 
în industria chimică și petrochimică.

Tn soluționarea tuturor acestor 
probleme, o însemnătate hotărîtoare 
are dezvoltarea largă a colaborării 
internaționale pe toate planurile, a 
cooperării economice și în producție 
a tuturor țărilor. De asemenea, se 
impune intensificarea conlucrării în 
domeniul cercetării științifice și 
nologice, știința fiind factorul 
damental chemat să asigure, 
aprofundarea structurii materiei 
fenomenelor naturale, solutionarea 
în perspectivă a nevoilor energetice 
ale planetei

în ce o privește. România si-a pro
pus un program cuprinzător de cer
cetare și dezvoltare in domeniul 
energiei — inclusiv al producției pe
troliere — elaborind orientările di
rectoare în acest sens pină in anul 
2000. Acest program — care urmează 
să fie dezbătut și aprobat de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului 
nostru — stabilește politica generală 
energetică a, țării, prevăzind lin am
plu ansamblu de . măsuri privind 
prospectarea, descoperirea, folosirea 
și gospodărirea potențialului energe
tic, inclusiv a resurselor de petrol și 
gaze. Programul nostru de cercetare 
și dezvoltare in domeniul energiei 
pornește de la necesitatea ca în 
viitorul deceniu România să devină 
independentă din punct de vedere al 
energiei și combustibilului. în acest 
scop, eforturile sint orientate cu 
prioritate atît în direcția punerii in 
valoare a unor noi surse de energie, 
cit și a gospodăririi cu maximă efi
ciență a potențialului national, intro- 
ducînd un regim cit mai rational de 
utilizare a energiei si combustibilu
lui. Punem un mare accent pe ra
murile industriale cu consum mai 
redus de combustibil si energie, pre
cum și pe ramurile industriale care 
asigură o valorificare superioară a 
materiilor prime, petrolului si celor
lalți factori energetici. Actionînd 
pentru transpunerea cu succes în 
viață a acestui program. România 
este hotărită, totodată, să dezvolte 
o largă colaborare in domeniul ener
giei cu toate statele, pe baze reci
proc avantajoase și în spiritul prin
cipiilor de egalitate, respect al in
dependenței si suveranității naționa
le, care stau la baza întregii noastre 
politici internaționale.

După părerea noastră, există o 
strinsă legătură intre criza econo
mică. inclusiv în domeniul energiei. 
Si marile probleme cu care este con
fruntată omenirea actuală. Abordind

și utilizării 
putem face

problemele exploatării 
raționale a petrolului, nu . ___
abstracție' de proporțiile pe care le-a 
luat cursa înarmărilor. Pe lingă fap
tul că apasă tot mai greu umerii po
poarelor și sporește pericolul unul 
nou război mondial, puternicul ar
senal de arme și tehnică militară 
acumulat astăzi in lume constituie un 
uriaș consumator de energie, de pe
trol, un factor de accelerare a crizei 
energetice. înfăptuirea dezarmării ar 
.fi de natură să elibereze importante 
resurse de. combustibil și energie 
pentru nevoile -dezvoltării econo- 
mico-sociale a popoarelor. Trebuie să 
facem astfel incit resursele planetei 
noastre — inclusiv petrolul — să fie 
folosite nu in scopul războiului și 
distrugerii, ci numai și numai în 
slujba omului, a bunăstării tuturor 
națiunilor, a progresului universal.

Constituie, de asemenea, o reali
tate că multe din dificultățile pe care 
le întîmpină astăzi omenirea, ca re
zultat al crizei economice, sint con
secința perpetuării în viața interna
țională a unor raporturi inechitabile, 
generate de . vechea politică imperia
listă și colonialistă, de dominație și 
asuprire, care a dus la împărțirea 
lumii in țări bogate și țări sărace, 
făcind ca, în epoca noastră de afir
mare fără precedent a științei și teh
nicii, o mare parte a popoarelor să 
se afle Încă in stare de subdezvoltare 
economică și socială. Menținerea și 
chiar adîncirea marilor decalaje din
tre state, ca urmare a acestei poli
tici, constituie un factor grav de in
stabilitate economică, de adîncire a 
crizei, de perpetuare a încordării în 
viata internațională. De aceea, con
siderăm că este în interesul tuturor 
statelor, al tuturor popoarelor să-și 
unească eforturile pentru lichidarea 
în timp cit mai scurt a subdezvoltării 
și instaurarea unei ordini economice 
noi, bazată pe deplină egalitate și 
echitate, care să favorizeze progre
sul măi accelerat al tuturor țărilor
— și în primul 
în urmă — să 
larg al tuturor 
rile științei și
Trebuie instaurate relații noi, inclu
siv în domeniul folosirii resurselor 
de petrol ale planetei, precum și ra
porturi jiiste între prețurile mate
riilor prime și cele ale produselor 
industrializate, care să stimuleze 
eforturile tuturor țărilor — și îndeo
sebi ale celor în curs de dezvoltare
— de a-și dezvolta economia, de a-și 
pune tot mai larg tn valoare bogă
țiile naționale. Aceasta va întări sta
bilitatea economică mondială, se va 
reflecta pozitiv în întreaga dezvoltare 
contemporană, în viața tuturor po
poarelor.

O altă realitate a lumii de azi, 
strîns legată de criza energetică, a 
petrolului, este accentuarea pe arena 
internațională a tendințelor de re
împărțire a zonelor de influență și 
dominație. Aceasta duce la adîncirea 
contradicțiilor dintre state, creează 
stări de încordare și conflict, punînd 
în pericol tnsăși pacea și securitatea 
internațională. în aceste condiții, este 
necesar să se facă totul pentru a se 
renunța cu desăvîrsire la forță și la 
amenințarea cu folosirea forței în 
viața internațională, pentru soluțio
narea oricăror litigii și conflicte din
tre state numai și numai pe calea 
pașnică a tratativelor, evitîndu-se 
ciocnirile armate și înfruntările mili
tare. care — așa cum arată realită
țile — nu pot decit să agraveze situa
ția, pricinuind mari pagube și sufe-

rînd al celor rămase 
înlesnească accesul 

națiunilor la cuceri- 
tehnologiei moderne.

(Continuare in pag. a III-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Conservator

din Marea Britanie
Tovarășul'Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, președintele Frontului 
Unității Socialiste, a primit, luni, de
legația Partidului Conservator din 
Marea Britanie, compusă din Julien 
Amery, deputat, conducătorul dele
gației, Maurice MacMillan. John 
Biggs-Davisson și lordul Cranbourn, 
care a făcut o vizită in tara noastră, 
la invitația Consiliului Național ai 
Frontului Unității Socialiste.-.

La primire au luat parte tovarășii 
Mihai Dalea, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S.. George Macoves- 
cu, membru al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al F.U.S.

Conducătorul delegației a exprimat 
întreaga gratitudine pentru întreve
derea acordată, pentru posibilitatea 
oferită de a vizita România, de a cu
noaște direct succesele obținute de 
poporul român în dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei și a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial din partea Maiestă
ții Sale regina Elisabeta a II-a și a

spiritului revoluționar
in toate domeniile de activitate

Organizațiile de partid, comitetele județene trebuie să pună 
permanent în centrul activității îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a hotărîrilor partidului și legilor țării, a planului de 
dezvoltare economico-socială, a sarcinilor ce revin județului din 
planul național unic. Aceasta constituie problema centrală a 
muncii de partid! Aprecierea muncii organizațiilor de partid 
nu se poate face după numărul ședințelor și conferințelor ținute 
sau al dispozițiilor date, ci în primul rînd după felul în care 
se îndeplinește planul de producție. Aceasta constituie problema 
fundamentală a activității partidului, baza dezvoltării generale 
a țării noastre!

NICOLAE CEAUȘESCU
Consfătuirea de lucru care a avut 

Ioc recent la C.C. al P.C.R. și, in 
mod deosebit, cuvintarea rostită în 
încheierea lucrărilor consfătuirii de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pot fi 
apreciate, pe bună dreptate, ca avind 
o importantă deosebită în viața parti
dului și a țării, a întregului popor, 
in orientarea activității tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid 
pentru îndeplinirea cu.succes a sarci
nilor ce le revin în actuala etapă. în- 
scriindu-se în practica profund de
mocratică a conducerii partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a se întîlni 
sistematic cu cadrele din diverse sec
toare și a dezbate împreună măsuri
le ce se impun pentru soluționarea 
problemelor majore ale vieții poli
tice, economice și social-culturale — 
consfătuirea a deschis largi orizon
turi pentru îmbunătățirea continuă a 
activității organizatorice și politico- 
educative a partidului, pentru ridica
rea la un nivel mai înalt a întregii 
munci de partid.

în mod strălucit s-a evidențiat, și 
cu acest prilej, rolul determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in sti
mularea procesului de perfecționare 
continuă și multilaterală a activității 
partidului, ca si a întregii noastre so
cietăți. de dezvăluire critică hotărită 
a oricăror lipsuri sau anacronisme, de 
ridicare a muncii de partid la ni
velul cerințelor mereu mai înalte 
ale fiecărei etane de dezvoltare so
cială. Lectura fiecărui rînd, a fiecărei 
fraze, a fiecărui paragraf din cuvîn
tare evidențiază înalta exigentă par
tinică, principialitatea și clarviziu
nea revoluționară a secretarului ge
neral, capacitatea de a desprinde, pe 
baza cunoașterii aprofundate a re
alităților, căile și modalitățile de ac
țiune în viitor, cuvintarea constituind 
astfel, in ansamblul ei, o inepuizabi
lă sursă de învățăminte pentru or
ganele șl organizațiile de partid, pen
tru cadrele și toți membrii partidu
lui. un ajutor de cel mai mare preț 
in Îndeplinirea misiunii ce Ie revine 
pentru înflorirea și prosperitatea 
tării.

Se cuvine subliniată, totodată, im
portanța a însuși momentului desfă
șurării consfătuirii — perioadă cind 
viata politică a tării cunoaște o vie 
efervescentă în intimpinarea Con
gresului al XII-lea, cînd se pregă- 
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Recoltarea
florii-soarelui

Cind forțele mecanice sint folosite intens, viteza zil
nică de recoltare se realizează și chiar se depășește. 
Așa se lucrează in lanurile de porumb ale cooperativei 
agricole Gottlob, județul Timiș.

și a porumbului
RELATAREA IN PAGINA A II-A

liderului Partidului Conservator și 
prim-ministru al Marii Britanii, Mar
garet Thatcher.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să adre
seze reginei Angliei, precum și lide
rului Partidului Conservator și prim- 
ministru al Marii Britanii cele mai 
bune urări și un salut călduros din 
partea sa.

în timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații din
tre România și Marea- Britanie, care 
se dezvoltă continuu, in cele mai di
ferite domenii, spre binele ambelor 
popoare, al cauzei păcii, cooperării și 
înțelegerii în lume. în acest cadru 
s-a dat o înaltă apreciere vizitei de 
stat efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu in Anglia, vizită care a 
deschis noi perspective intensificării 
raporturilor de colaborare dintre cele 
două țări și popoare. Totodată, s-a 
reliefat contribuția pe care organiza
țiile politice din România și Marea 
Britanie o pot aduce la lărgirea re
lațiilor româno-britanice pe plan po
litic, economic, tehnico-știintific și 
cultural.
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tesc adunările de dare de seamă și 
alegeri în toate organizațiile parti
dului, perioadă în care, în pragul 
celui de-al patrulea trimestru al aces
tui an — anul penultim și hotăritor 
al cincinalului — se intensifică efor
turile pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan — condiția trece
rii cu succes la viitorul cincinal, care 
va materializa perspectivele atît de 
luminoase, conturate prin proiectele 
documentelor Congresului al XII-lea.

Abordind o gamă de probleme ex
cepțional de vastă, fiecare de o În
semnătate deosebită, lucrările con
sfătuirii, cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost străbătute, 
ca de un fir roșu, de ideea funda
mentală a întăririi rolului conducător 
al partidului. Aceasta constituie, asa 
cum se știe, o legitate a dezvoltării 
societății noastre, o necesitate cu atit 
mai imperioasă In etapa actuală, 
cind sarcinile deosebit de complexe 
ale făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate solicită ridicarea la 
un nivel mai înalt a funcțiilor parti
dului în conducerea științifică a tu
turor domeniilor de activitate. Este 
sarcina-cheie. chezășia înfăptuirii cu 
succes a întregului ansamblu al sar
cinilor economico-politice. sociale si 
cultural-educative, condiția esențială 
a inaintării neabătute ne calea so
cialismului si comunismului. însem
nătatea excepțională a cuvîntării to
varășului Nicolae Ceaușescu rezidă 
nu numai în faptul că relevă impor
tanta întăririi 'rolului conducător al 
partidului, dar pune tn lumină căile 
concrete, arată ce trebuie făciit prac
tic in acest scop, cum trebuie acțio
nat în continuare pentru ca uriașa 
forță de progres ne care o reprezintă 
partidul să acționeze și mai 
nic, mai eficient, în toate 
sale.

Din marea bogăție de idei 
bleme abordate in cuvîntare 
prinde, ca o concluzie de bază, aceea 
că munca de partid nu poate fi con
cepută ca un scop in sine, ca o acti
vitate abstractă, ei arc un caracter 
concret și o finalitate precisă : trans
punerea in viată a 
lui, a hotărlrilor de 
lor tării, a planului 
economico-socială a 
muncii de partid nu se poate mă
sura după numărul

puter- 
verisile

si pro
se des-

politicii partidu- 
partid si a lcgi- 

de dezvoltare 
tării. Eficienta

Ședințelor sau al

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale, evidențiindu-se in acest 
context necesitatea intensificării efor
turilor tuturor statelor, ale forțelor 
politice, opiniei publice pentru impul
sionarea procesului de destindere si 
colaborare între toate națiunile, pen
tru crearea unui climat de pace, secu
ritate și cooperare în Europa și în în
treaga lume.

Schimbul de păreri a scos în evi
dență importanța realizării integrale, 
ca un tot unitar, a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki, pregătirii 
temeinice a reuniunii de la Madrid 
din 1980, soluționării pe calea trata
tivelor a stărilor de încordare și con
flict din diferite zone ale lumii. S-a 
relevat necesitatea adoptării unor mă
suri concrete, eficiente, de dezanga
jare militară, de dezarmare, si în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, fără 
de care nu pot fi concepute destin
derea, pacea și securitatea pe conti
nentul nostru și în lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

dispozițiilor date, ci numai după re
zultatele practice obținute în înfăp
tuirea politicii partidului, în primul 
rînd după felul în care se îndepli
nește planul.

Ca o idee de frontispiciu se relevă, 
în cuvintarea secretarului general al 
partidului, că realizarea planului re
prezintă principalul criteriu in apre
cierea muncii organelor și organizații
lor de partid, a fiecărui comunist, de 
dezvoltarea economică depinzînd în
suși progresul multilateral al tării, 
continua ei înflorire. Dacă planul de 
producție se realizează cu succes. în
seamnă că și organizațiile de partid, 
comuniștii lucrează bine ; și, dimpo
trivă. nerealizarea planului este indi
ciul cert al unei activități nesatisfă
cătoare. în acest spirit. întreaga 
activitate de partid trebuie concen
trată spre unirea eforturilor comu
niștilor. ale tuturor oamenilor mun
cii în vederea soluționării concrete a 
problemelor din industrie, agricultură, 
transporturi, din cercetarea științi
fică. din toate celelalte domenii, in
cit să se asigure îndeplinirea în bune 
condiții a planului la toți indicatorii, 
recuperarea rămînerilor în urmă, pre
gătirea temeinică a planului pe anul 
viitor.

Pentru întărirea rolului conducător 
al partidului, de o mare însemnătate 
este sublinierea, în cuvintarea secre
tarului general al partidului, a fap
tului că există o intercondiționare 
dialectică intre activitatea organiza
torică și stabilirea 
o dată elaborată o 
tă, rolul hotăritor 
sa în viață îi 
organizatorice. în 
ță, pentru perfecționarea 
tății organizatorice, de cel mai mare 
preț sint orientările privind reparti
zarea judicioasă a forțelor organiza
țiilor de partid ; întărirea controlu
lui, astfel ca el să nu se reducă la 
inspecții formale, ci să constituie un 
sprijin efectiv pentru înfăptuirea 
hotărîrilor; ridicarea nivelului mun
cii instructorilor teritoriali ; instrui
rea sistematică a activului pentru a 
se asigura înțelegerea unitară a pro
blemelor ; îmbunătățirea muncii cu 
activul ; promovarea consecventă a 
conducerii colective. în indisolubilă

liniei politice, că 
linie politică jus- 
pentru traducerea 

revine muncii 
această privin- 

activi-

(Continuare în pag. a II-a)
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Dublă 
felicitare

I
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După ce a lucrat ani st ani 
de zile ca tractorist, apoi șef de 
brigadă, apoi maistru mecanic, 
apoi președinte al cooperativei 
agricole. Iile Diaconu din comu
na Castranova, județul Dolj, s-a 
înscris la Facultatea de agricul
tură din Craiova. ~ 
care a absolvit-o 
luind examenul 
nota 10.

Coincidența a 
aceeași zi de septembrie, fiica 
sa, Dorina Diaconu. să-și ia li
cența în cibernetică, la Bucu
rești, cu aceeași notă maxi
mă : 10.

Felicitări!

Facultate pe 
zilele acestea, 
de - stat cu

făcut ca in

I
Mulțumire»

I
I
I
I
I
I

„Știu că in tara noastră exis
tă multe spitale mari si multi 
doctori cu mare faimă. Dar să 
Știți că sî la noi, la Gurahonț 
(Arad), există un om minunat, 
in persoana doctoriței Ana Do- 
rel“.

Așa iși începe scrisoarea ci
titoarea noastră Anuța Badea. 
Intr-o seară, fiica ei, in vîrstă 
de 28 de ani, s-a îmbolnăvit 
subit, toți cei din jur intrind in 
panică. Au dus-o imediat la 
spitalul din localitate. Deși se 
afla in concediu de odihnă, doc
torița Ana Dorel a început o 
aprigă luptă cu secundele... Pină 
la urmă, tinăra a fost salvată, 
fapt pentru care mama ei scrie 
in încheiere : „Odată cu mulțu
mirile mele, îi doresc doctoriței 
noastre, din toată inima: „Să 
ne trăiești, maică !“.

1OO de trofee

I
I
I
I
I

Cu vreo trei decenii In urmă, 
cînd abia împlinise virsta de 15 
ani, M. Cairi, din satul Osman- 
cea, comuna Mereni, județul 
Constanța, și-a încercat pentru 
prima oară puterile în luptele 
tătărăști denumite „cures". După 
ce și-a învins toți adversarii, a 
cîștigat primul mare trofeu : un 
frumos ștergar, numit „bairoc", 
și un batal.

Zilele acestea, la virsta de 45 
de ani, M. Cairi a fost din nou 
prezent la populara competiție 
de lupte tătărăști care a avut 
loc la Techirghiol. Și, din nou, 
a fost răsplătit cu marele trofeu. 
Cel cu numărul 100, care 
seamnă tot atitea victorii.

în-

I
I
I
I
I
I
I
I
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Pe Bucegi 
în... saboți »

Am mai semnalat, în rubrica 
noastră, pericolul pe care-l pre
zintă lipsa de echipament adec
vat pentru cei care se încumetă 
să escaladeze munții imbrăcați 
ca pe... bulevard. Cițiva tineri 
bucureșteni au vrut să ajungă 
în Bucegi, la cabanele „Omul" fi 
„Mălăiești", pe un traseu extrem 
de dificil chiar și pentru cei 
mai experimentați alpiniști. 
Printre ei, o tinără din Periș 
(Ilfov) era încălțată cu... saboți 
de lemn, care-i asigurau un 
echilibru precar, fapt pentru 
care a căzut și s-a accidentat 
foarte grav.

Salvamontiștii brașoveni — fi 
nu numai ei — recomandă stă
ruitor tuturor celor care por
nesc in aceste zile in drumeții 
montane să fie echipați cores
punzător și să nu confunde po
tecile cu bulevardele.

I
I
I
I
I
I
I
I
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Un caz 
în cercetare

Pe drumul dintre Crasna și 
Birlad circula autofrigofifîca 
31—DJ—7186 condusă de Florea 
Pașalega. Un cetățean pașnic, 
aflat lingă motoreta sa. in afara 
părții carosabile a drumului, a 
fost „șters" de autofrigorifica și 
accidentat grad. In loc să o- 
prească, F.P. a accelerat și a 
pornit glonț spre Tecuci. La în
toarcere, intre Tutova si Birlad, 
același șofer a lovit, cu aceeași 
autofrigorifică, o căruță și a 
omorit un cal. Dar nici de aceas
tă dată n-a vrut să oprească, 
părăsind locul faptei. A fost de
pistat de un echipaj al miliției, 
care a constatat că respectivul 
șofer pornise la drum sub in
fluența alcoolului. Acum stațio
nează pentru cercetări. Și are 
de răspuns la multe întrebări.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Să știți că 
am murit“...

— Alo, primăria comunei Din- 
geni, județul Botoșani ? Există 
in comuna dumneavoastră un 
locuitor pe nume Ion Buliga ?

— Există, dar dv. cine stnteți 
și de ce întrebați ?

— Și numitul Buliga are un 
fecior pe care-l cheamă Du
mitru ?

— Are.
— Nu-l mai are. Anunțați-l, 

vă rog, că a decedat la spitalul 
din Botoșani și să pregătească 
cele de cuviință pentru înmor- 
mintare...

A doua zi dimineața, părinții 
defunctului, indoliați. s-au dus 
cu sicriul la spital. Aici insă, 
nici pomeneală măcar de inter
narea vreunui bolnav cu nume
le fiului lor.

Ce se intimplase? Crezind că 
astfel va scăpa de executarea 
unei condamnări la locul de 
muncă, cel care transmisese te
lefonic dureroasa veste nu era 
altul decit însuși fiul lor... Du
mitru Buliga. Și care, sănătos 
tun, avea să fie repede depistat 
și întrebat de... sănătate.

Rubricâ realizata de 
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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RADIOGRAFIA UNOR ACȚIUNI DE MAXIMĂ URGENȚĂ 
ÎN AGRICULTURA JUDEȚULUI TIMIȘ 

Recoltarea florii-soarelui și a porumbului 
SÎNT MARI REZERVE PENTRU CREȘTEREA RITMULUI ZILNIC

STADIUL LUCRĂRILOR LA 10 SEPTEMBRIE
• FLOAREA-SOARELUI : suprafața cultivată 30 690 hectare, 

recoltat — 8 930 hectare. Ritm zilnic planificat — circa 3 054 
hectare ; s-au strins numai circa 1 280 hectare pe zi, în cele 
șapte zile de cînd a început lucrarea.

• PORUMBUL: suprafață cultivată 158 218 hectare, recoltat — 
2 140 hectare ; lucrarea abia a început.

Rezultă că în această toamnă uni
tățile agricole de stat și cooperatiste 
din județul Timiș au de strins. trans
portat și depozitat producția de sfe
clă de zahăr, floarea-soarelui și po
rumb de pe mari suprafețe. Dacă la 
sfecla de zahăr recoltarea este chiar 
in avans față de graficele stabilite, 
la celelalte culturi de ■ bază culesul 
abia a început. De aceea, in județul 
Timiș, cea mai importantă problemă 
o constituie acum trecerea cu toate 
forțele mecanice și umane la recol
tare. Vremea tatonărilor a trecut. Dar 
acest lucru nu este înțeles peste tot. 
Așa se explică de ce la floarea-soa
relui, unde recoltarea a început de 
șapte zile, suprafața de pe care a fost 
strînsă recolta nu reprezintă nici cit 
trebuia să se strings in trei zile. Lu- 
crindu-se cu o asemenea „viteză" ar 
însemna ca recoltarea întregii supra
fețe să dureze peste 17 zile. Situa
ția este asemănătoare și la porumb, 
unde culesul ar putea începe in 
toate unitățile la hibrizii timpurii, 
dar declanșarea lucrării se tărăgă
nează nepermis de mult.

Constatările din unele unități a- 
gricole dovedesc că acolo unde utila
jele au fost pregătite din timp și s-a 
făcut o temeinică organizare a mun
cii, ritmul stabilit la recoltare a pu
tut fi realizat și depășit încă din pri
ma zi. Cele 7 cooperative agricole și 
două întreprinderi agricole de stat 
din consiliul agroindustrial Gottlob 
au cultivat 9 706 hectare cu porumb 
și 300 hectare cu floarea-soarelui. 
Aici, vitezele de lucru stabilite au 
fost realizate încă de la începerea 
recoltării. După cum ne spunea to
varășul Andrei Dzamba, președintele 
biroului executiv al consiliului agro
industrial Gottlob, întreaga suprafață 
cu portimb va fi recoltată în 30 de 
zile la I.A.S. și 40 de zile în coope
rativele agricole, iar floarea-soarelui 
— în 8—9 zile. Și trebuie spus că la 
toate punctele de lucru de la între
prinderile agricole de stat Grabați și 
Tomnatic, de la cooperativele agri
cole Gottlob, Lenauheim, Lovrin și 
Tomnatic — ne-am convins că activi
tatea este bine organizată. Mijloacele 
mecanice au fost concentrate Si lu
crează grupate pe parcele mari.

Nu mai este timp de așteptat
Din păcate, există și multe unități 

agricole unde Începerea recoltării se 
tărăgănează nepermis de mult, iar 
intrarea in ritm se face anevoios. De 
fapt, această stare de lucruri necores
punzătoare este determinată direct 
de unele deficiențe existente in or
ganizarea muncii șl pregătirea mij
loacelor mecanice. în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial Pe
riam, recoltarea florii-soarelui abia 
a început, iar la porumb se fac tato
nări pe suprafețe mici și cu forțe

reduse. Aici domnește o atmosferă de 
liniște, ca și cum ar mai fi timp de 
așteptat. Dealtfel, in'ginerul-șef al 

> consiliului este in concediu, iar pe 
directorul S.M.A. Periam, Vasile 
Truță, l-am găsit la sediu. „Am fost 
reținut trei zile la județ, la cursurile 
de pregătire a propagandiștilor. Acum 
mă pun la punct cu ce avem de fă
cut" — ne spunea directorul. De ce 
sint reținuți specialiștii la alte activi
tăți ? Acum, in campanie, locul pro
pagandiștilor șl. cu atît mai mult, dacă

aceștia sint conducători de unităti a- 
gricole, trebuie să fie acolo unde se 
hotărăște strîngerea recoltei. în unită
țile din acest consiliu agroindustrial, 
nici acum, la ceasul recoltării, nu s-au 
Încheiat repararea șl montarea pe 
combine a tuturor echipamentelor 
pentru strîngerea mecanică a porum
bului și florii-soarelui. Dealtfel, nu 
este un caz izolat. Deși pe ansamblul 
județului stațiunile de mecanizare au 
raportat încheierea reparațiilor și

montării echipamentelor de recoltare, 
acum, cînd să intre in lanuri, s-a 
constatat că multe echipamente nu 
sint in stare de funcționare. La 
S.M.A. Jebel, bunăoară, din 16 echi
pamente pentru floarea-soarelui, pa
tru încă nu au fost pregătite.

Sint numai citeva aspecte ce tre
buie să stea cu prioritate in atenția 
comitetului județean de partid și a 
organelor agricole spre a-și găsi o 
rezolvare imediată.

Inițiative demne de urmat
în raidul nostru am consemnat si 

numeroase inițiative demne de ur
mat, menite să contribuie la grăbirea 
recoltării și executarea in timp mai 
scurt a celorlalte lucrări agricole. La 
punctăm pe scurt.
• La recoltarea porumbului, florii- 

soarelui, soiei și sfeclei de zahăr, 
peste 2 200 de tractoriști vor lucra pe 
combine. Pentru ca și celelalte lu
crări agricole să se realizeze inte
gral și la termen, comandamentul 
județean pentru coordonarea lucrări
lor agricole a hotărit ca, pe tractoa
rele rămase disponibile, să lucreze 
cei 1 300 de cooperatori și personal 
TESA din unitățile agricole, care au 
învățat să conducă tractorul, 460 de 
foști mecanizatori care acum lucrea
ză in industrie, peste 200 de studenti, 
precum și elevii din liceele agricole, 
care știu să conducă tractorul.

• 500 de combine pentru recolta
rea porumbului au fost prevăzute cu 
dispozitive pentru tractarea remorci
lor. în felul acesta sexeliberează 500 
de tractoare, care pot fi folosite la 
alte lucrări.

• Pentru economisirea carburan
ților s-a hotărit ca in toate stațiunile 
de mecanizare și unitățile agricole, la 
transportul produselor ușoare să se 
folosească cite trei remorci la un 
tractor.

® Colectivul de mecanizatori și 
specialiști de la S.M.A. Gottlob a 
realizat, cu mijloace proprii, un dis
pozitiv pentru eliberarea mai rapidă 
a terenului de coceni. De remarcat, 
acest utilaj lucrează pe patru rinduri 
și are o productivitate dubla fată de 
mașina de adunat și căpițat resturi 
vegetale.

Citeva probleme în atenția organelor centrale 
de resort

• Tovarășul Dumitru Stanciu, di
rector tehnic al trustului S.M.A. Ti
miș, ne-a pus la dispoziție o listă cu 
piesele de schimb necesare pentru 
repararea si punerea in funcțiune a 
tuturor combinelor și echipamentelor 
de recoltare mecanică. Dintre ele 
menționăm : cămăși cilindru, pistoa
ne. garnituri cămăși cilindru, rotoare 
demaror etc. pentru motoare de tip 
MAN de Ia combinele C-I2 ; diferite 
alte piese destinate reparării echipa
mentelor pentru recoltarea porumbu
lui . și florii-soarelui, furtunuri hi
draulice pentru descărcarea remorci

lor și, mai ales, 900 bucăți anvelope 
pentru remorci.
• Pentru luna septembrie. Minis

terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare a repartizat județului Timiș 
cu 1 000 tone mai putină motorină 
față dș volumul lucrărilor ce trebuie 
realizat. în plus, nici întreprinderea 
de livrare a produselor petroliere nu 
asigură ritmic cantitățile de motori
nă repartizate.

Aurel PAPADIUC 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

Unii recoltează de zor, iar alții ...abia montează echipamentele pe combine

SLOBOZIA : Primul colocviu de demografie în zona
geografică Muntenia

Casa de cultură a sindicatelor din 
municipiul Slobozia a găzduit primul 
colocviu de demografie în zona geo
grafică Muntenia. Colocviul a fost 
organizat și s-a desfășurat sub egida 
Consiliului popular județean Ialomița 
și a Comisiei naționale de demo
grafie.

Au participat reprezentanți ai co
misiilor de demografie din județele 
Argeș, Brăila, Buzău, Dîmbovița, 
Ilfov, Prahova, Teleorman, Ialomița

și municipiul București, precum și 
reprezentanți ai Comisiei naționale 
de demografie, sociologi, cadre me
dicale. cercetători științifici. Tema 
colocviului — „Interdependenta din
tre mobilitatea teritorială ă popu
lației și fenomenele demografice" — 
a suscitat dezbateri interesante, cele 
80 de comunicări șl referate prezen
tate tăcînd dovada înaltei ținute ști
ințifice de care s-a bucurat mani
festarea (Mihai Vișoiu).

t V

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 septembrie. In țară : Vremea 
vă fi ta general frumoasă șl se va în
călzi. Cerul va a variabil. Innorări mal

accentuate se vor produce ta vestul 
șt nordul țării și vor cădea ploi id
eale. In rest, ploi izolate. Vtat moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 8 șt 18 grade, iar valorile maxime 
intre 20 și 28 de grade. Pe alocuri, cea
ță slabă. In București : Vreme in ge
neral frumoasă și in încălzire, eu cer 
variabil. Vint slab. Temperatura ta 
creștere.

PROGRAMUL 1 ''

9,00 Sinteze, Noi manuale de geometrie 
9.30 Caleidoscop muzical

10,00 FUtai serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewing. Episodul 2

10.50 Telex
16,00 Telex
16,05 stagiul de practicant — calea spre 

integrare a absolventului de liceu 
in producție. Reportaj-anchetâ

16.25 Almanah pionieresc
16.50 Din țările socialiste
17.20 Artiști lirici contemporani
17,40 Consultații medicale
17.35 Hochei pe gheață
18.25 Flagelul obscurantismului. Docu

mentar
18,30 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Exigență — autoexigență. Ancheta
19,45 Seară de teatru; „Henric al V-lea“. 

Producție a studiourilor engleze, 
în distribuție : Laurence Olivier, 
Leslee Banks, Felix Aylmer. Ro
bert Helman, Harbour Williams, 
Francis Elsten, Renee Asberson. 
Regia ; Laurence Olivier

21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

Din primo zl, Io I.A.S. Tomna
tic, județul Timiș, recoltarea flo
rii-soarelui a început cu toata 
cele 13 combine pregătite in 
acest scop — fotografia din 
stingă; în același timp însă, la 
secția de mecanizare ce ser
vește cooperativa agricolă Pe- 
sac — fotografia din dreapta — 
abia se montau pe combine 
echipamentele de recoltare a 
florii-soarelui și a porumbului. 
Punem întrebarea: de ce con
ducerea S.M.A. Periam a dezin
format organele județene, rapor- 
tînd încheierea acestor pregă
tiri cu multe zile în urmă ?

Fotografii : A. Papadiuc

cinema
• Capcana pentru rață : PATRIA
— 14; 16,80; 19.
• Ghinioniștii : VICTORIA — 15; 
17,80; 20.
• Hoțul din Bagdad : SCALA — 
18.30; ÎS,45; 18 i 20,15, FESTIVAL — 
13,45; 18; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Mihail, cilne de circ ; CEN
TRAL — 16; 18; 20, MELODIA — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18.15; 
20,45, la grădină — 20.
• Lumea Atlantide! : LUCEAFĂ
RUL — 14; 16.15; 18.30; 20.45, la 
grădină — 20.30. BUCUREȘTI — 
13,30; 15.45; 18: 20,15. EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Mama : DOINA — 9; 11.
• Pline cu nuci — 12.43: 14,13, 
Inocentul — 16; 19 : DOINA.
a Alarmă în deltă : TIMPURI
NOI — 15; 17.15; 19.30.
• Moartea unui ghid : CAPITOL
— 13,45; 16; 18,15; 20.30, la grădină
— 20, FLAMURA — 9: ’11.15; 13.30; 
15,43; 18; 20,16, GRĂDINA FESTI
VAL — 19,45.
• Severino : DACIA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.
• La cinci zile de casă : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
AURORA — 9: 11,15; 13.30; 13,43; 
18; 20, la grădină — 20,15.
• Apașii : BUCEGI — 16; 18; 20, la 
grădină — 20,15.
• Umbra lui Casey : GRIVITA — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18: 20.
• Olga și poetul : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Ultimul Fleksness : BUZEȘTI
— 15,15; 17,30; 19.30, la grădină — 
20,13.
• Columna : FERENTARI — 16: 19.
• Alibi pentru un prieten : LIRA
— 15; 17,30; 20, la grădină — 20.15
• Dacii: COTROCENI — 13,30;
17,45; 20.
• Ultima frontieră a marții :
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15.30;
17,45; 20. VOLGA — 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20.

• Nick Carter superdetectlv : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Leii saloanelor : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Aventurile lui Mark Twain : 
CINEMA STUDIO — 10: 12.30; 15; 
17,30; 20, FLOREASCA — 9; 11,30; 
14; 16.45; 19,30.
■ Nea Mărin miliardar: POPU
LAR — 16; 18; 20.
• Iphygenla : MIORIȚA — 9;
11,30: 14; 16,45; 19.30.
• Pe urmele documentului 99 : 
MUNCA — 15.30; 17.45; 20.
• Iarna bobocilor : COSMOS — 
15,30; 17,43; 19,45.
• Elefantul alb : TOMIS — 9; 
11.45; 13.30; 15,45; 18,15; 20.30, la 
grădină — 20.
• Satul cu arțari : FLACĂRA — 
15,30; 17,43; 20.
• Frate și soră : ARTA — 9: 11.15:
13.30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
20,30. /
• Cazul Gorgonova: PROGRESUL
— 16; 19.
• Misiunea Capricorn unu : GRĂ
DINA FLACĂRA — 20,13.
• In ritmul muzicii : GRĂDINA 
TITAN — 20,30.
• Ttaăr și liber : PARC HOTEL
— 20.15.

18,00 Muzică populară
16.15 Statornicie... Cu Vida Gheza despre 

arta populară maramureșeană
16,33 Umanismul schlllerian și ecourile 

lui in muzica lui Beethoven
17.20 Buletin rutier — Informații pentru 

conducătorii auto
17.35 Muzică ușoară
18,00 Film serial pentru copii : Săgeata 

neagră
18,25 Tot Înainte !
18,50 1001 de seri ,
19.00 Telejurnal
19.20 Biblioteca pentru toți
20,to Viața economică a capitalei
20.35 seară de lieduri
21.15 Rinul 151 caută drumul spre mare. 

Producție a studiourilor „AL sa- 
hia"

21.35 Telejurnal

teatre
• Opera Română : Bărbierul din 
Se vuia — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : Hotel „Zodia gemenilor* —
19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeUe nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C, Tâ- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
ride, ctntă șt dansează — 20.
• Ansamblul artistic, ..Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai —
13.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 88. strada Odobești, 
cartier Titan) : Pescarul și norocul 
— 19,30.

Invitație la 
Bazarul Neptun 
în frumoasa stațiune maritimă 

„Neptun", care găzduiește a- 
nual numeroși oaspeți din tară 
și de peste hotare, cooperația 
de consum este prezentă de mai 
multi ani cu un original bazar 
care suscită un interes deosebit.

Bazarul Neptun este conceput 
ca o vastă expoziție cu vinzare, 
oferind posibilitatea cumpără
torilor să găsească intr-un sin
gur 10c o mare diversitate de 
articole de artizanat făurite de 
meșteri iscusiți din toată țara : 
obiecte din lemn sculptat, ce
ramică, cusături naționale, co
joace, covoare, împletituri din 
nuiele și papură, precum și alte 
produse industriale specifice se
zonului estival.

în cadrul bazarului Neptun 
funcționează și restaurantul 
„Trident", care oferă vizitato
rilor o gamă largă de preparate 
culinare și de cofetărie.

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL
OAMENILOR MUNCII

Piese vechi reintroduse in circuitul
economic

La întreprinderea mecanică de 
material rulant Craiova, una din 
principalele căi de reducere a Con
sumului de metal o reprezintă re- 
conditionarea unor piese vechi, ac
țiune care a căpătat permanentă, 
urmind sâ fie extinsă și mai mult 
in viitor. Prin aplicarea procedeelor 
de metalizare in arc voltaic, de în
cărcare cu arc electric vibrator. în
cărcare prin sudare in mediu de 
gaz protector, prin metoda recondi- 
tionării cu pulberi metalice au de
venit refolosibile peste 200 tipuri de 
piese șl repere uzate normal sau 
degradate tehnic, cart Pină nu de
mult erau dirijate Spre depozitele

de fier vechi. în acest fel. numai 
in primul Semestru din acest an au 
fost reintroduse in circuitul econo
mic. fiind folosite la repararea lo
comotivelor. 11100 de repere : cuzi
neți de la motoarele de tracțiune, 
semicuzineti palier, tobe si coturi de 
eșapare. axe rotor, capace chiulasă. 
roți dințate etc. Pe lingă reducerea 
consumului de metal, folosirea 
pieselor recondiționate contribuie 
și la scurtarea termenelor de repa
rații ale locomotivelor electrice și 
diesel electrice.

Mircea URSEI
inginer. I.M.M.R. — CraiovO

Nu li se găsește chiar nici-o utilizare ?
Pe strada Grădiștea. în fata blo

cului nr. A 10 din actualul sector 4 
au fost depozitate de citiva *ani 
circa 200 de ghene, tip I.S.B., con
fecționate din beton si prevăzute cu 
uși metalice. Asemenea ghene. pro
prietatea D.G.D.A.L., pentru con
struirea cărora s-au consumat im
portante cantităti de beton si me
tal, nu mai sint. in prezent, folosite, 
ceea ce este păgubitor pentru eco
nomie. Pe de altă parte, modul cum 
au fost abandonate pe strada noas
tră și în alte zone ale Capitalei 
contrastează vizibil cu noul peisaj 
arhitectonic, cu eforturile ce se fac 
pentru menținerea ordinii si cură

țeniei pe străzi, pentru întreținerea 
spatiilor verzi.

La sesizările noastre, adresate 
consiliilor populare de sector si al 
municipiului, am primit asigurări 
că ghenele respective vor fi ridi
cate și locul curățat in cel mai 
scurt timp posibil. Au trecut insă 
luni de zile si nu s-a întreprins 
pină acum nimic. Poate că de 
această dată se va da dovadă de 
mai multă operativitate in îndepli
nirea măsurilor propuse ca UK rt 
a sesizărilor cetățenilor. i

Constantin LIȚCANU
strada Grădiștea, bloc A, 10 — 
București *

Cit de prompt va fi recepționat apelul ?
în acest an si in perioada urmă

toare. colectivul întreprinderii de 
construcții si montaje siderurgice 
Galati are sarcina de a executa un 
volum important de investiții pe 
platforma combinatului siderurgic 
din localitate. în acest scop, avem 
de montat mari cantităti de utilaje 
tehnologice si de construcții me
talice. Pentru a ne putea îndeplini 
la timp și in bune condiții aceste 
sarcini trebuie să ne bucurăm însă 
și de sprijinul întreprinderilor din 
țară cu care colaborăm și de la care 
așteptăm utilaje în perfectă stare 
de funcționare. Spun aceasta, 
deoarece, întreprinderea metalur
gică Aiud ne-a livrat un pat de 
șine (desen 33350—247—1) cu baza 
superioară a piciorului neperpen
diculară pe axa acestuia, cu o parte 
din gurile de la baza superioară 
neexecutate, iar la o serie de găuri 
nu s-a ținut cont de axa centrală 
a piciorului. La alte două paturi de 
șine, nr, 1 și 2 (desen 33380—010—1), 
grinzile, de la pozițiile 2. 24. 27 nu 
au fost executate în oglindă, con
form proiectului, platbanda de Ia 
pozițiile 4, 5, 9, 10 în loc să fie de 
70 mm lățime, cum prevede proiec
tul. este de 80 mm, iar la calea de

rulare pentru alimentarea paturi
lor de răcire (desen 34278000—1) nu 
s-a respectat pasul intre role. De la 
întreprinderea mecanică Timisoara 
am primit unele poduri rulante cu 
suduri incomplete ori la care nu 
s-a respectat forma geometrică 
dreptunghiulară. Utilaje si construc
ții metalice cu diverse defecțiuni 
ne-au fost livrate si de alte unităti : 
întreprinderea utilaj transport Bu
zău, întreprinderea de mașini grele si 
„Vulcan" din București. F.U.P.S.I.C.- 
Focșani.

întrucit remedierea acestor defec
țiuni produce intirzieri in punerea 
in funcțiune la termen a instala
țiilor siderurgice, afectează reali
zarea indicatorilor de plan la pro
ductivitatea muncii apelăm si pe 
această cale la conducerile Între
prinderilor in cauză de a lua mă
suri pentru sporirea exigentei si 
răspunderii in muncă a colective
lor pe care le conduc, de a livra 
beneficiarilor utilaje In condiții de 
calitate ireproșabilă." ,.ț

Matei POPA
lăcătuș, membru în Consiliul 
oamenilor muncii, I.C.M.S. —- 
Galați

Pe scurt, din scrisori
• Pentru oțelăriile patriei. Co

lectivele de muncă de pe raza Re
gionalei de căi ferate Iași au co
lectat și predat, de la începutul 
anului, 5 826 tone fier vechi. 875 
tone fontă și 43 tone metale nefe
roase : bronz, alamă, aluminiu, cu
pru, plumb. (Ion Birsan, tehnician, 
Iași).

• Datorii neonorate. De nouă 
luni încercăm să recuperăm de la 
Cooperativa agricolă de producție 
Dedulești, județul Brăila, suma de 
8 065 iei. reprezentînd contrava
loarea unor mărfuri livrate acesteia 
anul trecut. în zadar au fost făcute 
toate demersurile noastre, căci nu 
am reușit să intrăm în posesia su
mei, deși în acest sens avem si 
hotărirea arbitrajului învestită Cu 
formulă executorie. Solicităm si 
pe această cale sprijinul U.J.C.A.P. 
— Brăila și al Băncii pentru agri
cultură și industrie alimentară pen
tru a determina cooperativa in cau
ză să ne vireze banii ce ni-1 dato
rează. (Marin Barbu, contabil-șef, 
I.C.L. „Materna". București).

O Sporesc prestările de servicii. 
Cooperativa meșteșugărească „Mă
gura" din Cisnădie a realizat in

șapte luni din acest an un spor de 
prestări servicii către populație de 
17 la sută fată de aceeași perioadă 
a anului trecut. în vederea măririi 
capacității de producție, coopera
tiva a trecut la construirea unei 
noi hale, de circa 400 mp, ce se 
află in stadiu de finisare si în care 
se va realiza mobilă si tapiserie. 
Pentru a răspunde cerințelor cum
părătorilor, recent, in unitate s-a 
Început și producerea de covoare 
plușate. (Andrei Ilie. Cisnădie).

• Alo ! Se aude ? în perioada 
cit am lucrat ca electromecanic de 
Întreținere la Dtrectia de telecorrr"- 
nicații a municipiului București.' < 
unde m-am pensionat după o Vt. / 
chime in muncă de 25 ani. am 
conceput un sistem de aprindere au
tomată a becurilor din cabinele te
lefonice interurbane. Timp de doi 
ani, cit s-a experimentat acest sis
tem, nu s-a constatat nici un de
ranjament tehnic si s-au obtinut 
importante economii de energie 
electrică, becurile răminlnd aprinse 
doar pe parcursul convorbirii tele
fonice efective. Nu înțeleg totuși de 
ce acest sistem nu s-a generalizat, 
deși S-a constatat că dă rezultate 
bune. (Ene Vlad. pensionar).

■ ■■■■■■■
Un amplii program de acțiune pentru creșterea 

rolului conducător ai organizațiilor de partid
(Urmare din pag. I)

legătură cu întărirea răspunderii per
sonale.

Cu o deosebită forță se relevă In 
cu vin tare, ca o latură esențială a ac
tivității de conducere a vieții econo- 
mico-sociale. necesitatea îmbunătăți
rii muncii de pregătire, selecționare, 
creștere și promovare a cadrelor. Și 
in această privință s-au cristalizat in
dicații și orientări de cea mai mare 
importantă — privind cunoașterea te
meinică, aprofundată și multilatera
lă a cadrelor, astfel ca in munci de 
conducere să fie promovați numai 
oameni capabili, cu un dezvoltat simt 
al răspunderii și cu o înaltă tinută 
morală ; repartizarea lor in sectoare
le de activitate in care pot da ma
ximum de rezultate ; creșterea și 
promovarea cu hotărire. fermitate și 
consecvență. în toate sectoarele, a tot 
mai multe cadre muncitorești, avind 
în vedere rolul conducător al clasei 
muncitoare în societate, spiritul el 
revoluționar, combativ, faptul că ea 
constituie azi forța cea mai numeroa
să a națiunii noastre ; promovarea 
mai hotărită a femeilor, tinind sea
ma că ele reprezintă mai bine de ju
mătate din populația tării șl participă 
într-o însemnată pronorție la întrea
ga activitate economică $t socială ; 
aplicarea cu consecventă a principiu
lui rotației, ca o cale importantă atit 
pentru imbunătătlrea muncii, cit și 
pentru însăși formarea unor cadre 
policalificate, avind cunoștințe multi
laterale. capabile să lucreze în orice 
sector ; asigurarea unei puternice și 
viabile rezerve de cadre.

Un deosebit relief capătă în lu

mina lucrărilor consfătuirii, a cuvin- 
tării secretarului general al partidu
lui, rolul si răspunderile ce revin in 
etapa actuală activității ideologice 
și politico-educative — care, aseme
nea activității organizatorice, trebuie 
să fie strins legată de viață, de sar
cinile practice actuale, să se con
centreze asupra mobilizării și unirii 
eforturilor comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii în primul rind 
pentru înfăptuirea planului, a sarci
nilor economice.

Pe bună dreptate s-a relevat că, 
de fapt, nu se poate face o sepa
rație artificială intre munca politică 
și munca organizatorică ; in viață 
ele se Împletesc strins, munca po
litică fiind chemată să îndeplineas
că un rol organizatoric, mobilizator, 
iar munca organizatorică sprijinin- 
du-se,- la rîndul ei, pe lămurirea ar
gumentată, pe convingerea și edu
carea oamenilor. Această împletire, 
reflectată plenar in întreaga desfă
șurare a consfătuirii, in care s-au 
dezbătut in plen și pe secțiuni, in 
relație strinsă. atît problemele mun
cii organizatorice, cit Si cele ale acti
vității politico-ideologice, și-a găsit 
o pregnantă ilustrare în cuvîntarea 
secretarului general, în cerința ca 
activiștii de partid să nu aibă o spe
cializare îngustă, limitată, ci să fie 
deopotrivă buni organizatori și buni 
propagandiști, în măsură atit să ex
plice politica partidului, cit și să 
acționeze pentru înfăptuirea ei.

înseși sarcinile actualei etape, 
obiectivele de viitor impun ca și in 
domeniul activității politico-ideolo
gice să se asigure trecerea Ia o nouă 
calitate, superioară, ceea ce implică

Întărirea spiritului revoluționar, mi
litant, muncitoresc, în întreaga aceas
tă activitate, creșterea combativității 
și fermității față de orice manifes
tări negative, față de concepțiile și 
curentele ideologice retrograde, străi
ne. promovarea cu fermitate a con
cepției științifice despre lume, ma
terialismul dialectic și istoric, a con
vingerilor ateist-științifice. Un obiec
tiv esențial al activității ideologice- 
edueative il constituie cultivarea 
patriotismului, a atașamentului fată 
de marile cuceriri socialiste, a res
ponsabilității tuturor fiilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, față 
de patria comună ai cărei fii egali 
în drepturi sint, astfel incit fiecare 
cetățean să-și consacre toate forțele, 
întreaga capacitate muncii pentru 
înflorirea României socialiste.

în ansamblul lor. cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, conclu
ziile consfătuirii reprezintă un pro
gram clar, concret de muncă $1 tot
odată un vibrant îndemn pentru or
ganizațiile de partid ; a-si analiza 
cu exigentă, in spirit critic și auto
critic, munca, în lumina orientărilor 
consfătuirii, a stabili măsurile ce se 
impun, a acționa în așa fel incit să 
fie lichidate lipsurile și deficientele 
care mai persistă, să se asigure îm
bunătățirea Întregii activități, ridi
carea muncii organizatorice si poli
tice la nivelul cerințelor puse de' 
partid — iată o îndatorire de cinste 
a organelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor comuniștilor, pen
tru a întimpina mărețul eveniment 
în viata partidului — Congresul al 
XII-Iea al partidului — cu rezultate 
superioare în toate domeniile vieții 
economico-sociale.
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(Urmare din pag. I)
nnțe popoarelor. Este cunoscut că 
stăpinirea surselor de petrol și des
facere a acestuia pe piața mondială 
a constituit in trecut, și mai consti
tuie și astăzi, un obiect de dispută, 
un factor serios de animozitate in 
viața internațională. Trebuie să fa
cem totul pentru ca petrolul să nu 
mai constituie sursă de conflicte și 
litigii intre state, ci obiectul unei co
laborări și conlucrări fructuoase 
între națiuni deplin suverane, egale 
în drepturi, stâpine pe bogățiile lor 
naționale și pe propriile destine.

Noi considerăm că in condițiile de 
•zi, cind omenirea se află în fața 
atitor probleme complexe, toate sta
tele și guvernele, toate popoarele 
trebuie să conlucreze pentru soluțio
narea lor, astfel ca toate națiunile, 
întreaga omenire să înainteze nestin- 
jenit pe calea progresului, a bună-

stării și civilizației, a colaborării și 
păcii.
. România, participînd activ la viața 
internațională, la soluționarea mari
lor probleme cu care este confrun
tată omenirea, este hotărită să-și 
aducă și in viitor Întreaga contribu
ție la instaurarea unor raporturi de 
deplină egalitate și respect reciproc 
între toate statele, la înlăturarea 
războaielor din viața societății noas
tre, la soluționarea pe cale pașnică 
a oricăror surse de încordare și con
flicte, la Înfăptuirea dezarmării, li
chidarea subdezvoltării și instaurarea 
noii ordini economice, la realizarea 
unei lumi mal bune și mai drepte pe 
planeta noastră. Fate necesar să se 
facă totul pentru democratizarea re
lațiilor Internaționale, pentru o po
litică de destindere, de respect al in
dependenței naționale a popoarelor, 
de colaborare și pace, ca o condiție 
fundamentală a progresului și bună
stării tuturor popoarelor.

în încheiere, doresc să-mi exprim 
convingerea că această importantă 
reuniune mondială se va desfășura 
cu cele mai bune rezultate, înscriind 
un moment nou în progresul științei 
și practicii in domeniul petrolului, 
in conlucrarea tot mai strinsă a po
poarelor pentru soluționarea unor 
probleme vitale ale civilizației uma
ne. Cu această convingere, urez suc
ces deplin lucrărilor congresului 
dumneavoastră ! Poate ar fi bine ca 
să adăugați la deviza congreselor de 
la Moscova- și Tokio : „Petrolul în 
slujba păcii, pentru progresul ome
nirii", Aceasta ar corespunde mai 
bine năzuințelor popoarelor și sco
pului oamenilor de 
întotdeauna pentru 
laborare. Tuturor 
doresc realizări tot 
tivitatea viitoare, 
simțiți cit mai 
(Aplauze).

știință, care sint 
pace, pentru co- 
participanților le 
mai mari în ac- 
Vă doresc să vă 

bine în România 1

Recepție oferită de Guvernul Republicii Socialiste România
Guvernul Republicii Socialiste 

România a oferit, luni seara, la Pa
latul Victoriei, o recepție cu prilejul 
celui de-al X-lea Congres Mondial al 
Petrolului.

La recepție au luat parte Hie Ver- 
deț, prim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistrup Cornel Burtică, Ion Ioniță, Ion 
Prtajy Nicolae Constantin,
»*i .. -1' •
V 
(Urmare din pag. I)

viceprim-
*

miniștri. Gheorghe Pană, primarul 
general al Capitalei, Gheorghe Cioa
ră. Emil DrăgâneScu, Vasile Patilineț, 
Mihail Florescu, George Homoștean, 
miniștri, Ion Ursu, prim-vicepreședin- 
te ai Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. Aurel Duma, 
ministru secretar de Stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, reprezentanți 
ai conducerii altor ministere și insti
tuții Centrale, oameni de știință.

Au participat, de asemenea. Wil
helm von Hsemann, președintele Or
ganizației Congreselor Mondiale ale 
Petrolului. A. Lewis jr., N. A. Mal- 
țev, F. Năficy și A. A. Shunaiber. vi
cepreședinți, D. C. Payne, secretar 
general, precum și membrii Consiliu
lui Permanent al Congresului.

(Ager preș)

guvernatImportanța pe care _______
României o acordă acestui congres 
este subliniată și prin faptul că pu
tem saluta aici prezența primului 
ministru și a- altor membri ai gu
vernului.

Vorbitorul a adresat, de asemenea, 
un salut tuturor participantilor la 
congres, exprimind, în același timp, 
mulțumiri guvernului român pentru 
condițiile create bunei desfășurări a 
lucrărilor.

Referindu-se la ampla problema
tică a congresului, vorbitorul a sub
liniat însemnătatea dezbaterilor in 
contextul eforturilor ce se întreprind 
pe plan mondial pentru adaptarea 
consumului de țiței la resursele exis
tente, pentru conservarea energiei, 
pențru descoperirea de noi surse de 
energie. Sint convins — a spus în 
încheiere Vorbitorul —- că lozinca ul
timelor d<5Uă' congrese de la Mos
cova și Tokio — „Petrolul pentru 
bunăstarea omenirii" — va rămine 
valabilă incâ mult timp.

Primit cu puternice aplauze de 
participanți, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, IMS 
tele Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea șefului statului român 
a fost primită cu vie satisfacție și 
deosehit interes, fiind subliniată cu 
Îndelungi șt puternice aplauze.

în numele Comitetului Permanent 
al Congreselor Petrolului si al tutu
ror participantilor, Wilhelm von II-

C
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Excelențel Sale
Domnului FERDINAND E. MARCOS

Președintele Republicii Filipine
MANILA

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cele 
sucoes în activitatea

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de nași 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, d<ț 
dumneavoastră.

Am convingerea că bunele relații existente între țările noastre se vor dez
volta în continuare, in interesul comun al popoarelor noastre, al păcii 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Și

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Dragă tovarășe Tito,
în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Vidoie Smilevski, pre

ședintele Prezidiului Republicii Socialiste Macedonia, membru al Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Macedonia, erou național al 
Iugoslaviei, vă rog să primiți sincere condoleanțe, odată cu expresia compa
siunii noastre pentru familia in'durerată.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul de Stat
Luni după-amiază, tovarășul Ște

fan Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a primit pe Este
phania Aldaba-Lim, reprezentantă 
specială a Organizației Națiunilor 
Unite pentru „Anul internațional al 
copilului", și pe James McDougall, 
directorul Secretariatului „Anul 
internațional al copilului".

La primire a participat Constan
tin Boștină, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor.

Estephania Aldaba-Lim a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un salut cordial și cele mai bu
ne urări din partea lui Kurt Wald
heim, secretarul genera] al O.N.U., și

a lui H. Labouisse, director general 
al UNICEF.

Mulțumind, tovarășul Ștefan Voi- 
tec a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
secretarului general al O.N.U. și di
rectorului general al UNICEF.

Cu acest prilej au fost relevate 
preocuparea permanentă, grija și 
răspunderea deosebită a statului 
nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, pentru 
asigurarea unei vieți fericite copii
lor, pentru creștârea și educarea ti
nerei generații, cultivarea sentimen
telor de solidaritate, a idealurilor de 
pace, colaborare și prietenie cu co
piii și tinerii din lumea întreagă.

A apărut In limbile maghiară și germană
PROGRAMUL-DIRECTIVĂ (Proiect) 

de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică 
și de introducere a progresului tehnic în perioada 
1981-1990 și direcțiile principale pînă în anul 2000

EDITURA POLITICA

Sosirea delegației Partidului Socialist
din Belgia

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a sosit 
in Capitală o delegație a Partidului 
Socialist din Belgia, condusă de Jos 
Van Eynde. fost copreședinte al par
tidului, președinte de onoare al In
ternaționalei socialiste, ministru de 
stat, care efectuează o vizită în tara 
noastră.

Din delegație fac parte Andre Leo
nard. secretar național. Louis Van 
Velthoven. membru al Biroului natio
nal. deputat. Anne Marie Lizin, mem
bru al Parlamentului european, Lu
cien Radoux, senator, membru al Par
lamentului european.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Leonte Răutu. membrii 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Mihnea Gheorghiu, mem-

Cronica

bru ai C.C. 
partid.

al P.C.R.. de activiști de

★
zilei de luni, delegațiaîn cursul ___ _______

Partidului Socialist din Belgia a fost 
primită, la sediul C.C. al P.C.R., de 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej s-a procedat la un 
schimb de păreri si informații cu 
privire la activitatea si preocupările 
celor două partide.

La primire, desfășurată Intr-o at
mosferă cordială, prietenească, au 
fost nrezenti tovarășii Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. si 
Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de Științe Sociale si Politice.

/

* I • zilei

semann a exprimat vii mulțumiri 
președintelui Nicolae Ceausescu pen
tru cuvintele adresate reuniunii. 
Apreciez foarte mult —- a spus vor
bitorul — importantul dumneavoas
tră mesaj și vă sîntem recunoscători 
domnule președinte. în mod deosebit 
aș vrea să subliniez aprecierea din 
cuvîntarea dumneavoastră cu privire 
la necesitatea dezvoltării cooperării 
in domeniul petrolului în întreaga 
lume. Sint convins că mesajul dum
neavoastră va fi de mare folos pen
tru discuțiile noastre din această 
săptămînă. încă o dată vă mulțumesc 
mult domnule președinte si doamnă 
Elena Ceaușescu.

★
La București au continuat. luni, lu

crările celui de-al X-lea Congres 
Mondial al Petrolului.

Primul dintre referatele cu caracter 
general prezentat în această a doua 
zi a lucrărilor a fost intitulat : „In
dustria petrolieră in România". După 
ce a făcut referiri istorice la exploa
tarea și folosirea țițeiului în țara 
noastră, comunicarea a efectuat o cu
prinzătoare trecere in revistă a pro
greselor înregistrate in cercetarea 
geologică, forajul sondelor și extrac
ția țițeiului, in producția de utilaj 
petrolier, in cercetarea științifică, în 
acțiunile de colaborare și cooperare 
economică ale tării noastre în această 
ramură, subliniind marele salt calita
tiv înregistrat in toate aceste sectoa
re în România, in ultimii 15—20 de 
ani.

geo- 
per- 
spe- 
și a

A fost prezentat, de asemenea, re
feratul ..Progrese în tehnologia fora
jului". in cadrul căruia au fost men
ționate aspecte legate de extinderea 
aplicării tehnologiilor de foraj la 
mare adincime pentru hidrocarburi, 
care permit valorificarea unor resur
se petroliere situate în straturi 
logice aflate în profunzime, de 
fecționarea continuă a utilajelor 
cifice. a aparatelor de măsură 
metodelor de lucru.

în cadrul comunicărilor individua
le au fost prezentate lucrările ..Pro
grese in industria rafinării petrolu
lui" și „Aplicații ale marcajului bio
logic în explorarea petrolieră".

Au avut loc, totodată, discuții pe 
temele : rezervele mondiale de petrol 
Si gaze : economisirea energiei in 
procesul rafinării țițeiului și avanta
jele ei financiare ; geneza, migrarea 
Si acumularea hidrocarburilor. în a- 
celași timp au fost evidențiate noi 
rezultate ale cercetării științifice cu 
largă aplicabilitate în domeniul pre
lucrării datelor, geologice, ale stu
diilor paleografice și teledetecției în 
prospectarea zăcămintelor petrolifere 
pe scară mondială, precum și progre
sele înregistrate in extracția țițeiului 
din sonde situate în zone cu grad ri
dicat de dificultate. O altă temă im
portantă a constituit-o problema pro
tecției mediului ambiant in zonele 
unde funcționează instalații petrolie
re și combinate petrochimice.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

NFERINȚÂ DE PRESA
Cu prilejul lucrărilor congresului, 

luni a avut loc o conferință de pre
să, la care ău luat parte reprezen
tanți ai ziarelor centrale, ai Ager
pres și Radioteleviziunih ai altor 
publicații, precum și trimiși speciali 
ai unor agenții Internaționale de pre
să, ziare și reviste, corespondenți ai 
presei străine acreditați în tara 
noastră.

expunerea prezentată în des- 
<• '.rea conferinței de presă, dr. 
-.Ilhelm von Ilsemann, președintele 
Organizației Congreselor Mondiale 
ale Petrolului, și-a exprimat din nou 
satisfacția pentru participarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la ședința 
festivă inaugurală, subliniind că 
este pentru prima dată cind un șef 
de stat onorează cu prezenta sa si 
rostește o foarte importantă cuvin-

tare la un congres mondial al petro
lului. Vorbitorul a exprimat, tot
odată, satisfacția pentru prezența la 
deschiderea lucrărilor a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La rîndul său. Derick Payne, se
cretar general al organizației, a re
levat că participarea și cuvîntarea 
președintelui Nicolae Ceausescu de
monstrează elocvent atenția pe care 
România o acordă congresului, pro
blematicii sale de stringentă actua
litate.

Referitor la scopul, modul de or
ganizare și tematica acestei reuniuni 
internaționale, s-a arătat că congre
sul, ca organism permanent, negu
vernamental, constituit ca un forum 

.științific în domeniul petrolului, are 
ca principal obiectiv efectuarea unui 
larg schimb de informații științifice

și tehnice și de experiență In legătu
ră cu promovarea unor procedee noi 
de mare interes tehnic și economic 
ătît pentru producătorii, cit si pen
tru consumatorii de produse petro
liere. în acest context, s-a apreciat 
că lucrările actualului congres — re- 
prezentind cele mai noi rezultate ale 
cercetării științifice și tehnologice — 
pot oferi industriei soluții eficiente 
în vederea sporirii producției de pe
trol, valorificării la un nivel supe
rior a rezervelor prin îmbunătățirea- 
factorului final de recuperare a 
țițeiului din zăcăminte, perfecționă
rii proceselor de prelucrare a petro
lului brut, consumului mai rational 
ăl produselor obținute din hidro
carburi și conservării acestei impor
tante resurse energetice.

(Agerpres)

Conferință de presă a reprezentanților O.N.U 
pentru „Anul internațional al copilului"

Estephania Aldaba-Lim, reprezen
tantă specială a Organizației Națiu
nilor Unite pentru „Anul internațio
nal ai copilului", și James McDou
gall, directorul Secretariatului „Anul 
internațional al copilului", s-au în- 
tilnit luni cu reprezentanți ai pre
sei centrale. Agenției române de 
presă — Agerpres, radioteleviziunii, 
publicațiilor pentru copii, precum 
și cu corespondenți ai presei străine 
acreditați in țara noastră.

Oaspeții au înfățișat pe larg acțiu
nile întreprinse de către O.N.U. și 
instituțiile sale specializate pentru 
mobilizarea statelor 
rea îmbunătățirii 
viață și instruire a 
ciind modul în care ,
in România acțiunile dedicatu 
internațional al copilului", aiRWJ^at 
în mod deosebit atenția acordată de 
statul român creșterii și educării ti
nerel generații, preocupării eonti- 

pr«**‘ ș»

lumii în vede- 
condițiilor de 
copiilor^Aj^^

ai^^țRmț

evidențiat ca o inițiativă cu totul 
deosebită Decretul Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia privind majorarea alocațiilor 
pentru copii pe seama reducerii chel
tuielilor militare, scoți nd in evi
dență că ar fi de dorit ca și alte 
state să urmeze exemplul României 
în această direcție.

Totodată, oaspeții au împărtășit 
impresii din vizitele întreprinse in 
școli, case ale pionierilor și șoimilor 
patriei, grădinițe, unități de asis
tentă sanitară și socială pentru copii, 
locuri de joacă și agrement, precum 
și din întîlnirile avute cu pionieri 
din București și Brașov, exprimin- 
du-și admirația pentru condițiile 
materiale și spirituale de care se 
bucură copiii României.

PrimîrS. Tovarășul Cornel Bur
tică, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a primit, luni, pe dr. Manaa Saeed 
al Otaiba, ministrul petrolului și re
surselor naturale al Emiratelor A- 
rabe Unite.

Cu acest prilej au fost examinate 
posibilitățile de dezvoltare, in con
tinuare, a schimburilor comerciale și 
a cooperării economice intre cele 
două țări.

ExpOZiți6 egida Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
luni la amiază s-a deschis in sala de 
la Teatrul Național din Capitală o 
expoziție cuprinzind lucrări semnate 
de Constant Permeke. reprezentant 
de seamă al expresionismului bel
gian. Cele 35 de tablouri expuse 
oferă o imagine edificatoare privind 
activitatea de grafician a artistului
— cunoscut și ca pictor si sculptor
— remarcabil prin viziunea monu
mentală in portretizarea semenilor 
săi, prin vigoarea și forța tușei 
sale, prin înțelegerea profundă a 
condiției umane.

Despre puternica personalitate si 
opera lui Constant Permeke. despre

valoarea expoziției și contribuția el 
la dezvoltarea relațiilor culturale 
româno-belgiene au vorbit criticul 
de artă Mircea Deac, directorul Ofi
ciului de expoziții, și Jean Bouha, 
ambasadorul Belgiei la București.

Au luat parte reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Ministerului Afacerilor Ex
terne, Uniunii artiștilor plastici, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public iubitor de frumos.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați im tara noastră, 
al ți membri ai corpului diplomatic.

★
Opera Română din București si-a 

deschis luni seara stagiunea 1979— 
1980 cu o remarcabilă pagină din 
istoria muzicii românești — opera 
„Oedip" de George Enescu. Rolul 
titular a fost încredințat lui David 
Ohanezian, creatorul personajului 
enescian. El a avut ca parteneri pe 
Valentin Teodorian. loan Hvorov, 
Dan Zancu, Valentin Loghin, Con
stantin Gabor, Emil Iurascu. Con
stantin Iliescu, Veronica Gârbu, Mi- 
haela Botez. Elena Grigorescu. Con
ducerea muzicală a spectacolului a 
aparținut dirijorului Cornel Trăi- 
lescu.

(Agerpres)

nue și grijii permanente a
ședintelui . țării noastre, 'tovarășul 

. Nicolae Ceaușescu, față de întărirea 
familiei, asigurarea unor condiții 
optime pentru menținerea tinereții 
și vigorii poporului, in centrul aten
ției situîndu-se copiii — viitorul na
țiunii noastre. în acest context, au

Tragere LOTO 2
Administrația de Stat Loto-Pro- 

nosport organizează duminică. 16 
septembrie, prima tragere Loto 2 
din această lună. La tragerile bi
lunare Loto 2. desfășurate după o 
formulă simplă și avantajoasă, se 
atribuie cîștiguri pe șase ^categorii, 
de valori variabile și fixe ; ciștigul 
maxim pe o variantă este un 
autoturism „Dacia-1300“. iar cel mi
nim este de 100 lei. Tragerea cu
prinde trei extrageri, iii continuare, 
a cite patru numere fiecare, 
totalfzînd 12 numere din 75. 
Participarea se face ne bilete 
de 10 lei. completate cu o va
riantă achitată sută Ia sută sau cu 
patru variante achitate in cotă de 
25 la sută ; indiferent de cota ju
cată. fiecare bilet participă la toa
te extragerile.

Simbătă. 15 septembrie, este ulti
ma zi pentru procurarea biletelor.
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Palmaresul studenților români sporește 
cu noi medalii și recorduri

• Carmen Bunaciu - record al Jocurilor și o a doua medalie de aur
• Natalia Mărășescu și
• La polo, ' România -

Eva Zorgo - campioane mondiale universitare 
U.R.S.S. 8-5

români au toate necesare
pentru afirmarea cercetărilor originale"

declară savantul american de origine română George PALADE
La Încheierea colocviului „Transportul macromoleculelor în siste

mele celulare", manifestare științifică organizată în cadrul Institutului 
de biologie și patologie celulară din București, unitate de cercetare 
științifică nou creată, a avut loc o conferință de presă cu delegația 
de oameni de știință străini participanți la această prestigioasă 
reuniune. Cu acest prilej au fost adresate cîteva întrebări savantului 
american de origine română prof. dr. George E. PALADE, laureat al 
Premiului Nobel, conducătorul Departamentului de biologie celulară 
al Facultății de medicină din cadrul Universității Yale — New Haven

♦

CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — în ziua a opta a Univer
siadei de la Ciudad de Mexico, 
palmaresul studenților sportivi ro
mâni a sporit cu noi trofee, ei ciști- 
gind alte trei medalii de aur, prin 
inotătoarea Carmen Bunaciu, atle
tele Natalia Mărășescu și Eva 
ZorgO-Raduly, și una de bronz prin 
tonismana Virginia Ruzici.

în total, pînă în prezent, sportivii 
români au cucerit 24 de medalii, 
dintre care 11 de aur, 3 de argint și 
10 de bronz.

în ultima zi a concursului de na- 
tație, inotătoarea Carmen Bunaciu a 
Obținut a doua victorie (după cea 
realizată în cursa de 100 m spate), 
cîștigind de o manieră 
proba de 200 m spate, in care a sta
bilit un nou record al Jocurilor, cu 
timpul de 2T6”20/100 Pe locurile 
următoare s-au clasat Margaret 
Browne (S.U.A.) — 2'23”08/100. Chris
tine Breedy (S.U.A.) — 2’25”86 100, 
Angelika Grieser (R. F. Germania)
— 2’26 ’60/100, Ann Krener (Canada)
— 2’29”52/100 și Klavdia Studeni- 
kova (U.R.S.S.) — 2’29”85/100.

Concursul de atletism, care 
rizează in aceste zile atenția 
tatorilor mexicani, a prilejuit 
nică noi succese de prestigiu pentru 
reprezentanții culorilor sportive ro
mânești. După frumoasa victorie

categorică

pola- 
spec- 

dumi-

realizată cu o zi înainte de Ilie Flo- 
roiu in cursa de 10 000 m, a fost 
rîndul atletelor Eva ZOrgo-Raduly 
și Natalia Mărășescu să urce pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului de 
premiere.

în întrecerea sulițașelor. Eva 
Zbrgo-Raduly a evoluat pe Jinia 
excelentelor sale rezultate din acest 
sezon, , terminind învingătoare cu 
performanța de 67.20 m — nou re
cord al Jocurilor și nou record al 
României (vechiul record național 
ii aparținea cu 67,10 m). Pe locurile 
următoare s-au situat Ivanka Van
eeva (Bulgaria) — 63,04 m, Mayra 
Vila Machado (Cuba) — 60.96 ni. 
Natalia Sipova (U.R.S.S.) -* 58,70 m, 
Tatiana Viriulina (U.R.S.S.) — 57,60 
m și Ana Gonzalez. (Cuba) — 57,34 m.

Proba feminină de 1 500 m s-a în
cheiat cu victoria scontată a multi
plei noastre campioane Natalia Mă
rășescu, care reeditează astfel suc
cesul realizat in 1977 la Sofia, cind, 
de asemenea, a cucerit titlul de 
campioană mondiala universitară. 
La capătul unei curse în care s-a 
impus tactic, Natalia Mărășescu a 
trecut prima linia de sosire, fiind 
înregistrată cu timpul de 4T3”09/100, 
întrecindu-le pe concurentele sovie
tice Olga Dvirina — 4’14”05/100 și 
Valentina Uinh — 4’14”06/100. Pre
zentă printre finaliste, atleta român-

că Fița Lovin a ocupat locul șase, 
cu 4’20”.

în proba de simplu feminin din 
cadrul competiției de tenis, jucătoa- 
rea româncă Virginia Ruzici și-a 
adjudecat medalia de bronz, invin- 
gîpd-o cu 7—6, 6—3 pe Yu Ligiao 
(R. P. Chineză).

Selecționata noastră de polo pe 
apă a întrecut, în turneul final, cu 
scorul de 8—5 (2—0, 2—2. 3—2, 1—1), 
reprezentativa U.R.S.S., prin golurile 
înscrise de Slăvei (3), Rus (2), Nas- 
tasiu, Răducanu și Mirea.

Finala turneului de fotbal se va 
disputa marți intre echipele Mexi-

cului și Uruguayului, clasate pe pri
mul loc in cele două grupe semi
finale., Selecționata României va in- 
■tilni formația Olandei in meciul ce 
va desemna pe ciștigătoarea meda
liei de bronz. Iată ultimele rezul
tate înregistrate în grupele semi
finale : grupa A : Uruguay — Olan
da 0—0 ; Algeria — Madagascar 
7—0 ; Clasament : 1. Uruguay — 5 
puncte ; 2. Olanda — 4 puncte ;
3. Algeria —3 puncte ; 4. Madagas
car — zero puncte ; grupa B : Româ
nia — Coreea de Sud 3—1 •, Mexic 
—Japonia 3—0; clasament: 1. Mexic 
— 5 puncte ; 2. România — 4 punc
te ; 3. Coreea de Sud — 3 puncte ;
4. Japonia — Zero puncte.

în urma calificării echipei Mexi
cului în finală, organizatorii inten
ționează să programeze finala tur
neului de fotbal pe stadionul 
teca“, care 
Întrecerile

„Az- 
a găzduit in anul 1970 
campionatului mondial.

★
zile de Întreceri. în cla-După opt

samentul pe medalii al Universiadei 
de la Ciudad de Mexico conduce 
U.R.S.S. cu 56 de medalii (26 de 
aur. 21 de argint și 9 de bronz), ur
mată de S.U.A. — 41 (15—12—14) ;
România — 24 (II—3—10) ; Ungaria 
11 (4—3—4) ; R. D. Germană —• 5 
(2—0—3); Cehoslovacia — 4 (2—0—2); 
Olanda — 7 (1—3—3) ; Anglia — 6 
(1—3—2) etc.

— Stimate d-le profesor. In aceste 
zile ați fost prezent la inaugurarea 
Institutului de biologie și patologie 
celulară din București și, de aseme
nea, ați putut cunoaște unele rezul
tate obținute in acest domeniu la noi 
in tară. Cu ce impresii ați rămas in 
urma acestor contacte 1

— Impresiile sint mai mult decît 
favorabile și reacția specialiștilor 
străini care au participat la lucră
rile colocviului este, de asemenea, 
favorabila pe multe planuri. Mențio
nez că dotarea noului institut, ca și 
condițiile de lucru sint egale, dacă 
nu chiar superioare celor mai bune 
laboratoare din alte țări. Este, de 
asemenea, important că institutul are 
o echipă de cercetare remarcabilă, 
specialiști cu o îndelungată practică 
și cercetători mai tineri formați in 
laboratoare din S.U.A., Franța etc. 
Institutul, în întregimea lui, este ca o 
bijuterie de preț. Nu rămine cerce
tătorilor români decît să-1 folosească 
în așa fel incit să-i dea adevărata 
strălucire prin lucrări de valoare.

Răspunzind la o întrebare referi
toare , la planurile de dezvoltare și 
de cercetare din tara noastră, profe
sorul G. Palade a apreciat :

— România are înțelepciunea să 
gîndească ce va fi pînă in anul 2000. 
Merită, pentru aceasta, toată lauda. 
Ceea ce a dus omenirea la impasul 
actualei crize mondiale de energie și 
materii prime a fost tocmai lipsa de 
gîndire in perspectivă a diferitelor 
țări în ceea ce privește consumarea 
resurselor naturale. Și nu există nici 
un fel de Îndoială că. prin rezulta
tele ei, știința poate acționa in sen
sul .concepției conducătorului statu
lui român, dl. Nicolae Ceaușescu, 
anume de a contribui activ la pro
gresul societății, al omenirii.

— Domnule profesor, ati fost 
primit in aceste zile de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, directorul general al Institutu
lui Central de Chimie. Ce ne putefi 
spune in legătură cu schimbul de 
vederi prilejuit ?

— Interesul pe care acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu, in calitatea pe care 
o are. îl manifestă față de știință, de 
cercetare, este impresionant. Discu
țiile noastre au fost în legătură

cu rolul tehnologiilor noi, dar 
și cu referiri la biologie. Doamna 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu a 
subliniat două lucruri foarte im
portante. Anume necesitatea lărgirii 
colaborării unităților de cercetare 
românești cu institutele din alte țări, 
arătînd că o colaborare foarte largă 
poate contribui la progresul general 
al științei. De asemenea, a evidențiat 
faptul că este important să se efec
tueze și cercetări fundamentale in 
domeniul fizicii, chimiei. biolo
giei etc., paralel cu cele aplicative. 
Am convingerea că specialiștii ro
mâni au condițiile necesare, resurse, 
dotare, cadre pentru a face astfel de 
cercetări și colabora cu alte țări. 
Pentru știința românească, cali
tatea doamnei acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu de președintă a Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie 
deoarece 
înalt, o 
blemelor 
Desigur, 
ță, ca om de știință, dar si din în
țelegerea reală a perspectivelor. Am 
convingerea că, în domeniul biolo
giei celulare, cercetătorii români dis
pun de toate condițiile pentru a se 
forma și realiza în momentul de față 
in țară. în interesul și spre binele 
propriului popor. Desigur, m-am re
ferit numai la acest domeniu de ac
tivitate. pentru că aici am cunoscut 
mai bine starea de fapte.

— Ce se poate aștepta de la biolo
gia celulară și moleculară, ce speră 
oamenii de știință și practicienii din 
lumea întreagă ?

— Biologia celulară și moleculară 
ne poate oferi in viitor o analiză mai 
amănunțită decît cea de pînă acum

are deosebită Însemnătate, 
garantează, la nivel foarte 

profundă înțelegere a pro- 
științei și un sprijin efectiv, 
din dragostea pentru știin-

a organizării și funcționării celulelor 
organismului. Nivelul nostru de cu
noștințe a avansat in mod impetuos 
în ultimii 20 de ani. Nimeni dintre 
noi, cercetătorii angajați în direcția 
aceasta de activitate, nu credea 
acum 20—30 de ani că o să ajungem 
cu cercetările intr-un stadiu atît de 
avansat. Cu toate acestea, cunoștin
țele noastre sint încă departe de a 
fi complete, lipsește o înțelegere a 
funcțiilor regulatorii, de control, a 
unor activități importante celulare 
ca. de pildă, multiplicarea celulară și 
integrarea lor in contextul țesuturi
lor organismului. Cunoștințele referi
toare la punctele menționate sint de 
importanță cardinală pentru înțele
gerea procesului neoplasmic care 
duce la manifestări cunoscute sub 
numele de cancer. Dar sint și alte 
boli care afectează in momentul de 
față organismul uman, cum sint bo
lile cardiovasculare, bolile mintale 
care, în ultimă analiză, sint tulbu
rări ale funcțiilor de control ale anu
mitor grupe de celule din organism. 
Aceasta face ca în momentul de 
față lumea cercetătorilor din dome
niul științelor biomedicale să înțe
leagă că rezolvarea acestor probleme 
de importanță capitală pentru sănă
tatea omului trebuie să fie abordată 
cu metodele și conceptele dezvoltate 
în ultimii 20 de ani în cercetarea 
fundamentală a biologiei celulare.

— In ce direcții se îndreaptă în 
prezent cercetările dv. ?

— In prezent, activitatea mea este 
concentrată asupra cercetării bioge- 
nezei membranelor celulare, dome
niu care promite foarte mult în 
viitor. O altă direcție de cercetare 
este aceea a structurii și funcțiuni
lor endoteliului vascular, lucrare 
începută in colaborare cu specialiști 
români și care va fi continuată și 
dezvoltată în noul institut român de 
biologie celulară. Această temă de 
cercetare va oferi date interesante 
pentru combaterea bolilor cardiovas
culare. Acum specialiștii români au 
condițiile necesare pentru a con
tribui la rezolvarea 
probleme.

unor asemenea

Aprecieri deosebit de elogioase cu privire la efortul 
nostru pentru realizarea noului institut de cercetare, 
condițiilor necesare celor mai complexe investigații, pentru sprijinul 
care se acordă specialiștilor din țara noastră au fost făcute în pre
zența a numeroși ziariști și de către Cristian de Ouve, laureat al Pre
miului Nobel, directorul Institutului internațional de patologie celulară 
șf moleculară din Bruxelles, conducătorul Departamentului de citologie 
biochimică al Universității Rockefeller — New York, prof. Gunter 
Blobel, șeful Departamentului de biologie celulară al Universității 
Rockefeller din New York, prof. David Sabatini, președintele Societății 
americane de biologie celulară și sef al Departamentului de biologie 
celulară al Universității din New York, și dr. Marilyn Farquhar, de la 
Departamentul de biologie celulară al Facultății de medicină din ca-_ 
drul Universității Yale — New Haven.

făcut de statul 
pentru crearea

Elena MANTU

Forme moderne de servire din comerțul sătmărean

FOTBAL
în divizia A, principalul meci al 

etapei a Vl-a, Steaua — Dinamo, s-a 
încheiat cu un scor egal : 1—1 (0—1). 
Rezultatele celorlalte partide : Poli
tehnica Timișoara — Sportul studen
țesc
1—8
1—0 
nica
— Chimia 1—0 (0—0), A.S.A. — Olim
pia 2—2 (0—1), Gloria — F. C. Argeș

2—1 (1—1), S. C. Bacău — Jiul 
(1—0), Viitorul — F.C.M. Galati 
(0—0). Univ. Craiova — Politeh- 
Iași 2—0 (1—0), F. C. Baia Mare

2—1 (0—0), C. S. Tirgoviște — Univ. 
Cluj-Napoca 2—0 (2—0).

în clasament, pe locul întîi. Steaua 
— 10 puncte, pe locul secund, Univer
sitatea Craiova — 9 p : urmează un 
grup de patru echipe cu cite opt 
puncte, in ordinea golaverajului, ast
fel : C. S. Tirgoviște. F. C. Baia Mare, 
Universitatea Cluj-Napoca și S. C. 
Bacău.

Etapa viitoare este programată sâm
bătă, 15 septembrie.

în acest an. volumul desfacerilor 
prin rețeaua de unități a I.C.S. 
Mărfuri alimentare din Satu Mare ă 
fost cu aproape 10 la sută mai mare 
față de realizările din aceeași peri
oadă a anului trecut. ..La realizarea 
acestui spor de 
spus tovarășul 
rector adjunct 
au contribuit 
de măsuri și inițiative vizind in
troducerea și extinderea unor for
me moderne și eficiente de vîn- 
zare. Astfel a continuat, cu 
forțele proprii ale întreprinderii.

desfacere — ne-a 
Carol Molnar, di

al întreprinderii — 
substanțial o serie

acțiunea de transformare a unor 
unități „clasice" (cu plata Ia Vin- 
zător) in magazine cu autoservire, 
inclusiv cu raioane de desfacere a 
pîinii și produselor lactate. în pre
zent, peste 80 la sută din volumul 
vînzărilor se realizează pe această 
cale, ceea ce duce la scurtarea 
timpului afectat de cetățeni pentru 
cumpărături.

Telefonic, dispeceratul întreprin
derii este informat la fiecare 
două ore de către șefii uni
tăților din rețea despre plusurile 
sau „golurile" neprevăzute ivite în

aprovizionarea cu unele produse. 
Aflat in posesia acestor date, 
dispeceratul ia măsuri pe loc 
pentru aprovizionarea unităților 
care solicită aceste produse. Măr
furile sint asigurate fie direct de 
la furnizori, fie prin redistribuire 
de la unitățile din rețea in care se 
înregistrează cantități de mărfuri 
de cerere curentă rpai mari 
decît necesarul zilei. Este o ini
țiativă care merită să fie studiată 

' și preluată și de întreprinderi si
milare din alte localități si județe. 
(Octav Grumeza).
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Pentru o lume fără războaie, pentru dreptul 
fiecărui popor de a decide asupra propriului destin
Importante hotărîri adoptate de participanții la Conferința la nivel 

înalt a statelor nealiniate
HAVANA —. Trimisul Agerpres. Aurel Dumitrescu, transmite : La 

Havana s-au încheiat lucrările celei de-a Vl-a Conferințe la nivel 
înalt a statelor nealiniate, care, prin întreaga sa desfășurare, prin im
portantele documente adoptate, a constituit un. moment de seamă al 
vieții internaționale actuale, in lupta popoarelor pentru afirmare și 
dezvoltare independentă, pentru democratizarea raporturilor politice 
și economice internaționale, pentru destindere, pace și colaborare între 
toate națiunile lumii.

La conferință au luat parte 55 de 
șefi de stat sau de guvern — cea mai 
mare participare înregistrată în isto
ria reuniunilor mișcării de nealiniere.

După cum se știe, România a luat 
parte la lucrările acestui prestigios 
for international cu statut de invi
tat, in urma hotărîrii adoptate în 
acest sens de conferința precedentă

DECLARAȚIA POLITICA
Declarația politică, relevînd creș

terea la 95 a numărului membrilor 
mișcării de nealiniere, apreciază că 
lărgirea mișcării de nealiniere con- 

. stituie o alternativă necesară la poli
tica de divizare a lumii in blocuri.

Țările nealiniate — arată decla
rația — se pronunță pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
și politice în care să domine pacea, 
independenta, egalitatea în drepturi 
și colaborar ea. „Cea de-a Vl-a Con
ferință a șefilor de stat sau de gu
vern adresează un apel tuturor po
poarelor lumii să depună eforturi 
pentru eliberarea lumii de război, de 
politica de forță si de politica blocu
rilor, de baze, pacte si alianțe mili
tare anga.iante, de politica de domi
nație și hegemonie, inechitate și asu
prire. de nedreptate și sărăcie". Ne- 
aliniații — menționează declarația — 
militează pentru o nouă ordine bazată 
pe coexistentă pașnică, pentru colabo
rare și prietenie, pentru o ordine in 
care fiecare popor să poată decide 
asupra propriului viitor, să dobîn- 
dească suveranitatea politică și să 
înfăptuiască în mod liber propria 
dezvoltare economică și socială fără 
amestec, presiuni sau amenințări.

în declarație sint enumerate prin
cipiile și telurile politicii de neali
niere, formulate și acceptate la Con
ferința de la Belgrad, din 1961, și 
reafirmate și dezvbltate la reuniu
nile ulterioare ale nealiniatilor. In 
documentul adoptat se arată că șefii 
de stat și de guvern își reafirmă 
devotamentul îndeosebi fată de ur
mătoarele principii: independenta 
națională, suveranitatea și integrita
tea teritorială, egalitatea suverană și 
dezvoltarea socială liberă a tuturor 
țărilor, independenta tarilor neali
niate față de rivalitatea și influenta 
marilor puteri și a blocurilor : res
pingerea participării la pacte si la 
alianțe militare care decurg din 
acestea : lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului, neocolonialis
tmului. rasismului și a tuturor for
melor de expansiune. de ocupație, 
dominație și hegemonie străină : 
ritexistența pașnică activă intre toate 
statele ; indivizibilitatea păcii si 
securității ; neintervenția în treburile 
interne și externe ale altor state ; 
libertatea tuturor statelor de a deci
de asupra propriului sistem politic și 
de a înfăptui dezvoltarea economică, 
socială și culturală fără amenințări 
și presiuni ; instaurarea noii ordini 
economice internaționale și dezvol
tarea colaborării internaționale pe 
baza egalității în drepturi : dreptul 
la autodeterminare și independentă 
al tuturor popoarelor aflate sub do
minația colonială și străină si spri
jinul permanent acordat luptei miș
cărilor de eliberare ; respectarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale ; respingerea divizării 
lumii in alianțe și blocuri politico- 
militare antagonice și respingerea 
doctrinelor depășite — ca sferele de 
influentă și echilibrul fricii : suve
ranitatea absolută asupra bogă
țiilor naționale ; inviolabilitatea 
frontierelor stabilite in mod 
just : ncfolosirea forței și a ame- 

, nințării cu forța și nerecunoaste- 
rea situațiilor create ca urmare a

DECLARAȚIA ECONOMICĂ
In Declarația economică se arată că 

lupta pentru eliminarea inegalității ce 
caracterizează sistemul economic in
ternațional existent și pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale reprezintă o parte com
ponentă a luptei popoarelor pentru 
eliberare politică, economică, cultu
rală și socială. Dezvoltarea social- 
economică a țărilor in curs de dezvol-, 
tare — se adaugă — este afectată di
rect sau indirect de diversele forme 
de amenințare, inclusiv arșenintarea 
cu intervenția militară sau cu folo
sirea forței, de presiuni și de prac
tici discriminatorii. A Vl-a Conferin
ță la nivel înalt condamnă o aseme
nea politică și reafirmă obligația — 
colectivă și individuală — de a opu
ne rezistentă acestor tendințe. Siste
mul economic internațional existent 
— subliniază documentul — nu con
tribuie la eliminarea racilelor econo
mice și sociale care afectează țările 
în curs de dezvoltare și care sint ge
nerate de imperialism, colonialism, 
neocolonialism, expansionism^ rasism, 
politica de apartheid, exploatare, po
litica de pe poziții de forță, de toate 
formele de ocupație străină, domina
ție și hegemonie.

în declarație se arată în continuare 
că relațiile economice internaționale 
existente sint caracterizate încă da 
contradicții intre forțele care doresc 
să păstreze stătu quo-ul și lupta ță
rilor nealiniate și a țărilor in curs 
de dezvoltare pentru eliberare și 
pentru dezvoltare economică ; resur
se umane și materiale sint antrena
te permanent în cursa înarmărilor, 
ceea ce reprezintă Un pericol la a- 
dresa omenirii și este in contradicție 
cu eforturile pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționale; 
nu s-a realizat aproape nici un pro
gres in edificarea noii ordini econo
mice internaționale, din cauza ab
senței voinței politice a majorității 
țărilor dezvoltate.

Din aceste motive, șefii de stat sau 
guvern și-au exprimat convingerea 
că prezintă o importanță majoră ; 
întărirea unității și a capacității co
mune a țărilor nealiniate și a celor
lalte țări in curs de dezvoltare de a 
duce lupta lor pentru efectuarea unor 
transformări structurale autentice in 
economia mondială și pentru înfăp
tuirea programelor internaționale 
care să ducă la dezvoltarea economi- 

‘ că eu succes a țărilor in curs de dez
voltare.

Șefii de stat sau guvern au subli

la nivel înalt, din 1976. desfășurată 
la Colombo. Așa cum se subliniază 
în Mesajul pe care tovarășul ,Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, l-a adresat Con
ferinței de la Havana, România a 
participat la aceste dezbateri cu ho- 
tărîrea de a acționa și în continuare, 
în modul cel mai term, pentru dez

amenințării sau folosirii forței ; so
luționarea pașnică a conflictelor.

în mod deosebit, sint scoase in 
evidentă telurile fundamentale ale 
mișcării de nealiniere : apărarea in
dependenței naționale, a suveranită
ții. integrității teritoriale și a secu
rității țărilor nealiniate ; respingerea 
amestecului din afară și a interven
țiilor in treburile interne si externe 
ale țărilor : respingerea amenințării 
cu forța ; consolidarea nealinierii ca 
factor de sine stătător în afara 
blocurilor și extinderea în continuare 
a nealinierii în lume ; lichidarea co
lonialismului. neocolonialismului și a 
rasismului și sprijinul față de miș
cările de eliberare națională care 
luptă împotriva dominației coloniale 
și străine sau împotriva ocupației 
străine ; menținerea păcii internațio
nale și a securității ; caracterul uni
versal al destinderii încordării inter
naționale ; întărirea unității, solidari
tății și colaborării dintre țările neali
niate în vederea înfăptuirii telurilor 
nealinierii și menținerii caracterului 
ei esențial ; încetarea cursei. înarmă
rilor. îndeosebi a înarmărilor nu
cleare și înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, sub un control inter
național eficient : instaurarea cit mai 
rapidă a noii ordini economice inter
naționale în vederea progresului mai 
rapid al țărilor in curs de dezvoltare, 
în vederea depășirii decalajului din
tre țările industrializate și cele in 
curs de dezvoltare și lichidării sără
ciei. foametei, bolilor și a analfabe
tismului in țările in curs de dezvol
tare ; participarea pe baza egalității 
in drepturi la solutionarea probleme
lor internaționale : edificarea unui 
sistem democratic de relații interna
ționale bazat pe egalitatea în drep
turi intre state, pe respectarea și apă- 
rarea drepturilor și libertăților funda
mentale ale omului ; consolidarea Na
țiunilor Unite ca instrument eficient 
în promovarea păcii și securității in-, 
ternaționale. in soluționarea conflicte
lor- internaționale. în lupta împotriva 
colonialismului, rasismului. Împotriva 
discriminării rasiale și a apartheidu
lui. ca factor important in dezvoltarea 
colaborării internaționale si în in
staurarea unor relații economice echi
tabile intre state : desființarea pacte
lor. precum și a alianțelor si tran
zacțiilor militare angajante ce decurg 
din aceasta ; retragerea forțelor mi
litare străine si lichidarea bazelor 
militare străine ; promovarea colabo
rării economice între țările nealiniate 
și celelalte țări în curs de dezvoltare 
în vederea bizuirii colective pe forte 
proprii ; edificarea unei noi ordini 
internaționale în domeniul informații
lor și al mijloacelor de informare in 
masă : dezvoltarea, ocrotirea si îm
bogățirea moștenirii culturale.

Șefii‘de stat sau guvern din ță
rile nealiniate, au subliniat că devo
tamentul față de aceste principii ne
cesită acțiuni consistente, care să 
promoveze telurile mișcării. „Ei se 
angajează să întreprindă toate iniția
tivele necesare pentru înfăptuirea 
telurilor menționate, fiind convinși 
că aceasta se poate realiza numai 
printr-o acțiune coordonată" — se 
spune in document.

niat că elementul-chete pentru suc
cesul țărilor nealiniate și al celor
lalte țări in curs de dezvoltare in 
lupta lor pentru o nouă ordine eco
nomică internațională il reprezintă 
consolidarea colaborării lor recipro
ce pe baza unității, a intereselor 
reciproce, solidarității și Întrajuto
rării reciproce, in conformitate cu 
principiul sprijinirii in colectiv pe 
forțele proprii.

Edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale reprezintă una 
dintre cele mai importante și ur
gente sarcini ale mișcării de neali
niere, iar democratizarea relațiilor 
economice ' internaționale reprezintă 
esența ei politică — se arată in de
clarație. Toate țările, indiferent _ de 
mărime, de sistem social și de nivel 
de dezvoltare economică trebuie să 
participe la edificarea unei noi or
dini economice internaționale.

Evaluind situația economica mon
dială, a Vl-a conferință la nivel 
înalt constată cu îngrijorare că eco
nomia mondială nu a oferit anul 
trecut teren favorabil pentru a im
pulsiona in mod corespunzător dez
voltarea țărilor nedezvoltate și că 
nu există perspective ca situația să 
se schimbe in viitor, dată fiind abor
darea îngustă a problemelor care 
afectează economia mondială in an
samblu de către majoritatea țărilor 
dezvoltate. în declarație se afirmă, 
de asemenea, că criza economiei 
mondiale nu este un fenomen care 
are numai caracter ciclic, ci 
se manifestă prin perturbări struc
turale de pe urma cărora suferă ță
rile in curs de dezvoltare.

Participanții la conferință și-au 
exprimat îngrijorarea și pentru în
răutățirea permanentă a condițiilor 
de pe piața mondială pentru țările 
în curs de dezvoltare — ceea ce 
adîncește in continuare decala
jul dintre ele și statele dez
voltate — precum și profunda 
nemulțumire față de măsurile 
protecționiste introduse în ultimii 
ani de unele țări dezvoltate. Confe
rința și-a exprimat îngrijorarea față 
de înrăutățirea constantă a situației 
monetare internaționale, precum și 
față de creșterea considerabilă a 
valorii globale a datoriilor țărilor 
în curs de dezvoltare care au atins, 
la sfirșitul anului 1977, 300 miliarde 
dolari.

♦
în rezoluția privind Orientul Mij

lociu, conferința se pronunță împo

voltarea colaborări^ și conlucrării pe 
multiple planuri cu țările nealiniate, 
considerind că activitatea lor „repre
zintă un factor de mare importantă 
în promovarea noilor principii de 
relații intre state, in lupta pentru 
lichidarea politicii imperialiste și co
lonialiste. a oricărei politici de ine
galitate. dominație și asuprire, pen
tru apărarea independentei si suve
ranității popoarelor, a dreptului lor 
de a fi deplin stăpine pc bogățiile 
naționale, pe propriile destine".

Desfășurate pe baza unei ample 
ordini de zir* lucrările Conferinței de 
la Havana s-au finalizat prin adop
tarea unor importante documente.

După ce stabilește criteriile pentru 
participarea la mișcarea de neali
niere în calitate de membru cu drep
turi depline, declarația arată că po
litica de nealiniere, acționind ca fac
tor global de sine stătător, constituie 
un pas important pentru omenire in 
eforturile ei pentru instaurarea unor 
relații pașnice si echitabile intre po
poare. indiferent de -mărimea, poziția 
geografică, puterea sau sistemul lor 
social.

Un capitol special este consacrat 
evaluării situației internaționale, in 
legătură cu care se subliniază carac
terul ei complex, incluzind pericole 
dar și „posibilități încurajatoare". In 
declarație se arată că evenimentele 
au confirmat aprecierile formulate la 
cea de-a V-a conferință la nivel 
înalt de la Colombo și se constată 
că sporește continuu rezistenta fată 
de toate formele si tendințele de 
dominație, ocupație si asuprire străi
nă. Se subliniază, totodată, că rezul
tatele importante obținute în lupta 
pe care o desfășoară mișcările de eli
berare, îndeosebi în sudul Africii, au 
întărit solidaritatea țărilor nealiniate 
cu lupta justă a poporului palesti
nian pentru înfăptuirea drepturilor 
sale naționale inalienabile la o pa
trie proprie, la autodeterminare și 
independentă. Această parte a decla
rației se referă și Ia dreptul tarilor 
arabe de a-și dobindi toate teritoriile 
ocupate, exprimă sprijinul fată de 
suveranitatea și nealinierea Cipru
lui, față de victoria poporului pa
namez în dobindirea suveranității 
asupra Canalului Panama. Declarația 
salută — ca o tendință pozitivă în 
relațiile Internationale — desfiin
țarea pactelor militare S.E.A.T.O. și 
C.E.N.T.O., emanciparea națională 
din Iran și Nicaragua, evoluțiile din 
zona Caraibilor și America Centrală, 
hotărîrea nealiniatilor de a instaura 
o nouă ordine economică în lume. 
Declarația cuprinde și apelul ca ma
rile puteri să înceteze curșa înarmă
rilor, îndeosebi a înarmării nucleare, 
și împreună cu celelalte țări să trea
că la măsuri eficiente de dezarmare 
generală și totală.

Conferința la nivel înalt a țărilor 
nealiniate — se relevă in încheierea 
documentului 4- a subliniat că. pen
tru înfăptuirea | telurilor nealinierii, 
este necesar ea toate țările membre 
ale mișcării să contribuie la consoli
darea unității si solidarității, iar in 
politica externă să respecte princi
piile care au inspirat dintotdeauna 
mișcarea : dreptul popoarelor aflate 
sub dominația străină și colonia
lă de a fi libere, independente, 
dreptul la autodeterminare. în de
clarație se subliniază, totodată, ne
cesitatea respectării suveranității și 
integrității teritoriale a tuturor sta
telor. precum și dreptul tuturor țări
lor de a participa activ și pe baza 
egalității in drepturi la soluționarea 
problemelor internaționale. Conferin
ța s-a pronunțat pentru sprijinul po
litic. moral și material față de miș
cările 'de eliberare națională și pen
tru eforturi comune in direcția înlă
turării dominației coloniale și a dis
criminării rasiale.

triva acordurilor parțiale și a tra
tatelor separate, exprimindu-și opo
ziția față de acordurile de la Camp 
David și Tratatul de pace egipteano- 
israelian.

într-o altă rezoluție, conferința a 
decis ca problema reprezentării 
Kampuchiei să se afle, in continua
re, în studiu. Biroul de coordonare 
urmînd să prezinte un raport in 
această chestiune la reuniunea mi
nisterială următoare de la Delhi. 
Fină la adoptarea unei decizii, locul 
rezervat Kampuchiei în organismele 
mișcării va rămine neocupat.

★
Ca o măsură menită să contribuie 

la democratizarea mișcării, conferin
ța a hotărit sporirea numărului de 
membri ai Biroului de coordonare, 
de la 25 la 36, acesta urmînd să fie 
alcătuit după criterii geografice.

în ședința plenară de închidere a 
conferinței, la propunerea președin
telui Zambiei, participanții au adop
tat in unanimitate o rezoluție care 
omagiază contribuția președintelui 
Iugoslaviei, Iosip Broz Tito. la „de- 
finirea principiilor și obiectivelor 
nealinierii, la salvgardarea unității și 
solidarității statelor nealiniate, apor
tul său personal la eforturile de 
edificare a unei lumi pașnice, mai 
bune și mai drepte". în cuvintul de 
răspuns, președintele Iugoslaviei a 
subliniat importanța istorică a reu
niunii de la Havana pentru viitorul 
mișcării de nealiniere. „Conferința' 
— a spus Iosip Broz Tito — a adop
tat hotărîri importante, iar îndepli
nirea lor va servi telurilor mișcării 
de nealiniere, va consolida unita
tea ei".

Cuvintul de închidere a fost rostit 
de președintele Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba. Fidel Castro, desemnat 
președinte al celei de-a Vl-a Confe
rințe, calitate în care va coordona 
activitatea mișcării de nealiniere 
pînă la următoarea reuniune la nivel 
înalt, programată să se desfășoare la 
Bagdad. în 1982. Exprimindu-si satis
facția fată de desfășurarea dezbate
rilor și conținutul documentelor a- 
doptate care, a menționat el. se re
feră la cele mai actuale probleme ale 
epocii noastre.. Fidel Castro a apre
ciat că mișcarea de nealiniere este 
astăzi mai unită ca oricind. că ea 
și-a afirmat în mod ferm forța și 
independenta.

TUNIS

Congresul Partidului Socialist Desturian 
și-a încheiat lucrările

TUNIS 10. — Trimisul Agerpres, 
N. Vamvu, transmite : La Tunis 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Socialist 
Desturian din Tunisia, la care au 
participat 829 de delegați, precum și 
invitați din peste 30 de state.

Timp de citeva zile, forumul so
cialiștilor desturieni a dezbătut as
pecte majore ale dezvoltării Tuni
siei, in următorii ani, reafirmind 
orientările fundamentale ale politicii 
partidului și statului tunisian. El a 
relevat că obiectivul prioritar pe 
plan intern, „interesul superior" al 
națiunii il reprezintă dezvoltarea di
namică, armonioasă si independentă 
a tării, atit din punct de vedere 
economic cit și social. întărirea uni
tății și conștiinței naționale, ridica
rea nivelului de trai, material și 
spiritual al poporului, edificarea 
unei Tunisii moderne și prospere. 
Congresul a subliniat, totodată, od- 
țiunile Tunisiei pe olan extern, po
ziția ei fată de problemele complexe

Reprezentantul P. C. R. primit de secretarul 
general al P. S. Desturian

TUNIS 9 (Agerpres). — Tovarășul 
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. care a reprezentat Parti
dul Comunist Român la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al Parti
dului Socialist Desturian. a fost pri
mit de secretarul general al Partidu
lui Socialist Desturian, prim-ministru 
al Republicii Tunisiene, Hedi Nouira.

în timpul întrevederii au fost rele
vate cu satisfacție bunele relații din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Desturian. din
tre România și Tunisia, subliniin- 
du-se faptul că un rol determinant în 
dezvoltarea și întărirea lor l-au avut 
întilnirile și convorbirile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Habib 
Bourguiba. Totodată, s-a arătat că 
există largi posibilități pentru ampli
ficarea, în continuare, a conlucrării 
româno-tunisiene. pe planuri multi
ple. A fost exprimată dorința comu
nă de a se valorifica cît mai eficient 
aceste posibilități, in vederea intensi
ficării și diversificării colaborării e- 
conomice și tehnico-știintifice. a 
schimburilor comerciale, a contacte
lor in sfera culturii și în alte do
menii de activitate. S-a apreciat că 
promovarea susținută a raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre este în fo
losul ambelor popoare, al cooperării 
și înțelegerii între națiuni.

A avut loc. de asemenea, un schimb 
de oăreri privind unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale.

Jjiastivalul ziarului 

Humanite"
In zilele de 8 și 9 septembrie, in 

parcul de la Courneuve. din apropie
rea Parisului. s-a desfășurat tradițio
nala sărbătoare a ziarului „rilumani- 
te<‘, organul- de presă al Partidului 
Coinunîst Francez..

In cadrul acestei serbări, au avut 
loc ample manifestări politice și cul
turale. De un succes deosebit s-a bucu
rat orașul internațional, la care au 
fost reprezentate zeci de ziare ale 
unor partide comuniste și muncito
rești, mișcări progresiste și organiza
ții de eliberare. In cadrul festivalului, 
ziarul „Scinteia" a prezentat un stand 
cuprinzînd o expoziție dedicată celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării 
României, precum și expoziții de car
te. turism, discuri și produse de arti
zanat. Sărbătoarea ziarului „l’Huma- 
nite“ s-a încheiat printr-un impresio
nant miting la care, in prezența tova
rășului Georges Marchais, secretar 
general al P.C.F., a altor tovarăși din .. 
conducerea de partid, a luat cuvintul 
tovarășul Claude Poperen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.F.

Din partea ziarului „Scinteia", la 
festivități a participat o delegație 
condusă de tovarășul Constantin 
Mitea, redactot-șef al ziarului.

M. PETRESCU

Festivalul 
ziarului „Avânte!"

Duminică seara au luat sfirșit la 
Lisabona manifestările consacrate 
sărbătorii ziarului „Avânte !“, or
gan central al Partidului Comunist 
Portughez. Timp de trei zile, sute 
de mii de persoane, comuniști și 
simpatizanți din capitală și din pro
vincii, au vizitat pavilioanele de la 
Alto da Ajuda, participind la intîl- 
niri și dezbateri pe teme ale vieții 
politice și culturale portugheze. La 
mitingul de încheiere a luat cuvintul 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
P.C.P., care a subliniat importanța 
hotărîtoare a realizării unității din
tre forțele democratice și progresis
te, in primul rind dintre comuniști' 
și socialiști.

La festival au participat, cu pavili
oane proprii, organe de presă ale 
unor partide comuniste și muncito
rești. Pavilionul ziarului „Scinteia" 
a cuprins 0 expoziție de fotografii in- 
fățișind realizările poporului român 
și un stand de cărți. la loc de cinste 
fiind expuse operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pavilionul româ
nesc a format obiectul unui viu in
teres din partea vizitatorilor.

V. OROS

Tîrgul internațional 
de la Viena

VIENA 10 (Agerpres). — Tirgul in
ternațional de toamnă de la Viena, 
deschis sîmbătă, întrunește 1 800 de 
firme participante din Austria și pes
te 2 000 de întreprinderi industriale, 
agricole și comerciale din 36 de țări. 
România expune noutăți ale indus
triei electrotehnice, produse ale in
dustriei constructoare de mașini, mo
bilă. textile, confecții, tricotaje, în
călțăminte etc.

Duminică, pavilionul României a 
fost vizitat de dr. Josef Staribacher, 
ministrul federal al comerțului, meș
teșugurilor și industriei, președintele 
părții austriece in Comisia guverna
mentală mixtă româno-austriacă, care 
a relevat că dezvoltarea continuă a 
economiei românești oferă noi posi
bilități de lărgire a schimburilor eco
nomice dintre România și Austria. 

ce confruntă omenirea contempora
nă. A fost exprimată voința Tunisi
ei de a contribui și in viitor. îm
preună cu celelalte țări in curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate. cu 
toate forțele iubitoare de pace, lâ 
statornicirea unor relații noi in viața 
internațională, bazate pe egalitate și 
justiție. pe respectarea strictă a 
dreptului sacru al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, la soluțio
narea. pe cale politică, a stărilor de 
încordare și conflict care mai dăi
nuie in diferite zone ale globului, 
la realizarea dezarmării, la crearea 
unui climat, de, securitate si coope
rare in Africa. în regiunea medite
raneană și in întreaga lume.

în ultima sa ședință, congresul a 
ales Comitetul Central al Partidului 
Socialist Desturian. care este alcătuit 
din 80 de membri si 10 membri su- 
pleanțl. Primul ministru Hedi Nouira 
a fost reales secretar general al 
P.S. Desturian.

întrevederea a decurs într-o ambi
anță de cordialitate și prietenie.

Tovarășul Virgil Gftaeu s-a intilnit 
cu Mohamed Sayah, membru al Birou
lui Politic al Partidului Socialist Des
turian, directorul partidului, ministru 
delegat pe lingă primul ministru al 
Republicii Tunisiene. S-a procedat 
la o informare reciprocă privind ac
tivitatea și preocupările celor două 
partide, relațiile dintre ele. relevîn- 
du-se importanta dezvoltării rapor
turilor lor pentru amplificarea și 
aprofundarea conlucrării româno-tu
nisiene. Mohamed Sayah a dat o 
înaltă apreciere politicii românești si 
și-a exprimat profunda admirație 
fată de personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. care desfășoară 
o activitate prodigioasă ne tărim in
ternațional, în interesul soluționării 
constructive a problemelor complexe 
cu care se confruntă omenirea.

Tovarășul Virgil Cazacu s-a Intîl- 
nit, de asemenea, cu Tijani Makni. 
membru al Biroului Politic al P.S. 
Desturian, primarul orașului Sfax. 
președintele Asociației de prietenie 
Tunisia-România. A fost reliefat ro
lul care revine asociațiilor de prie
tenie din cele două țări în extinde
rea . și întărirea colaborării româno- 
tunisiene. în mai buna cunoaștere și 
apropiere dintre ponoârele noastre.

La întâlniri, care au decurs într-o 
ambianta de cordialitate și prietenie, 
a participat Dumitru Ciubotariu, 
însărcinat cu afaceri a.i. al României 
la Tunis.

Prezențe românești 
peste hotare

Secție românească la Muzeul 
national al Risorqimento-ului 

din Torino
în seria prezentelor culturale ro

mânești peste hotare ale acestei luni 
semnalăm manifestările complexe ce 
vor fl organizate în curind în regiu
nea Piemont din Italia. La Muzeul 
național al Risorgimento-ului din To
rino, cunoscută instituție culturală ce 
prezintă evenimentele de seamă ale 
istoriei universale din secolele 
XVIII—-XX. una dintre cele mai mari 
cu acest profil din lume, va fi des
chisă o secție românească. Lucrările 
selectate din patrimoniul cultural ro
mânesc vor ilustra momente semni
ficative din istoria modernă a Româ
niei, lupta poporului nostru pentru 
independentă, libertate si unitate na
țională. Vor fi expuse aici mărturii 
documentare privind revoluția de la 
1821, condusă de Tudor Vladimirescu. 
revoluția de la 1848 din țările ro
mâne. unirea Moldovei cu Țara Ro
mânească. Războiul de independentă, 
făurirea statului national unitar ro
mân ș.a.

(Agerpres)

agențiile de presă transmit:
Conferință mondială. In* 

tervenind activ in dezbaterile din 
cele patru comisii de lucru ale con
ferinței mondiale „Pentru un viitor 
pașnic și sigur pentru toți copiii lu
mii", de la Moscova, membrii dele
gației române au înfățișat, in 
spiritul mesajului adresat confe
rinței de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
facerile profund revoluționare so
ciale și politice in care crește 
și se formează tinăra genera
ție, grija și atenția deosebită ma
nifestate permanent de conducerea 
partidului și statului nostru față de 
toți copiii țării.

Congres balcanic de me
dicină L’a An'cala s*au deschis 
lucrările Congresului balcanic de me
dicină. la care participă aproximativ 
300 de delegați din Bulgaria. Greria. 
Iugoslavia, România și Turcia. în- 
tr-un mesaj adresat părticioanților de 
președintele Turciei. Fahri Koru- 
■țurke este exprimată convingerea că 
congresul va da o nouă dimensiune 
cooperării dintre țările balcanice in 
domeniul medical.

Vizită în Etiopia. invi* 
tația Consiliului Militai- Adminis
trativ Provizoriu și a guvernului 
militar provizoriu din Etiopia. Alek
sei Kosighin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a sosit 
luni la Addis Abeba, intr-o vizită 
oficială de prietenie, anunță agen
ția T.A.S.S.

Analfabetismul în lume. 
Intr-o cuvintare rostită la Paris cu 
prilejul Zilei internaționale a alfa
betizării, directorul general al 
UNESCO, Amadou Mohtar M’Bow. 
a declarat că situația in lume este 
Îngrijorătoare și că, dacă tendințele 
actuale se mențin, numărul analfa- 
betilor va creste de la 742 milioane 
în 1970, la 810 milioane în 1980 și la 
954 milioane la începutul secolului 
viitor.

Cu prilejul Zilei naționale a R. P. Bulgaria

Manifestația oamenilor muncii din Sofia
SOFIA 9 (Agerpres). — Duminică 

a avut loc la Sofia manifestația oa
menilor muncii din capitala bulgară 
consacrată celei de-a 35-a aniversări 
a victoriei revoluției socialiste în 
Republica Populară Bulgaria. Sute de 
mii de locuitori ai Sofiei au trecut 
prin fața Mausoleului lui Gheorghi 
Dimitrov, unde era instalată tribuna 
oficială la care se aflau conducătorii 
de partid și de stat bulgari in frunte 
cu Todor Jivkov, primul secretar al

Aspecte ale agriculturii poloneze
— prezentate de premierul Piotr Jaroszewicz

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — în 
localitatea Plotrkow Trybunalski 
s-au desfășurat duminică festivități
le consacrate Zilei recoltei în R.P. 
Polonă. Au luat parte Edward 
Gierek, prim-seeretar al C.C. al 
P.M.U.P., alți conducători de partid 
și de stat. Luînd cuvintul. Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri, s-a referit la diferite 
aspecte ale agriculturii, subliniind 
preocuparea față de dezvoltarea aces
tui important sector al economiei na
ționale.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone, relatează agenția 
P.A.P.. a arătat apoi că. potrivit 
calculelor preliminare, anul acesta 
s-au recoltat cu aproximativ 4 mili
oane tone mai puține cereale si cu 
aproape jumătate milion de tone 
răpită mai puțin decît anul trecut. 
Agricultura, întreaga economie, denun 
însă uriașe eforturi pentru ă asigura 
poporului produsele alimentare.

Vorbitorul a precizat că investiții
le capitale în agricultură si în in
dustria alimentară — în afara alo
cațiilor în ramurile industriei care 
lucrează pentru agricultură — ating 
anual peste 130 miliarde zloti. adică 
mai mult de o cincime din toate 
investițiile din întreaga economie.

Reuniune consacrată problemelor dezarmări*
GENEVA 10 (Agerpres). — La Ge

neva au început luni lucrările Con
ferinței Națiunilor Unite pentru in
terzicerea sau limitarea utilizării 
unor arme convenționale care pot 
cauza suferințe excesive sau care au 
efecte nediferențiate. Conferința a 
fost convocată de Adunarea Generală 
a O.N.U., la inițiativa unui grup de 
state, printre care și România. Ea ur
mează să abordeze problemele dezar
mării prin prisma unor rațiuni uma

Conferința constituțională asupra Rhodesiei
LONDRA 10 (Agerpres). — La 

Londra s-a deschis, luni seara. Con
ferința constituțională asupra Rhode- 
siei. Participă Joshua Nkomo și Ro
bert Mugabe, copreședinți ai Frontu
lui Patriotic Zimbabwe — recunoscut 
de o mare parte â statelor lumii, dre.pt 
reprezentantul autentic al ponorului 
Zimbabwe — precum si o delegație 
a regimului-marionetă de la. Salis
bury, din care fac parte primul mi
nistru al așa-zișului guvern rbode- 
sian. Abel Muzorewa. și Ian Smith, 
liderul ^minorității albe rasiste. Este, 
de asemenea, prezent, ministrul de 
externe britanic, lord Carrington, de

ORIENTUL MIJLOC IU
• întrevederi egipteano-americane • Contacte diplomatice 

la Paris ți Bonn
CAIRO 10 (Agerpres). — Sosit la 

Cairo, în cadrul unei noi misiuni 
in Orientul Mijlociu, Robert Strauss, 
ambasadorul itinerant al S.U.A., șeful 
delegației americane la tratativele in 
problema palestiniană, a fost primit 
de președintele Egiptului, Anwar El 
Sadat, și de premierul egiptean și mi
nistrul afacerilor externe, Mustafa 
Khalil.

La sfirșitul întrevederii cu Mus
tafa Khalil, Strauss a indicat că 
a examinat cu premierul egip
tean „evoluția procesului de pace, 
progresele realizate și ceea ce avem 
încă de făcut". La rîndul său, Khalil 
a declarat că au fost trecute în re
vistă toate aspectele și problemele și

Convorbiri chino-cana- 
diCne. ^ua Guofeng, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
a primit, luni, la Beijing, delegația 
parlamentară canadiană condusă da 
Renaude Lapointe, președintele Se
natului. și James Jerome, președin
tele Camerei Comunelor. Cu acest 
prilej au fost discutate posibilitățile 
dezvoltării cooperării dintre China și 
Canada, informează agenția China 
Nouă.

„Festivalul 
Împotriva șomajului 
in rîndul tineretului"

BONN 10 (Agerpres). — înfăp
tuirea dreptului fundamental la 
muncă și la instruire pentru ti
năra generație din R.F.G. a re
prezentat tema „Festivalului îm
potriva șomajului in rindul. ti
neretului". desfășurat timp de 
trei zile la Voelklingen, in lan
dul Saar. Manifestarea, la care 
au participat numeroși tineri 
șomeri din acest important cen
tru siderurgic al R.F.G. și din 
împrejurimi, a fost organizată 
din inițiativa unui număr de șap
te organizații de tineret de di
ferite orientări politice.

Agenție de presă a
O.P..E.,C. RdsP°nsabil'i dd proble- 
meje informațiilor din țările membre 
ale O.P.E.C. s-au întrunit Ia Viena 
pentru a discuta eventualitatea con
stituirii unei agenții de presă a Or
ganizației țărilor exportatoare de 
petrol, această urmind a contribui la 
centralizarea și difuzarea Informații
lor privind sectorul petrolier al ță
rilor membre ale O.P.E.C.

C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria. Pe 
pancartele purtate de manifestant! se 
aflau înscrise cuvinte de salut la adre
sa Partidului Comunist Bulgar, anga
jamente ale colectivelor din între
prinderi de a îndeplini exemplar sar
cinile de producție.

Manifestații ale oamenilor muncii 
au avut loc duminică la Plevna, Var
na, Ruse și in alte orașe ale R.P. Bul
garia.

Dezvoltarea țării și creșterea bună
stării poporului sint însoțite de unele 
dificultăți. Acestea, a adăugat el, s-au 
agravat ca urmare a ultimei ierni, 
deosebit de aspră, și au afectat. în 
afara agriculturii, energetica și 
fransportul, fapt ce s-a reflectat asu
pra activității industriei și a întregii 
economii. La acestea s-au adăugat 
repercusiunile dificultăților externe, 
generate de procesele de inflație și 
criză, care continuă in Occident, 
ceea ce — a continuat vorbitorul — 
ne obligă să plătim mai mult pentru 
materiile prime, cerealele si celelalte 
mărfuri necesare importate, in con
dițiile scăderii concomitent a cere
rii pe piețele capitaliste la mărfurile 
noastre și ale limitării exportului.

P. Jaroszewicz a menționat apoi 
că Biroul Politic al C.C, al P.M.U.P. 
și guvernul, cu toate condițiile de 
import mai grele decît anul trecut, 
au hotărit să se achiziționeze din 
străinătate cereale, soia si furaje 
concentrate necesare pentru dezvol
tarea zootehniei; în prezent, a spus 
el, importul este de aproape jumătate 
fată de producția națională si. de 
aceea, principala problemă a agri
culturii poloneze constă in sporirea 
producției de cereale și furaje.

nitare. în cadrul dezbaterilor sale, va 
fi analizat un ansamblu de propuneri 
vizînd interzicerea utilizării unor 
substanțe incendiare convenționale, 
între care napalmul. a minelor teres
tre și a armelor-capcanâ, a armelor 
cu fragmente nedetectabile, a arme
lor de mic calibru etc.

La lucrări participă și o delegație 
a țării noastre., condusă de ambasa
dorul Constantin Ene. reprezentantul 
permanent al României la Geneva.

oarece, legal, Rhodesia rămîne o co
lonie a Marii Britanii.

în cuvintul de deschidere, ministrul 
de externe britanic a arătat că 
obiectivul conferinței il constituie 
realizarea unui acord constitutional 
pentru soluționarea problemei rhbde- 
siene. El a apreciat că ar fi iluzoriu 
să se considere că un asemenea acord 
ar putea da satisfacție deplihă vreu
neia din părțile participante si a lan
sat apelul pentru o acțiune comună. 
Țn vederea ’obflnerii'umu-compromi'j. 
precizîhd dă? ■îfPticĂrt’îcai.- Marea Bri- 
tarție ya supc-r.vjza organizarea unqf 
noi alegeri în Kh&aesia.

că „sîntem hotăriți să continuăm e- 
forturile pentru a face ca negocierile 
să reușească".

PARIS 10 (Agerpres). — Regele 
Hussein , al Iordaniei, care se află 
într-o scurtă vizită la Paris, a avut 

, luni la Palatul Elysee o întrevedere 
cu președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing. Au fost exami
nate probleme referitoare la evolu
ția situației din Orientul Mijlociu.

BONN 10 (Agerpres). — Vicecan
celarul și ministrul de exted al
R.F. Germania, Hans-Dietriclf , d 
scher, a conferit, luni, cu mjnăSruJ 
de externe israelian, Moshe Dayan,.

Forțele armate mozam- 
blCane au resP*ns trupele agre
soare ale regimului minoritar de la 
Salisbury, care au fost nevoite să se 
retragă de pe teritoriul Mozambicu- 
lui — a anunțat postul de radio Ma
puto, reluat de agenția Associated 
Press. Un purtător de cuvint militar 
mozambican. reluat de postul de ra
dio, a arătat că forțele armate ale 
Mozambicului au provocat agresoru
lui pierderi insemnate in oameni și 
tehnică de luptă.

Acțiuni provocatoare 
ale neonaziștilor 

la New Yorkx
NEW YORK. 10. Un incident serios 

a fost provocat duminică in centrul 
cartierului Manhattan din New York 
de organizația neonazistă care se in
titulează „Germanii americani". Un 
comando al organizației s-a năpustit 
asupra unui grup de tineri evrei 
care-și manifestau satisfacția față de 
proiectarea la postul american de te
leviziune N.B.C. a unui film prezen- 
tind crimele comise de hitleriști in 
lagărele de concentrare în timpul ce
lui de-al doilea război mondial. Po
liția new-yorkeză a trebuit să inter
vină pentru a pune capăt ciocnirilor, 
care s-au soldat cu cițiva răniți.

După cum relatează agenția France 
Presse, care transmite știrea, purtă
torul de cuvint al organizației nazis
te, reluind afirmații care revin ade
sea in. ultimul timp in propaganda 
cercurilor reacționare occidentale, a 
pretins, în pofida faptelor bine cunos
cute de toată lumea, că hitleriștii 
n-ar fi comis atrocitățile ce li se 
impută, iar „camerele de gazare" nic: 
n-ar fi existat.

Incidentul de la New Yprk relevi 
o. dată mai mult recrudescența acti
vității organizațiilor fasciste si nece 
sitatea ca ea să fie combătută în țno 
dul cel mai ferm, în interesul demo 
cratiei și păcii.
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