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Ședința comună a Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. B.

si Biroului Permanent al Consiliului Suprem

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți, pe 
Manaa Saeed Al Otaiba, ministrul 
petrolului și resurselor minerale din 
Emiratele Arabe Unite, președintele 
Consiliului guvernator al Organiza
ției Țărilor Exportatoare de Petrol 
(O.P.E.C.), care face o vizită în țara 
noastră la invitația guvernului român.

La întrevedere a luat parte Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

Oaspetele a exprimat întreaga gra
titudine pentru întrevederea acordată 
și a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Emiratelor Arabe Unite, șeicul Zayed 
Bin Sultan Al Nahayan, urări de să
nătate și fericire, de succes în acti
vitatea consacrată păcii și colaboră
rii internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Emiratelor Arabe Uni
te salutul său cordial și cele mai bune 
urări.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată satisfacția față de bunele re
lații dintre România și Emiratele A- 
rabe Unite, precum și dorința de a 
dezvolta aceste raporturi pe multi
ple planuri, in interesul popoarelor 
celor două țări, cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

Abordîndu-se unele aspecte ale si
tuației politice internaționale, de' 
ambele părți . s-a subliniat necesita
tea statornicirii unor relații noi între 
state, bazate pe deplină egalitate, pe 
respectarea independenței si suvera
nității naționale, pe neamestecul în 
treburile interne și avantajul reciproc, 
lichidării subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice mondiale 
care să asigure dezvoltarea tuturor 
statelor și îndeosebi a celor rămase 
în urmă, precum și stabilitatea econo
mică internațională.

S-a relevat necesitatea reglemen
tării pe cale politică a stărilor de 
încordare și conflict care mai dăinuie 
în diferite zone ale globului, si în 
acest cadru a soluționării globale și 
juste a conflictului din Orientul Mij
lociu. pe baza retragerii totale, necon

diționate șl cit mai grabnice a Israe
lului din toate teritoriile arabe ocupate 
în 1967 și a recunoașterii drepturi
lor naționale, inalienabile, ale po
porului palestinian, inclusiv "a drep
tului său la autodeterminare, la 
crearea unui stat propriu, indepen
dent.

S-a apreciat că în condițiile actua
lei crize economice. îndeosebi a cri
zei energetice, a petrolului, care 
creează greutăți și complicații tot 
mai serioase in dezvoltarea eco
nomică și socială a tuturor statelor, 
este necesară adoptarea unei politici 
noi de exploatare a petrolului, de 
folosire rațională a acestei impor
tante resurse naturale, stabilirea unor 
raporturi juste între preturile mate
riilor prime și cele ale produselor in
dustrializate, care să stimuleze efor
turile tuturor țărilor — și îndeosebi 
ale celor în curs de dezvoltare — de 
a-și dezvolta economia, de a-si pune 
tot mai larg în valoare bogățiile na
ționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

al Dezvoltării Economice
Marji, 11 septembrie, sub președinția 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările ședinței comune a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
?' R. și Biroului Permanent al Consiliului 
$. cern al Dezvoltării Economice și So
ciale.

A fost supus dezbaterii și aprobării Ra
portul cu privire la planul dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României în perioada 
1981—1985, în profil teritorial.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem ol Dezvoltării Economice și So
ciale au dat o înaltă apreciere aportului 
hotărîtor al secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
ampla activitate de întocmire și fundamen
tare a pianului în profil teritorial, care, 
prin orientările și sarcinile pe care le 
conține, asigură dezvoltarea potențialului 
economic al tuturor zonelor țării, creșterea 
echilibrată a producției pe locuitor, spo
rirea gradului de ocupare a populației fie
cărui județ, ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor.

în strînsă concordanță cu obiectivele 
fundamentale ale planului cincinal pe 
perioada 1981—1985, prevederile referi
toare la dezvoltarea economico-socială 
a județelor asigură dezvoltarea în ritm 
susținut a zonelor și localităților țării 
rămase în urmă, valorificarea intensă 
o resurselor de care dispune fiecare 
județ, prin dezvoltarea armonioasă a 
producției industriale, agricole și a 
celorlalte activități economico-sociale. Pe 
această bază, pînă în 1985, în fiecare 
județ se va obține o producție globală — 
din industrie, agricultură, construcții, trans- 
Korturi, servicii și din alte ramuri — în va- 

>are de cel puțin 70 000 lei pe locuitor ; 
în toate județele țării valoarea producției 
globale va fi de peste 15 miliarde lei.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca in 
zonele și localitățile mai puțin dezvoltate 

fie amplasate unități economice, în ge- 
r«vfal de dimensiuni mai reduse, iar în 
apropierea marilor centre industriale să 
fie create unități-satelit. în orașele și jude
țele cu industrie dezvoltată sporul de pro
ducție urmează să fie obținut exclusiv prin 
sporirea productivității muncii. Au fost 
stabilite măsuri pentru dezvoltarea indus
triei mici și artizanale, lărgirea și diversi
ficarea rețelei prestărilor de servicii, atît 
prin valorificarea pe scară largă a resur
selor locale, cît și prin extinderea coope
rării în producție cu industria de stat.

Măsurile stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. și Biroul Perma
nent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale vor asigura, de ase
menea, realizarea „Programului național 
de sistematizare a teritoriului și localități
lor urbane și rurale" în scopul creării unei 
rețele de orașe și centre urbane reparti
zate echilibrat pe teritoriul țării.

în continuare, Comitetul Politic Executiv

și Biroul Permanent al Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale au 
dezbătut și aprobat Programul-directivă 
de creștere a nivelului de trai în perioada 
1981—1985 si de ridicare continuă a cali
tății vieții, elaborat din inițiativa și sub 
îndrumarea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Subliniind marile înfăptuiri obținute în 
țara noastră în asigurarea condițiilor de 
viață ale populației, comparabile cu ale 
unora dintre țările dezvoltate, Programul- 
directivă asigură transpunerea în viață a 
indicațiilor secretarului general al parti
dului ca viitorul plan cincinal să constituie 
o nouă etapă în ridicarea nivelului de ci
vilizație a societății noastre, de sporire a 
bunăstării întregului popor și afirmare de
plină a personalității umane. întocmit pe 
baza prevederilor proiectului de Directive 
ale celui de-al Xll-lea Congres al partidu
lui, programul situează, în continuare, în 
centrul atenției omul și nevoile sale, satis
facerea, în cît mai bune condiții, a cerințe
lor tuturor membrilor societății, în concor
danță cu un consum fundamentat științific, 
ține seama de necesitatea cheltuirii cu simț 
gospodăresc a fondurilor sociale de con
sum și urmărește evitarea oricărei risipe, a 
cheltuielilor neeconomicoase sau nerațio
nale.

Pe baza dezvoltării economiei noastre 
socialiste, a sporirii venitului național, în 
perioada 1981—1985 se vor majora veni
turile tuturor categoriilor populației, în 
mod deosebit cele provenite din retri
buirea muncii, vor crește pensiile de asi
gurări sociale de stat, cele ale membrilor 
cooperativelor agricole de producție și 
cooperativelor meșteșugărești, precum și 
ale personalului din alte sectoare de acti
vitate. Programul prevede sporirea numă
rului locurilor de muncă, îmbunătățirea 
structurii populației ocupate prin creșterea 
ponderii acesteia în ramurile neagricole. 
Va continua acțiunea de reducere a săp- 
tămînii de lucru, prin trecerea la etapa a 
ll-a, astfel încît pînă în anul 1985 să se 
generalizeze săptămîna de lucru de 44 de 
ore. Statul va promova, ca și pînă acum, 
o politică de sprifinire activă a familiei, 
de ocrotire a mamei și copilului, de mă
rire a alocațiilor pentru copii. Nivelul pre
țurilor la produsele de larg consum și al 
tarifelor pentru servicii va fi menținut în 
limita unui indice de creștere de 5—6 la 
sută. Va spori fondul locativ prin con
struirea unui important număr de aparta
mente din fondurile statului și se vor dez
volta construcțiile de locuințe proprietate 
personală, cu sprijinul statului. Programul- 
directivă de creștere a nivelului de trai în 
perioada 1981—1985 conține importante 
măsuri care asigură extinderea prestărilor 
de servicii, activităților turistice și de agre
ment, dezvoltarea bazei materiale a învă- 
țămîntului, îmbunătățirea asistenței medi
cale a populației.

Comitetul Politic Executiv și Biroul Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale își exprimă con-

si Sociale
vingerea că oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități 
— în dubla lor calitate de producători și 
proprietari ai mijloacelor de producție, își 
vor uni eforturile pentru creșterea neîntre
ruptă a productivității muncii, îndeplinirea 
integrală a sarcinilor privind realizarea 
producției nete și fizice, cu consumuri cît 
mai mici de materii prime, materiale, com
bustibili și energie.

Comitetul Politic Executiv și Biroul Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale au hotărît ca Pla
nul dezvoltării economico-sociale a Româ
niei în perioada 1981—1985, în profil teri
torial, și Programul-directivă de creștere a 
nivelului de trai în perioada 1981—1985 și 
de ridicare continuă a calității vieții să fie 
date publicității și supuse dezbaterii pu
blice.

Comitetul Politic Executiv și Biroul Per- 
manent’al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale au dezbătut și 
aprobat un raport cu privire la corelația 
dintre producție, fondul de retribuire, nu
mărul mediu de personal muncitor, pro
ductivitatea muncii și retribuția mecUj^jn 
primul semestru al anului în curs.

Ca urmare a dezvoltării continue a acti
vității economico-sociale, pe ansamblul 
economiei naționale numărul personalului 
muncitor a fost, în primul semestru al anu
lui, cu 213 900 mai mare față de oceeași 
perioadă a anului trecut, sporurile cele 
mai însemnate ale numărului personalului 
muncitor înregistrîndu-se în ramurile de 
bază ale economiei.

Apreciind rezultatele obținute în creș
terea producției, productivității muncii, nu
mărului de personal muncitor și retribuției 
medii, Comitetul Politic Executiv a indicat 
ministerelor, centralelor, organelor de sin
teză să ia măsuri hotărîte pentru lichi
darea grabnică a lipsurilor și neajunsuri
lor manifestate, îndeosebi în ce privește 
organizarea muncii și producției în indus
trie și construcții. Pentru a se asigura co
relarea indicatorilor planului de muncă și 
retribuire s-a cerut să se acorde o deose
bită atenție punerii la timp în funcțiune a 
noilor obiective de investiții la parametrii 
proiectați, realizării și depășirii indicilor 
de utilizare a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor, mecanizării și automatizării lucră
rilor cu volum mare de muncă, introdu
cerii de tehnologii noi, utilizării cu 
mai înaltă eficiență a forței de muncă 
și timpului de lucru. De asemenea, 
s-au stabilit măsuri privind trecerea unor 
muncitori de la activități auxiliare la acti
vități de bază, calificarea unui număr 
mai mare de muncitori din rîndul perso
nalului necalificat, în special pentru me
seriile deficitare, atragerea în mai mare 
măsură a femeilor în activități productive, 
întărirea disciplinei în muncă și a contro
lului în producție.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a soluționat, de asemenea, proble
me curente ale activității de partid și de 
stat.

Ambasadorul Republicii Populare Congo, 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți, 11 septembrie,

pe Lauren Mann, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar ,al Republicii Populare Congo 
în țara noastră. (Continuare în pa
gina a V-a).

Ambasadorul Senegalului
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineața, pe amba
sadorul Senegalului la București,

Ibrahima Boye, în vizită de rămas 
bun. în legătură cu încheierea misiu
nii acestuia în tara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

întreprinderea minieră Rovinari: utilaje de înaltă tehnicitate șl randament superior folosite pentru extragerea 
cărbunelui la suprafață

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru 

de la C. C. al P. C. R. - program concret de muncă pentru toate organele 

și organizațiile de partid, pentru fiecare comunist 

A CTMSTULmrPARTID 

-organizator și propagandist
„Trebuie înțeles că fiecare comunist trebuie să 

fie și un bun organizator și un bun propagandist, 
să cunoască politica partidului, s-o explice tuturor 
și sa acționeze pentru realizarea ei“.

NICOLAE CEAUȘESCU

- VEȘTI DIN ȚARĂ
Suplimentar, 400 tone 
de utilaje tehnologice
Ci.lțctiveje de oameni ai muncii 

din unitățile Centralei industriale 
de mașini și utilaje pentru indus
tria ușoară au depășit, pînă la a- 
ceastă dată, prevederile planului 
producției industriale cu 112 milioa
ne lei. Hotăriti să înfăptuiască 
exemplar planul la toți indicatorii, 
muncitorii de aici au produs peste 
prevederi mai mult de 400 tone 
utilaje și mașini pentru noile obiec
tive ale industriilor de textile, con
fecții și tricotaje. încălțăminte și 
pielărie, precum și importante can
tități de piese de schimb.

(Agerpres)

Pentru optimizarea 
transportului de mărfuri

38 milioane lei — la atit se ridi
că veniturile realizate suplimentar
de la inceputul anului și oină în
prezent la întreprinderea de trans
porturi auto Constanta. întreținerea

in condiții optime a parcului de 
mașini, raționalizarea și economisi
rea carburanților, respectarea gra
ficelor de parcurs au condus la de
pășirea sarcinilor de plan la indi
catorii de bază : in cele opt luni 
ale anului s-au realizat, peste 
plan, 50 667 000 tone-kilometrice și 
26 516 000 călători-kilometri.

La Regionala căi ferate Constan
ța, printr-o mai bună organizare a 
muncii și printr-o utilizare judi
cioasă a mijloacelor de transport și 
de tracțiune. în perioada scursă de 
la începutul anului și pînă în pre
zent au fost transportate suplimen
tar 960 000 tone, depășirea de plan 
la parcursul mărfurilor cifrîndu-se 
la 168 820 000 tone nete kilometri.

Realizări în creșterea 
producției de energie 

electrică
După cum ilustrează un bilanț 

recent întocmit, pentru colectivul 
întreprinderii „Electrocentrale" din 
Cluj luna august a constituit o pe

rioadă a realizărilor, record. în care 
a fost produsă, peste prevederi, o 
cantitate de energie , însumînd mai 
bine de 5,7 milioane kWh. Sporul 
de producție a fost obținut îndeo
sebi pe seama exploatării la para-, 
metri optimi a hidroagregatelor, 
precum și prin diminuarea fondu
lui de timp afectat reparațiilor și 
reviziilor planificate.

însemnate economii 
de energie electrică 

și combustibil
La întreprinderea „Laminorul“ 

din Brăila s-au economisit, de la 
inceputul anului și pînă în prezent, 
peste 3 000 MWh energie electrică 
și aproximativ 400 tone de combus
tibil. Prin aplicarea in continuare a 
unor noi măsuri tehnice, printre 
care înlocuirea cuptoarelor de tra
tament termic de la trăgătoria de 
sîrmă și a cazanelor din centralele 
termice, schimbarea cuptoarelor de 
forjare și a liniilor de laminare cu 
altele moderne, de mare randament.

colectivul acestei întreprinderi brăi- 
lene va realiza anual economii in- 
sumind circa 4 000 MWh energie 
electrică și 3 000 tone de combusti
bil convențional.

îmbunătățirea 
parametrilor 

autoturismului 
„Dacia 1 300“

Colectivul întreprinderii de auto
turisme din Pitești acționează cu 
perseverentă în direcția îmbunătă
țirii parametrilor funcționali ai 
autoturismului „Dacia 1 300“, pentru 
reducerea consumului de carburant. 
Astfel, in cursul anului viitor se 
preconizează echiparea motorului 
„Dacia 1 300“ cu un grup motoven- 
tilator pentru răcire independentă, 
care generează o creștere a puterii 
cu 2 CP și, în același timp, o re
ducere a consumului de carburant 
cu 0,5 litri la 100 km. De asemenea, 
prin adoptarea unui economizor 
special, consumul de benzină se re
duce cu 0,5 litri la 100 km.

încă la consfătuirea din noiem
brie 1977, secretarul general al par
tidului spunea : „Noi trebuie să 
formăm în așa fel pe activiști, pe 
comuniști, pe oamenii muncii incit 
să fie în stare nu numai să repete 
niște teze, ci să și găsească soluții 
cum să fie aplicate, cum să se asi
gure dezvoltarea și îmbunătățirea 
activității acolo unde își desfășoară 
munca". Dezvoltînd și mai amplu 
această concepție, una din ideile 
centrale subliniate cu deosebită 
insistență și explicată cu multă 
claritate în cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. este aceea a unității 
indisolubile dintre activitatea orga
nizatorică, ideologică și politico-edu- 
cativă, a condiționării lor reciproce 
in ansamblul muncii de partid. 
Activitatea unitară a tuturor acti
viștilor de partid este chemată să 
slujească prin toate pîrghiile, prin 
toate formele și metodele muncii 
de partid unui scop fundamental : 
îndeplinirea politicii partidului in 
toate domeniile, la toate locurile 
de muncă, realizarea sarcinilor 
economico-sociale care revin fie
cărui colectiv.

Cu deosebită claritate s-a subli
niat faptul că nu se poate face o 
separare artificială, arbitrară in
tre munca politică și cea organiza
torică ; in activitatea de zi cu zi ele 
trebuie împletite armonios. Acțio- 
nindu-se astfel, se înlătură acele 
mentalități anacronice, rutiniere, de 
esență birocratică, prin care acti
viștii de partid și-ar putea delimita 
strict atribuțiile, s-ar putea împărți 
în mai multe categorii cu speciali
zări înguste — organizatori și pro
pagandiști. lucrători în domeniul 
cadrelor ș.a. Cuvîntarea secretaru
lui general al partidului învederea
ză că nu există și nu trebuie să 
existe in activitatea practică, de zi 
cu zi, a activistului de partid decit 
p unică „specializare" — aceea de

militant revoluționar, chemat ca 
prin vorbă și faptă să mobilizeze 
energiile, să însuflețească oamenii, 
să le organizeze eforturile pentru 
a obține, la locul lor de muncă, re
zultate cît mai bune, înfăptuirea 
programului de dezvoltare econo- 
mico-socială, propășirea patriei.

într-adevăr. aceasta este o ce
rință obiectivă, o condiție absolut 
necesară pentru desfășurarea unei 
munci de partid rodnice. Activita
tea organizatorică de repartizare ju
dicioasă a forțelor, de organizare 
riguroasă a muncii, de înfăptuire a 
controlului, de atragere la rezol
varea sarcinilor a activului de 
partid va fi cu atît mai eficace cu 
cît se va împleti mai strîns cu 
munca politico-educativă, în măsură 
să ekplice, să ajute oamenii*  să înțe
leagă importanta sarcinilor, necesi
tatea îndeplinirii lor întocmai, sti- 
mulindu-le entuziasmul pentru a-si 
consacră, toate energiile creatoare 
aplicării cu rezultate ,cit mai bune; 
în toate sectoarele si domeniile de 
activitate, a politicii partidului. Tot 
așa și munca de propagandă, de 
explicare și mobilizare a maselor 
își sporește considerabil forța de 
inriurire, eficiența, soldîndu-se cu 
rezultate concludente atunci cînd 
nu se limitează doar la simple ex
plicații teoretice, la apeluri și în
demnuri, ci este însoțită de activi
tatea practică, concretă de organi
zare mai bună a muncii, de repar
tizare a celor mai bune forțe în 
locurile decisive ale producției, de 
întărire a controlului asupra înde
plinirii hotărîrilor ș.a.

Pentru sporirea efectului prac
tic al deplasării pe teren, adică re
zultatele concrete pe care le deter
mină. activistul de partid din sfera 
muncii organizatorice are, totodată, 
datoria să urmărească modul în

care stația de radioamplificare, 
gazetele de perete, conferințele, 
desfășurarea învățămîntului politic 
slujesc realizării sarcinilor curente 
din unitatea economică sau comu
na respectivă. La rîndul său, 
activistul din domeniul propagan
dei ppate să sporească forța de îni 
rîurire a mijloacelor și formelor 
muncii politico-educative dacă nu 
se limitează să verifice conținutul 
— bogat sau sărac — al articolelor 
de la gazeta de perete, precum și 
al programelor stațiilor de radio
amplificare. să organizeze simpo
zioane, mese rotunde ș.a., ci și aju- 
tînd la organizarea și planificarea 
mai bună a muncii, la întărirea dis
ciplinei de partid, respectarea pre
vederilor statutare etc.

înfăptuirea unitară a sarcinilor ce 
stau in fața organelor și organiza
țiilor de partid — cerință a per
fecționării continue a stilului si me
todelor muncii de partid — se Im
pune să se afle permanent în aten
ția fiecărui activist, a fiecărui 
membru al partidului nostru. Numai 
dovedind o pregătire multilaterală, 
acționind permanent cu energie 
și pasiune revoluționară în orice 
sector, activistul de partid va 
reuși să-și facă cît mai deplin 
datoria, să fie cit mai folosi
tor organizațiilor de partid și 
colectivelor de oameni ai muncii 
pe care are datoria să le îndrume, 
să le sprijine. Iată de ce activiștii 
comitetelor de partid iudetene. mu
nicipale. orășenești si comunale, cei 
care desfășoară munca în întreprin
deri. șantiere, instituții etc., indife
rent de secțiile de care aparțin, de 
problemele de care se ocupă direct, 
trebuie să cuprindă pe agenda lor 
de lucru toate domeniile activității 
de partid.

în pagina a ll-a : Cum se realizează această 
în cadrul consiliilor unice agroindustriale din 
Botoșani f

cerinfă 
județul
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1 FAPTUL! ACTIVISTUL DE PARTID
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divers;
O sută 
pentru unu! ’

Aflat In excursie pe Ceahlău, I 
un lucrător de la Combinatul de I 
fire si fibre sintetice Săvinești a 
alunecat si a căzut intr-o văgău- I 
nd. Toate încercările colegilor de | 
drumeție de p-l găsi au rămas 
fără rezultat. Au venit in ajutor ■ 
alți oameni, apoi o echipă Sal- 
vamont din județul Harghita si * 
chiar pompieri. In total, mai 
mult de 100 de oameni, care l-au 
căutat timp de trei zile si trei | 
nopți. Din fericire, l-au găsit, 
fără a fi suferit, in cădere, con- ■ 
tușii prea grave. El ne roagă să [ 
transmitem si pe această cale ■ 
mii de mulțumiri celor peste 100 
de oameni care au contribuit la I 
salvarea lui. !

încotro?

organizator și propagandist

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

în aceste zile, fiecare „cărăruie 
care duce-n virf de munte" a 
devenit tot mai aglomerată. Ni
ciodată ca in acest sezon nu s-a 
înregistrat un număr, atit de 
mare de amatori de drumeții 
montane. Printre care si acești 
tineri surprinși tn imagine in 
masivul Făgărașului, intr-un 
punct marcat ca o veritabilă in
tersecție rutieră. Întrebarea e : 
Încotro : Spre Bilea-cascadă, 
spre Negoi sau...? Dar ce mai 
contează citeva sute de metri 
pe... bulevardul de pe creasta 
muntelui, după ce urcușul a fost 
cum a fost? Și totuși, atenție 
și iar atenție la astfel de indi
catoare, pentru a se calcula 
exact distanța și timpul de 
mers, evitind căderea serii sau 
vremea rea.

I Fără tolba 
I de poștaș
ISuna la ușa omului si se pre

zenta, zimbitoare :
— Sint noua poștăriță a aces- 

Itei zone. Am venit 'să încasez 
abonamentele la radio și televi
ziune.

— Imediat — răspundea gazda..

I Tocmai voiam să trecem și noi 
pe la poștă, așa că ne-ați scutit 
de un drum...

I Gazda aducea banii, iar „poș- 
tărița", tot zimbitoare, ii lua si 
pleca.

IAm pus între ghilimele calita
tea de poștăriță, pentru că, în 
realitate. Margareta Dionisiu (de 

pe strada Plutonier Petre lones- 
Icu din București) n-avea nici 

un... mandat de la nimeni pentru 
a incasa respectivele abona- 

I mente. Fiind vorba de o fată ti- 
nără (încă n-a împlinit 20 de 
ani) să sperăm că nu va deveni 
o „abonată" a unor astfel de is- 

| prăvi.

I „Un leu
. kilu“
■ Autocisterna 33-B-374 era pli

nă ochi cu motorină. La volan 
I — Nicolae Băran. Pe un drum 
I din județul Olt, Băran s-a intil- 

nit cu Leonte Gheorghe.
— Și ziseși că-mi ești prieten, 

nu ? — l-a întrebat Leonte pe 
Băran.

— Crezuși altfel ? — a răs
puns Băran.

— Atunci fă-mi și mie plinul 
cu motorină la niște butoaie. Și, 
ca să n-avem vorbe, iți plătesc 
bani gheață : un leu kilu. Fa
cem tirgul ?

600 de litri motorină i-a pus 
Băran in butoaiele lui Leonte, 
600 de lei i-a pus Leonte in mina 
lui Băran.

După citeva zile, cei doi s-au 
intilnit din nou și au încheiat 
exact același tirg : 600 litri mo
torină, 600 lei...

Acum — după cum ne infor
mează Florica Radovan, procu- 

Iror din Slatina — cei doi așteap
tă să vadă ce-o zice legea. Și 
va zice... fără tirguială.

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

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Un caz mai I
| puțin |
| obișnuit |
IS-a intîmplat in București, în- 

tr-una din zilele acestui septem
brie. loan Tirziu. de profesie in- | 

giner chimist, și-a scos autotu-

Irismul 8-B-6338 din garaj. Apoi, ■ 
lăsindu-l cu motorul in funcțiu
ne, a intrat în casă, pentru a-și •

Ilua actele, tn acest timp, fiul . 
său. in vîrstă de 11 ani. pe care 
îl lăsase in mașină, a trecut la | 
volan. Cind inginerul Tirziu a

I ieșit din casă era prea... ti-ziu I 
pentru a mai interveni. Pusă în | 
mișcare, mașina a urcat pe tro-

Ituar. unde a accidentat mortal o ■ 
fetiță care nu împlinise încă doi I 
ani... 1

I 
I—

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii1J

...Analiză în consiliul comunal de 
educație politică și cultură socia
listă Vorniceni privind rezultatele 
obținute în cea de-a doua ediție a 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei". între participanțl — și organi
zatorul de partid al consiliului unic 
agroindustrial Săveni, Nicolae Stru- 
jan. Consfătuire cu cadrele didac
tice din orașul Darabani ; ia parte, 
intre alții, și organizatorul de partid 
al consiliului unic agroindustrial, 
Constantin Rîpan. Se face verificarea 
construcțiilor școlare în vederea 
deschiderii noului an de invățămînt 
la Ripiceni. Măsura a fost inițiată 
de Mihai Zidărașu, organizatorul de 
partid al consiliului unic ; 
industrial. Ce i-a determinat 
acești activiști de partid, 
ședinți ai 
industriale 
amintite, 
avîndu-se 
agriculturii, s-ar putea situa la peri
feria grijii lor zilnice ? Ne-a răspuns 
tovarășul Nicolae Strujan :

— Ca activist de partid, pre
ședinte al consiliului agroindustrial 
Săveni, mi-am organizat astfel 
munca încît să pot cuprinde in preo
cupările mele zilnice cît mai multe 
aspecte ale muncii de partid : acti
vitatea organizatorică, economică, 
politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă ș.a. Practica, experiența ne-au 
dovedit că numai acționind asupra 
tuturor pirghiilor vieții de partid — 
organizării și planificării judicioase 
a muncii, repartizării forțelor, con
trolului îndeplinirii hotărîrilor, pro
pagandei vizuale, muncii politice de 
masă — ca să amintesc doar cîteva — 
putem asigura realizarea sarcinilor 
ce ne revin în domeniul agriculturii, 
în spiritul orientărilor și indicațiilor 
date în această privință de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
ne-am propus să acționăm astfel 
încît munca activului de partid 
din consiliul nostru agroindustrial, 
a fiecărui membru al organelor de 
partid să fie caracterizată printr-o 
înaltă responsabilitate pentru sar
cina ce-i este încredințată, ca și pen
tru întreg ansamblul muncii noas
tre. Vreau să snun că, indiferent de 
domeniul în care lucrează, activis
tul de partid trebuie să aibă mereu 
în atenție toate laturile muncii, să 
fie un bun organizator si în același 
timp un bun propagandist.

Că astfel stau lucrurile in consi
liul unic agroindustrial Săveni ne-au 
dovedit-o acțiunile organizate din 
inițiativa organizatorului de partid. 
Iată. pentru înțelegerea esenței 
documentelor pregătitoare ale celui 
de-al XTI-lea Congres al partidului, 
la nivelul consiliului agroindustrial 
a fost stabilit un plan de acțiune 
care vizează o intensă activitate po- 
litico-educativă de explicare con
vingătoare a direcțiilor de dezvol
tare viitoare a agriculturii însoțită

agro- 
: pe 

pre- 
consiliilor unice agro- 
să participe la acțiunile 
acțiuni care, aparent, 
în vedere prioritățile

în ultima vreme, re
țeaua telefonică a ora
șului Dorohoi a cunos
cut un pronunțat pro
ces de dezvoltare și 
modernizare. în cu
rînd. orașul va fi ra
cordat la rețeaua tele
fonică interurbană. 
Pînă aici, toate bune și 
frumoase, mai ales că 
în ansamblurile de lo
cuințe recent construi
te, ca și 
cartiere 
au fost 
posturi 
utilitate

în celelalte 
ale orașului, 
instalate noi 
telefonice de 
publică, 

tocmai această i
. Dar 
ultimă

Există în 
Craiovei cîteva 
de patiserie 
ză“. Grăbit, cetățeanul 
intră intr-o asemenea 
unitate cu i 
a fi servit 
produse 
Adică de 
Dar. ca un 
mai toate 
din centrul 
produsul de bază pe 
care l-am găsit deu
năzi — produs care 
deține și ponderea 
vînzărilor — se chea
mă... băuturile alcoo
lice.

centrul 
unități 

..de va-

dorința de 
prompt cu 

specifice, 
patiserie, 

r făcut. în 
patiseriile 

Craiovei

de acțiuni mobilizatoare pentru în
deplinirea sarcinilor la zi, din cam
panie ; este prevăzută în acest plan 
organizarea unor „seri de calcule 
economice", mese rotunde.
de întrebări și răspunsuri, dezba
teri în microgrupuri etc., la care 
sînt antrenați cei mai buni spe
cialiști. în comuna Vlăsinești. tot 
din inițiativa organizatorului de 
partid. a avut loc recent un 
schimb de experiență privind efi
ciența gazetelor de perete. Cadrele 
sanitare și specialiștii din agricul
tură și-au adus o contribuție mult 
mai mare In recenta ediție a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei", îndeosebi în acțiunile cu ca-

cicluri

lare. Iată, tovarășul Aurelian Măr- 
gineanu, instructor cu probleme de 
propagandă al Comitetului municipal 
de partid Botoșani, se îngrijește în 
organizațiile de bază de care răs
punde (I.M.A.I.A.. complexul C.F.R. 
etc.) și de aspectele cu caracter or
ganizatoric ale vieții de partid. înce- 
pînd cu probleme ale primirii în rîn
dul membrilor partidului si pînă la 
participarea comuniștilor la acțiunile 
de tineret din cadrul „Daciadei". 
Căci, așa cum ne spunea el. „nu
mai înțelegerea tuturoi sarcinilor ce 
stau în fața organelor și organiza
țiilor de partid, intervenția activă în 
soluționarea lor pot determina re
zolvarea lor deplină — indiferent

i

la consiliile unice

agroindustriale din județul Botoșani

racter politico-ideologic, dar șl ar
tistic, inginerul agronom Ioniță Po
rumb, bunăoară, răspunzînd de o 
formație de amatori laureată pe țară. 
Au fost organizate, de asemenea, 
numeroase schimburi de experiență 
privind munca politică in sprijinul 
realizării sarcinilor de plan în zo
otehnie și legumicultura, exemplul 
cooperatorilor din Drăgușeni în cul
tivarea legumelor în solarii fiind 
preluat și aplicat de alte unități 
agricole din consiliul agroindustrial 
Săveni. în ce se reflectă toate aceste 
preocupări ? Fără îndoială. în mobi
lizarea generală a comuniștilor, a 
tuturor locuitorilor din satele consi
liului unic agroindustrial Săveni. la 
strînsul grabnic al întregii recolte de 
pe cîmp, la realizarea exemplară a 
celorlalte lucrări din actuala campa
nie de toamnă. Astfel. în marea ma
joritate a unităților agricole din con
siliul unic — Vorniceni. Săveni. Știu- 
bieni. Vlăsinești etc — sute si sute de 
cooperatori, cadre didactice si elevii 
aflati încă in vacantă, precum si 
funcționarii locali lucrează zi de zi la 
recoltatul legumeldr. fructelor si sfe
clei de zahăr, la strînsul furajelor. în 
același timp, mecanizatorii zoresc zi 
și noapte la recoltatul florii-soarelui. 
pînă ieri recoltîndu-se mai bine de 
200 hectare, al porumbului siloz si po
rumbului pentru boabe (lucrare în
cepută aici înaintea altor consilii 
unice din județ), precum si la pregă
tirea terenului si insămîntatul cultu
rilor de toamnă. Aceeași masivă par
ticipare a tuturor locuitorilor satelor 
la îndeplinirea obiectivelor stabilite 
le putem consemna si tn consiliile 
unice agroindustriale Ripiceni și 
Darabani.

Desigur, asemenea exemple ce se 
Impun generalizării nu sînt singu-

dacă sînt din domeniul organizatoric, 
economic sau de propagandă".

Evident, nu pot fi considerate 
drept pozitive acele aspecte care duc 
la paralelisme, suprapuneri — cazuri 
care se mai întîmplă uneori. Dar via
ța, practica muncii de partid au de
monstrat că este dăunător ca un 
activist al partidului, indiferent în 
ce domeniu ar lucra, să închidă 
ochii, adoptind atitudinea de „nu mă 
amestee, nu e sectorul meu" atunci 
cînd este pus în fața unor probleme 
care-și 
ziată. 
unele 
polul 
terior. 
propagandă 
țean de partid a controlat

cu ton sau...
chestiune dă mare bă
taie de cap localnici
lor, și nu numai lor. 
Sînt zile în care mai 
bine de jumătate din 
posturile telefonice 
publice nu funcționea
ză. Și aceasta, nu din 
cauza efectuării unor 
lucrări de moment, ci, 
cum aveam să aflăm, 
a slabei activități de 
control și întreținere 
a acestora. Culmea e 
că, deunăzi, pînă și 
două dintre posturile 
instalate în holul cen
tralei telefonice nu 
puteau fi folosite, fiind 
defecte (!)

și cu berea
La intrarea în beră

ria „Rustica", de e- 
xemplu. un afiș anun
ță cu litere de-o 
șchioapă : „Vă oferim 
zilnic produse lactate, 
precum și produse de 
patiserie". Ni se pre
zintă și „sortimentul 
obligatoriu" al unită
ții : 26 preparate din 
ouă, legume, carne, 
orez, panificație, brîn- 
zeturi. pește si răco
ritoare. Conform „sor
timentului obligato
riu". în unitate nu ar 
trebui să se găsească 
nici un gram de bău
turi alcoolice. Știți

Notă difuzată pentru...

Zi de duminică. în 
municipiul Alba Iulia. 
Oamenii vor să cum
pere și să citească 
ziarul „Scînteia" si 
ziarul local ..Unirea", 
care apar și duminica. 
Oamenii încearcă să le 
cumpere de la unita
tea de difuzare a pre
sei din Piața eroilor, 
adică din centrul mu
nicipiului. Dar 
de pe ușă

afișul 
anun

ță : „Duminica închis". 
Altă încercare : chioș
cul de difuzare a pre
sei din Piața „1 Mai".

presei"
Același anunț: „Du
minica închis". Tot în 
perimetrul central, tu
tungeriile nr. 152 și 
154 au duminica lacă
tele pe ușă. Tutunge
ria 151 deschide numai 
între orele 7 și 10. 
Cine nu se grăbeș
te... Ultima speranță : 
chioșcul de difuzare 
de pe strada Decebal. 
care funcționează du
minica între orele 
7—10,30 și 14—18. Dar 
aici se întîmplă prea 
adeseori să ti se spu
nă : „Nu mai avem

toane?

continuu 
merito- 

nu scu- 
cele mai 

pos-

Desigur, preocupări
le telefoniștilor doro- 
hoieni de a moderniza 
și dezvolta 
rețeaua sînt 
fii, dar asta 
ză faptul că
multe dintre 
turile publice instala
te nu au ton. Vor fi 
dorind ei oare să se 
convingă precum că și 
lipsa de ton poate 
face, uneori, muzică ? 
Dacă-i așa, atunci să 
li se facă, de către 
cine trebuie! (A. Sil
vestri).

: 11
cite sortimente de bău
turi se vindeau la ora 
aceea în patiserie î 10 
și cu berea 11.

Aceeași situație am 
găsit-o și la patiseria 
„Miorița", și la pati
seria „Spicul", unde se 
vindeau din belșug 
bere și vin.

Una din două : ori 
„sortimentul obliga
toriu" să nu mai fie... 
benevol, ori să se 
schimbe. In mod obli
gatoriu. firma. Dar și 
mai bine ar fi să se 
schimbe astfel de 
mentalități. (N. Băbă- 
lău).

„Difuzarea

orarele uni- 
difuzare a 
Alba Iulia

zlare. Ce-am avut, am 
vîndut".

Așadar, 
tăților de 
presei în
sînt stabilite anapoda. 
Fapt pentru care lu
nea se adună pe tej
ghele teancuri cu zia
rele de duminică. Dacă 
cei care răspund de a- 
ceastâ situație nu ci
tesc ziarele, să citeas
că măcar afișele cu 
orarele propriilor uni
tăți de difuzare. (Ște
fan Dinică).

Dar terapeutica simțului estetic?
Datorită frumuseți

lor sale naturale și 
calităților terapeutice 
ale izvoarelor, pito
reasca stațiune balneo
climaterică Slănic-Mol- 
dova și-a căpătat un 
bun renume. Dovadă : 
anual, aici vin să-și 
îngrijească sănătatea 
sau să-și petreacă 
concediul de odihnă 
circa 200 000 de oa
meni ai muncii. Aces
tora li se adaugă un 
mare număr de tu
riști. Pentru a spori 
frumusețile locului, 
bunii gospodari au 
înălțat noi case de o- 
dihnă. au modernizat 
izvoarele de apă mi
nerală, au amenajat 
baze de tratament. în 
Poiana căprioarelor a

fost construit un po
pas turistic îmbietor.

Din păcate, aceste 
frumuseți 
sînt 
mă 
tori 
in 
altceva decît niște ne
gustori ambulanți puși 
pe căpătuială. în zona 
izvoarelor, ca și în 
parcul central al sta
țiunii. pot fi văzute a- 
devărate bazare cu tot 
felul de „tablouri" re- 
prezentînd. chipurile, 
peisaje de iarnă și de 
vară, animale preisto
rice și altele, vîndute 
la preturi exagerate. 
Totodată își fac apari
ția autoturisme venite 
din diferite județe cu

autentice 
poluate de o sea- 
de așa-zisi „crea- 

de artă", care 
realitate nu sînt

mărfuri de provenien
ță dubioasă, vîndute 
la preturi de speculă.

Toate 
cu atît mai 
sibile 
există 
mercială 
nizată și 
nată, iar 
zinele de 
s-ar putea 
te de artizanat auten
tice și de bun gust 
După cum de neînțeles 
este faptul că edilii 
Slănicului permit aces
tor negustori ambu
lanți să polueze cu 
„kitschurile" lor ambi
anta 
tă a 
țiuni. 
tă).

cu 
o

acestea sînt 
inadmi- 

cit in oraș 
rețea co- 

bine orga- 
aorovizio- 

prin maga- 
specialitate 

vinde obiec-

atit de plăcu- 
frumoasei sta- 

(Gheorghe * Bal-

cer o soluționare neîntîr- 
Iată, tn acest context, și 
aspecte care se află la 

opus al celor consemnate an- 
Un colectiv al secției de 

a comitetului jude- 
T__ ___ .1' _ ' 1 recent
modul în care se desfășoară activi
tatea de propagandă vizuală în con
siliul unic agroindustrial Vorona. 
Ce concluzii s-au desprins cu acest 
prilej ? Numeroase neajunsuri în 
activitatea gazetelor de perete și sa
tirice. La gazeta din cooperativa 
agricolă Vorona, de exemplu, in 
primele opt luni ale anului s-au 
publicat doar cinci articole și acestea 
abundînd în generalități care nu 
privesc activitatea oamenilor din 
cooperativă. Chiar în incinta 
S.M.A. din localitate, unde-și are se
diul și consiliul agroindustrial, gazeta 
de perete n-a prezentat în acest an 
decît opt articole — cele mai multe 
fiind copiate din diferite rubrici „de 
curiozități" ale unor reviste. Să nu 
fi observat oare acest aspect în tre
cerile sale diurne organizatorul de 
partid Vasile Tomoloagă ? Greu de 
crezut. Mai curînd poate fi vorba de 
subestimarea acestei forme a propa
gandei vizuale, de o viziune îngus
tă, limitată a amintitului activist / de 
partjd asupra aspectelor multilatera
le, a^nplexe pe care le implică ac
tivitatea sa. Dealtfel, o slabă activi
tate privind propaganda vizuală se 
desfășoară și în comuna Corni, din 
cadrul aceluiași consiliu agroindus-

trial, deși nu s-ar putea spune că 
organizatorul de partid nu trece 
aproape zilnic prin această loca
litate. Consecințele acestei slabe pre
ocupări a organizatorului de partid în 
privința propagandei vizuale, a mun
cii politice’ de masă în ansamblul ei 
se desprind cu ușurință fie și din 
citeva cifre : pînă în ziua de 10 sep
tembrie, în consiliul unic agroindus
trial Vorona au fost recoltate doar 
22 hectare cu cartofi din cele 915 
hectare cultivate (situația cea mai 
slabă din județ), mari restanțe lnre- 
gistrîndu-se, de asemenea, la recol
tatul sfeclei de zahăr, la arături, în 
vederea însămînțărilor de toamnă 
(1 605 hectare din 3 550 hectare plaJ 
nificate).

întilnim destul de frecvent și un 
alt aspect : de obicei, activiștii con
siliilor locale de control muncitoresc 
al activității economice și sociale din 
județul Botoșani acționează pe teren 
mai mult ca tehnicieni și mult mai 
puțin in calitatea lor de activiști ai 
partidului. Din constatările făcute la 
mai multe unități economice de care 
răspunde tovarășul Constantin Oltea- 
nu, activist al Consiliului municipal 
Botoșani de control muncitoresc, a 
reieșit că în sfera sa de preocupări 
arareori pot fi întîlnite și alte pro
bleme decît cele care privesc urmă
rirea strictă, contabilicească a înde
plinirii sarcinilor de plan. în loc să 
folosească întregul angrenaj al mun
cii politico-ideologice și cultural- 
educative, eficacitatea muncii sale 
este considerabil diminuată tocmai 
pentru că activitatea sa este unilate
rală. se rezumă cel mai adesea la 
consemnarea faptelor și mai puțin la 
intervenții active, prin mijloace ale 
muncii politico-educative.

într-o discuție purtată pe această 
temă cu tovarășul Gheorghe Ghinea, 
secretar cu probleme organizatorice 
al comitetului județean de partid, ni 
s-a spus : „într-adevăr, în rîndul 
unora dintre activiștii noștri munca 
de partid, rezolvarea sarcinilor au fost 
privite doar prin prisma specificului 
secțiilor din care fac parte. Aplicînd 
indicațiile clare ' ”. ’ '
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire de lucru .
P.C.R., după care fiecare activist de 
partid trebuie să fie și un bun orga
nizator și un bun propagandist care 
să asigure explicarea politicii parti
dului și să asigure practic aplicarea 
ei, secretariatul comitetului județean 
va acționa cu toată fermitatea pentru 
ca fiecare dintre activiști să desfă
șoare o activitate multilaterală, in
tervenind prin toate mijloacele mun
cii de partid oriunde și oricînd viața 
o impune. Prin măsurile pe care le 
stabilim urmărim statornicirea unei 
mai strînse colaborări și conlucrări 
între secțiile comitetului județean, 
astfel ca activiștii noștri să excludă 
din munca 
unilaterală 
xe ce stau 
ganlzațiilor

ale tovarășului
de la C.C. al

lor acea viziune îngustă, 
față de sarcinile comple- 
în fața organelor și or- 
de partid".

Silvestri AILENE1 
corespondentul „Scînteii"

și condițiile ce vor fi create celor care își vor pe- 
perioadă concediile în stațiunile de odihnă și cură

este. oricît ar 
să organizăm 

bine va-

Sinaia — în aceste zile frumoase de toamna
Foto : Gh. Vințilă

Imagine a Piteștiului de azi

Construcția de locuințe subiect central

pe agenda consiliilor populare

Argeșul demonstrează ca se poate
PESTE 1000 DE APARTAMENTE

în spiritul cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general ai partidului, la recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. — „trebuie luate toate măsurile ca, în cele 4 luni care 
au mai rămas din acest an, să se realizeze planul de locuințe, să sa 
asigure oamenilor muncii condiții mai bune de locuit in conformitate 
cu prevederile planului" — ziarul nostru își propune să Înfățișeze 
atît experiența pozitivă a constructorilor, a organelor locale de partid 
și de stat în coordonarea acestei activități, cit și eforturile ce trebuie 

■ făcute, prin mobilizarea tuturor forțelor, pentru recuperarea restante
lor, pentru realizarea integrală a planului de locuințe — parte corn-, 
ponentă a programului de ridicare continuă a nivelului de trai al po
porului.

Bilanțul Trustului de construcții de 
locuințe Argeș, după 8 luni din acest 
an, este pozitiv. Din cele 5 347 de 
apartamente planificate au fost pre
date „la cheie" oamenilor muncii din 
Pitești. Cîmpulung, Curtea de Argeș, 
cît și din alte centre muncitorești, 
peste 3 400 apartamente, cu 1 033 în 
avans față de cite au fost prevăzute 
pentru perioada respectivă. Cele 1 939 
care au mai rămas de executat pînă 
la sfîrșltul anului se află în urmă
toarele stadii : circa 800 sînt în faza 
de finisaj, iar pentru 1139 se toarnă 
centura de siguranță.

— Fără îndoială, avansul obținut 
de constructorii noștri, în condițiile 
unui plan anual de locuințe mult spo
rit față de 1978, ne bucură — ne spu
ne tovarășul inginer Gheorghe Mari
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Argeș. El conturea
ză un șir dte preocupări și inițiative 
pe linia mecanizării și industrializă
rii operațiilor principale, creării unei 
puternice baze proprii de aprovizio
nare cu materiale de construcție ne
cesare. întronării unei ordini si disci
pline mai bune la toate punctele de 
lucru. De asemenea, în activitatea 
constructorilor se simte mai mult 
sprijinul dat acestora de întreprin
derile titulare de locuințe, de viitorii 
locatari, de elevi și studenți. Dar 
avansul dobîndit ne îndeamnă șl obli
gă la mai mult. Spun aceasta, deoa
rece volumul de lucrări rămas e des
tul de mare, iar timpul, cum e și fi
resc. se va înrăutăți, ceea ce impune 
din partea noastră să luăm 
măsurile ca fronturile de lucru 
tru iarnă să fie cît mai bine 
gătite.

Iată' cîteva din preocupările 
structorilor argeșeni care au dus la 
obținerea unor rezultate bune în rea
lizarea planului la locuințe. Cea mai 
importantă măsură finalizată în acest 
scop este, fără îndoială, dublarea în- 
tr-o perioadă scurtă, de nici un an, 
a capacității de producere de panouri 
mari și panouri de fațadă — măsură 
care a dus la un spor substanțial al 
indicatorului de productivitate a

toate 
pen- 
pre-

con-

O toamnă turistică bogată
• Litoralul rămîne în continuare o gazdă primitoare
• Nu contafi numai pe cele 5—6 stațiuni cunoscute; 
există 160 • în locul excursiilor-maraton, excursii

agreabile pe distante scurte
După calendar, vara turistică s-a încheiat. Vremea însă, cu zile 

călduroase și însorite, contrazice parcă filele calendarului. Cert este 
însă că toamna, care a fost și rămîne pentru mulți un anotimp al 
vacanțelor, a reintrat în drepturi depline. Avînd în vedere acest lucru, 
am solicitat tovarășului Gheorghe MORARU, director în Ministerul Tu
rismului, să ne prezinte programele ce vor fi oferite în sezonul de 
toamnă turiștilor 
trece in această 
balneară.

— Primul obiectiv 
părea de paradoxal, 
în continuare cît mai ___ . _
canțele de pe... litoral. Vremea atît 
de frumoasă — și pe care meteo
rologii o anunță în continuare 
frumoasă -- ne obligă să creăm 
condiții unui număr tot mai mare 
de oameni ai muncii de a bene
ficia de „oazele" sănătății de pe 
țărmul însorit al Mării Negre. In 
acest scop, țnformăm pe toți cei 
interesați că asigurăm bilete prin 
agențiile noastre pentru serii de 12 
zile, pentru sejururi de 6 zile, și 
chiar pentru perioade mai scurte 
— de 1—3 zile. în plus. In toată 
luna septembrie, agențiile de turism 
din apropierea litoralului organi
zează excursii cu trenul, de o zi și 
jumătate, pentru petrecerea sfîrși- 
tului de săptămînă în stațiunile de 
aici. x

— Dar celelalte obiective înscrise 
pe agenda turistică a toamnei care 
sînt ?

— Datorită grijii partidului șl sta
tului, care situează omul în prim- 
planul preocupărilor sale, ne aflăm 
in situația fericită de a dispune de 
baze turistice pentru odihnă și cură 
balneară, de interes național și 
local, în aproape toate județele. 
Două cifre vorbesc de la sine. In 
stațiunile de cură balneară putem 
primi în această toamnă, in fiecare 
serie, peste 46 000 de oameni ai 
muncii, iar în cele de odihnă și 
practicarea sporturilor — circa

35 000. Deși abia a început, sezo
nul de toamnă ne confruntă din 
capul locului cu unele greutăți 
mai mult sau mai puțin obiective.

— Este utilă cunoașterea lor și 
de către beneficiarii serviciilor 
turistice ?

— Noi credem că da. Faptul că 
de ani de zile noi, organizatorii tu
rismului, cît și medicii recomandă 
mai mult unele stațiuni cunoscute, 
a creat obișnuința de a frecventa 
numai pe acestea. Evident, solici- 
tanții au dreptul să aleagă. Dar în 
momentul de față unii oameni stau 
la ghișee de cinci, de zece și chiar 
de mai multe ori în speranța de 
a mai „găsi un bilet", după ce toate 
locurile au fost vîndute la Felix, 
Herculane, Vatra Dornei. Covasna, 
Călimănești-Căciulata, Olănești ș.a. 
— în loc să aleagă alte sta
țiuni cu profil de cură balneară 
sau odihnă asemănător din cele 
peste 160 de interes național sau 
local existente. Desigur, de vină e, 
in primul rînd, personalul nostru 
de la ghișee, care nu știe întot
deauna să informeze corect publi
cul. Rezultatul ? Foarte multe sta
țiuni. atît de cură balneară, cît și 
de odihnă, rămîn ocupate necores
punzător, în timp ce multi oameni 
caută mereu bilete la unele și 
aceleași stațiuni.

— Pentru informarea publicului, 
care sînt în momentul de fată sta
țiunile ce dispun de locuri libere?

— în categoria celor de cură bal-

neară, aș numi în primul rînd 
cîteva cunoscute: Tușnad, Sovata, 
Borsec, Buziaș, Geoagiu, Lacul 
Sărat, Eforie Nord ș.a. Nici cele 
destinate odihnei și practicării spor
tului nu sînt puține în această situa
ție: Breaza și Bușteni — Prahova, 
Durău — Neamț, Semenic — Caraș 
Severin, Stîna de Vale — Bihor, 
Păltiniș — Sibiu, Vidra — Vilcea, 
Moneasa — Arad, Izvoarele — Ma
ramureș ș.a. Ca bază materială, ea 
posibilități de tratament ori odih
nă, majoritatea stațiunilor citate — 
și nu numai ele — se află la ni
velul celor mai bune stațiuni ale 
noastre.

— Ce alt obiectiv se mal află 
pe agenda organizatorilor de tu
rism în această perioadă?

— Toamna este, prin excelență, 
un anotimp al excursiilor. Noi am 
promovat în ultimii ani un sistem 
de excursii-maraton, pe distanțe cît 
mai lungi, care, efectiv, mai mult 
oboseau decît reconfortau omul. în- 
cepînd din această toamnă, pro
movăm în primul rînd excursiile pe 
durate și distanțe mai scurte — pînă 
La 200 km cu autocarul și pe orice 
distanță cu trenul. Pentru cei care 
dispun de mai mult timp liber, or
ganizăm excursii combinate. în a- 
ceastă toamnă vom programa ex
cursii simple (numai cu trenul) sau 
combinate (tren-autocar-tren) pe 
Valea Prahovei și Valea Oltului, 
pe litoral, la cules de vii în podgo
rii renumite, la expoziția realiză
rilor economiei naționale (EREN), 
în diferite zone pitorești din țară. 
De asemenea, pentru colectivele de 
oameni ai muncii interesate vom 
organiza excursii cu caracter de do
cumentare și schimb de experiență.

...Așadar, agenda turistică a toam
nei este bogată, dar urmează să fie 
bine cunoscută de cît mai multi 
oameni ai muncii.

muncii. Pe linia obținerii unor ran
damente înalte se înscriu și alte 
măsuri tehnice și organizatorice, 
cum sînt : confecționarea cu for
țe proprii și cit mai aproape 
de șantiere a plaselor metalice, 
a elementelor de planșee și bal
coane, a scărilor interioare și grile
lor de ventilație. Un accent deosebit 
s-a' pus pe creșterea gradului de fo
losire a forței de muncă, a utilajelor 
și mijloacelor de transport din do
tarea șantierelor. O înrîurire pozitivă 
are în acest sens cuprinderea in 
acord global a peste 80 la sută din 
personalul productiv și tehnic, pre
cum și calificarea din rîndul auxilia
rilor a circa 400 de meseriași de 
bază ca: montatori de prefabricate, 
zugravi, mozaicari, dulgheri.

Biroul Comitetului județean de 
partid Argeș s-a ocupat și se ocupă 
permanent de activitatea șantierelor 
de locuințe. Astfel, activiști de partid 
si de stat, specialiști ai trustului, pre
cum și proiectanți sint repartizați pe 
șantiere și răspund nemijlocit de bu
nul mers al lucrărilor. într-o măsu
ră mai mare decît în anul trecut au 
fost antrenați la construcția locuin
țelor viitorii locatari, aportul lor do- 
vedindu-și eficienta în suplimentarea 
formațiilor de meseriași de pe șan
tiere. in executarea de lucrări care 
nu necesitau o calificare deosebită. 
Ca viitori beneficiari de apartamen
te. mii de oameni ai muncii de Ia 
mari unități din Pitești — întreprin
derile de 
combinatul 
de prelucrare a lemnului ș.a. — 
efectuat fiecare în medie cîte 200 
ore muncă patriotică.

Un raid-anchetă pe șantiere r 
firmă rezultatele bune, dar senat 
evidentă și unele deficiente. De 
dă. în cartierul petrochimiștilor. blo
cul nr. 27 a fost început în aprilie, 
dar nici acum lucrările nu decurg în 
ritmul cerut. Cauza principală invo
cată de constructori : lipsa panouri
lor mari de fațadă. Sînt descomple
tate și formațiile de betonisti și dul
gheri. De asemenea, potecile către 
barăci și locurile de muncă — de
altfel destul de multe — sint „pava
te" chiar cu materiale de care se 
duce lipsă : pereți de apartarriente, 
panouri de cofrag. grinzi de beton, 
plăci celulare autoclavizate. De un 
real folos s-ar dovedi aici mina de 
lucru a viitorilor locatari. Dar ei nu 

- au fost văzuți la față de construc
tori.

Pe alte șantiere se face simțită si 
lipsa unor materiale de construcții 
nelivrate în termen de furnizori din 
afara județului. întreprinderea de 
prefabricate Craiova si întreprinderea 
de materiale de construcții Bucov nu 
și-au onorat contractul pentru 1100 
metri cubi beton autoclavizat celular 
pentru zidărie. Restantieră este șl 
întreprinderea de ventilatoare Sibiu, 
care nu a livrat în termen utilajele 
necesare la producerea de către trust 
a prefabricatelor.

— Noi ne-am asumat angajamen
tul — ne spune în încheiere tovară
șul Anton Francek, secretarul comi
tetului de partid din cadrul Trustului 
de construcții Argeș — ca în cinstea 
Congresului partidului să ne reali
zăm în întregime planul anual la lo
cuințe și să pregătim în condiții op
time fronturile de lucru pentru apar
tamentele anului 1980. în planul de 
măsuri politice și organizatorice pri
vind lucrul pe timpul iernii, ne-am 
propus să punem în continuare ac
centul pe întărirea ordinii si disci
plinei. de la formațiile de lucru, șefii 
de loturi și pînă 
tor. în prezent, 
trust și șantiere 
puncte de lucru.
na mersul lucrărilor de turnare a 
structurilor de rezistentă în vederea 
creării de fronturi de lucru cît mai 
desfășurate și mai la adăpost pentru 
lunile răcoroase. Totodată, o bună 
parte din cadrele de specialitate din 
trust au fost repartizate la atelierul 
de proiectare, unde 50 la sută din 
timpul de lucru îl consacră întocmirii 
documentației pentru viitoarele lo
cuințe. Dar, repet — pentru a avea 
rezultate cît mai bune 
noastre se cer sprijinite 
tă hotărîre și de către 
materiale.

autoturisme, de textile, 
petrochimic, combinatul 

au 
de

la ultimul construc- 
cadrele tehnice din 
sînt repartizate pe 
pentru a impulsio-

— eforturile 
cu mai mul- 
furnizorii de

Constantin PRIESCU Gheorghe
coraspondentul „Scînteii'

CIRSTEA
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Investițiile sînt izvorul de forță al dezvoltării Urgențele agriculturii:
economiei noastre naționale

Pentru a produce la timp - 
utilajele tehnologice trebuie livrate la timp I

CULESUL LEGUMELOR
Șl FRUCTELOR

ARAD VÎLCEA

După cum se știe, la recenta Consfătuire de 
lucru de la C C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat cu toată claritatea ce
rința ca in cel mai scurt timp să fie recupera
te toate restanțele la utilajele tehnologice ne
cesare șantierelor de Investiții. Sarcină impor
tantă, relevată și la ședința de lucru cu con
siliul de conducere al Ministerului Industriei 
Chimice, cu cadre de conducere din Institutul 
Central de Chimie, centrale și combinate chi

mice, din alte ministere economice, unde 
secretarul general al partidului a examinat prin
cipalele aspecte legate de îndeplinirea in con
diții de eficiență superioară a sarcinilor ce re
vin acestui important sector al economiei noas
tre naționale în actualul cincinal și în perspec
tivă. Referindu-se la nepunerea în funcțiune în 
termenele planificate a unor capacități de pro
ducție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să 
se ia toate măsurile pentru recuperarea rămi-

nerilor în urmă, pentru îndeplinirea planului. în 
acest context, s-a subliniat că Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini trebuie să 
realizeze în întregime utilajele necesare echipării 
noilor obiective, așa cum prevăd programele 
speciale elaborate în acest scop. Pornind de 
la această cerință majoră, am urmărit in două 
mari unități constructoare de utilaj chimic cum 
se acționează pentru recuperarea grabnică a 
restanțelor.

Cînd prelucrarea industrială
se menține sub nivelul recoltării>

Livezile critică
aspru graficele

Era și mai bine dacă se evitau 
restanțele; e bine, totuși, 

că vor fi integral recuperate...
în cele opt luni care au trecut din 

acest an, întreprinderea de utilaj chi
mic din Ploiești si-a îndeplinit planul 
fizic la toate sortimentele, cu excep
ția unuia singur, dar cel mai impor
tant : utilajul chimic. Potrivit con
tractelor încheiate, restantele însu
mează peste 200 tone de utilaje cu 
termene de livrare în special în lunile 
iunie—august si care condiționează 
punerea in funcțiune a unor noi ca
pacități de producție. Despre ce uti
laje este vorba ? O coloană de ex
tracție pentru Combinatul petrochimic 
Midia trebuia livrată de două luni ; 
cinci vaporizatoare de diferite tipuri 
și un absorber sînt așteptate de cî- 
teva săptămini pe șantierul Combi
natului chimic din Giurgiu; un stri
per — utilaj care se realizează pen
tru prima dată în tară — trebuia să 
fie de o bună pe
rioadă de timp la 
Combinatul de în
grășăminte chimi
ce din Bacău : de 
asemenea, pînă Ia 
această dată tre
buiau livrate două 
baterii condensatoare pentru Combi
natul petrochimic Pitești. Și lista ar 
putea continua. Care sînt cauzele 
rămînerilor în urmă ?

— Ele ar putea fi împărțite în 
două categorii, ne-a spus to
varășul Vasile Dăscălescu. de la 
programarea producției. Unele se 
referă la lipsa materialelor din 
import, dar și din tară ; altele sînt 
legate de organizarea producției. în
sușirea de noi tehnologii, lipsa unor 
mașini și utilaje pentru executarea 
pieselor și subansamblelor mari, pe 
care nu le-am fabricat pînă acum. 
De aceea, măsurile luate vizează toc
mai eliminarea acestor neajunsuri. Și 
putem arăta că. in luna august, am 
reușit să livrăm o serie de utilaje, 
reducînd astfel din restante, care 
înainte erau mult mai mari. în pre
zent, întreg colectivul este mobilizat 
pentru ca, in cel mai scurt timp, să 
livrăm șantierelor ultimele 24 de uti
laje cerute urgent la montaj.

Directorul tehnic al unității, to
varășul Teodor Ungureanu, ne-a 
vorbit pe larg despre măsurile luate 
pentru perfectionarea tehnologiilor, 
creșterea productivității muncii si 
lichidarea locurilor „înguste". Așa. 
de pildă, intr-un timp record, unita
tea a proiectat si realizat prin auto- 
utilare utilajul principal de placat 
piese mari. Autorii principali ai 
acestei adevărate performante sînt 
inginerul proiectant Dumitru Magia, 
sculerii de sub conducerea lui 
Gheorghe Vrăbioiu. inginerul Sorin 
Călărașu. de la laboratorul de sudură, 
specialistul electrician Valeriu Bol- 
giu. Tot prin autoutilare au fost

întreprinderea de utilaj 
chimic din Ploiești

realizate si 15 dispozitive de sudură 
automată. De asemenea, s-au luat o 
seamă de măsuri organizatorice, in 
special la cazangeria grea. Ca ur
mare. după cum ne-a arătat maistrul 
Ion Poenaru, la toate utilajele în 
execuție s-au obținut 5—7 și chiar 
10 zile avans fată de graficele <le 
lucru, și ele foarte strînse. De remar
cat că echipele cele mai bune, condu
se de comuniștii Emil Dinu, Mihai 
Dorneanu, Aurel Dorobanțu, Alexan
dru Gealep, Vasile Nicolae, Nicolae 
Cosac ș.a., lucrează la comenzile ur
gente pentru Midia. Pitești, Bacău. 
Giurgiu. Totodată, s-au întocmit 
graficele zilnice pe echipe și pe uti
laje, care sînt urmărite pe fiecare 
schimb, iar în schimburile de noapte 
s-a întărit asistenta tehnică.

O măsură bună este și aceea că 
la „urgențe" exis-, 
tă permanent un 
inginer de la pro
iectare, care îm
preună cu șeful 
de atelier adoptă 
„din mers" solu
țiile necesare și 

chiar modifică documentația dacă 
este nevoie.

Secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Nan Ștefan, a ținut să 
sublinieze ajutorul dat în această 
perioadă de colectivele de la I.U.C. 
Buzău și Craiova, care au executat 
operații de struniire la 12 plăci tu- 
bulare și virole. în același timp, ne-a 
vorbit și despre unii colabora
tori mai puțin receptivi. Asa. bună
oară. întreprinderea de mașini grele 
București, conform contractului 70 510/ 
1978, trebuia să execute 58 tone sub- 
ansamble (virole de. corp pentru 
scrubere). Termenul de livrare a 
trecut de mult. S-a fixat o nouă 
dată — august. Apoi alta — sep
tembrie. De asemenea, restante au si 
Combinatul siderurgic Galați, între
prinderile de țevi din Roman și „Re
publica" din Capitală. „M-am gindit 
să apelez și la organizațiile de partid 
din aceste unități, ne spune secreta
rul comitetului de partid. De aceeat 
m-ati găsit tocmai redactînd o scri
soare către comuniștii de acolo, ru- 
gîndu-i insistent să ne ajute și ei în 
eforturile pe care le facem pentru 
recuperarea restantelor. în ce ne 
privește, in lumina sarcinilor subli
niate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C al P.C.R., vom face tot ce este 
posibil ca in maximum două luni de 
zile să lichidăm toate restantele, li- 
vrind cu prioritate utilajele cu ter
menele cele mai apropiate la mon
taj".

Recent ne-a vizitat la redacție to
varășul inginer chimist Aurică GEOR
GESCU, specialist cu o vastă expe
riență în domeniul rafinării uleiuri
lor.

— Cu tot mai multă acuitate se 
pune pe pian mondial problema re
generării uleiurilor minerale uzate, 
produse care se obțin prin prelucra
rea țițeiului, ne spune interlocutorul. 
Acum trei ani s-a organizat în Belgia 
primul congres internațional avi nd 
drept temă a dezbaterilor regenera
rea uleiurilor uzate.

— Și in tara noastră se regenerează 
uleiurile uzate, deci problema care o 
aduceți in discuție nu este nouă.

— Este adevărat. Consider insă că 
procentul actual de recuperare a a- 
cestora — 9 la sută din consum — 
este prea mic. Să nu uităm că în alte 
țări se recuperează pînă la 50 la sută 
din cantitate, iar pentru a produce o 
tonă de ulei proaspăt se consumă 
patru tone de țiței.

— Conform proiectului de Directi
ve, in cincinalul viitor indicele de 
recuperare a uleiurilor minerale uza
te va ajunge la 41 la sută.

— Este o creștere însemnată. Con
sider că acest procent poate fi de
pășit atît prin îmbunătățirea actua
lului sistem de colectare a uleiurilor 
uzate, cit și prin perfectionarea teh
nologiilor de regenerare. Să luăm în 
discuție numai un singur tip de ulei 
— cele electroizolante, folosite, de 
regulă, la umplerea transformatoare
lor electrice.

— Știm că aceste uleiuri se recu
perează de la consumatori...

— Adevărat. Dar această categorie 
de uleiuri superioare, subliniez, su
perioare. se colectează de la consu
matori și se amestecă cu toate cele
lalte tipuri de uleiuri uzate pentru

Depășirile la tonaj și cantitate 
nu pot înlocui sortimentele 

neonorate
La prima vedere s-ar părea că în

treprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vita roșie" din Capitală și-a îndepli
nit și chiar depășit sarcinile de plan 
la producția fizică pe opt luni. Ast
fel. după cum ne-a arătat negru pe 
alb tovarășul Mihai Popa, șeful gru
pei plan din întreprindere. în aceas
tă perioadă au fost realizate 14 938 
tone utilaje tehnologice pentru in
dustria chimică și prelucrarea țițeiu
lui, adică cu 8 tone mai mult decit 
prevederile. Totodată, unitățile Mi
nisterului Industriei Chimice au pri
mit în devans față de termenele sta
bilite în contractele îricheiate aproa
pe 700 tone utilaje.

Iată deci un bilanț care ar tre
bui să excludă de la bun început în
treprinderea din rîndul unităților
restanțiere. Si totuși. lucrurile se
prezintă cu totul
altfel. De fapt, se 
confirmă încă o 
dată adevărul că; 
în cazul produc
ției fizice, un sor
timent nu poate 
înlocui pe altul șl. 
prin urmare, plu
surile nu pot aco
peri niciodată minusurile. Mai exact 
spus, deși cantitativ planul s-a depă
șit, o serie de contracte — totalizind 
379 tone utilaje — nu au fost onorate 
la termenele prevăzute. în principal, 
restantele se referă la două condensa
toare de carbamat pentru instalațiile 
de uree de la combinatele de îngră
șăminte chimice din Bacău și Arad, 
precum și la o autoclavă de vulcani
zare pentru Centrala industrială de 
produse anorganice — Rîmnicu Vil- 
cea. Tot la acest capitol se adau
gă încă un condensator de car
bamat pentru Combinatul de Îngră
șăminte chimice de la Slobozia, care 
trebuie livrat pînă la- sfîrșitul acestei 
luni, dar a cărui realizare intr-un 
interval de timp atît de scurt 
este practic imposibilă. Consecințele 
acestor restante sint ușor de intuit 
dacă vom menționa că toate aceste 
utilaje sînt destinate unor noi capa
cități de producție ale chimiei cu ter
mene de punere în funcțiune în acest 
an. Ce măsuri au fost luate pentru 
recuperarea acestor restante ?

— La ora actuală avem grafice pre
cise de lucru pentru fiecare utilaj si 
operație în parte, precizează tovară
șul Iosif Vîlcu, maistru la secția nr. 
3 cazangerie. Nu am neglijat nici un 
amănunt. Astfel, am organizat trei 
formații speciale de lucru, alcătuite 
din cei mai buni muncitori, care au 
preluat execuția utilajelor restante ; 
am adoptat o serie de procedee teh
nologice noi pentru scurtarea timpu
lui de execuție ; zilnic, analizăm fe
lul cum se respectă graficele de lu

întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie“ 

din București

cru. Acționînd cu toată hotărîrea 
pentru lichidarea grabnică a res
tanțelor, așa cum a indicat to
varășul Nicolae Ceaușescu la re
centa Consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., ne-am propus ca. pînă la 
sfîrșitul acestei luni să livrăm con
densatorul de carbamat pentru com
binatul de la Bacău și ne vom res
pecta cuvin tui dat. Problema cea mai 
dificilă o reprezintă in continuare co
laborările. Prelucrarea și montarea 
unei plăci tubulare de condensator 
durează luni de zile. Or. a doua pla
că pentru condensatorul destinat 
combinatului de la Arad abia am 
primit-o acum cițeva zile.

Activitatea din secțiile de produc
ție. inițiativele și măsurile aplicate 
dovedesc hotărîrea acestui destoinic 
colectiv de oameni ai muncii de a 

nu-si precupeți 
eforțurile'- pentru 
recuperarea res
tanțelor. Notăm, 
printre altele, 
faptul că specia
liștii din cadrul 
serviciului de pre
gătire a fabrica
ției au întocmit 

grafice speciale de urmărire a 
producției, astfel incit să se asi
gure permanent de lucru la ma
șinile de mare randament și să se 
elimine „locurile înguste". „Am reușit 
în felul acesta să uzinăm toate piesele 
pe care le executăm in întreprindere, 
ne spune tovarășul Cristea Neagu, șe
ful secției cazangerie. Acum, căutăm să 
urgentăm prelucrarea reperelor pri
mite in ultimul timp de la unitățile 
colaboratoare. Rămîne însă deschisă 
problema pieselor realizate prin co
laborare, pe care nu le-am primit încă".

Să precizăm. Plăcile tubulare pen
tru condensatoarele de carbamat sint 
turnate la întreprinderea de mașini 
grele București? Eforturile făcute încă 
de anul trecut de colectivul acestei 
unităti. în frunte cu inginerul Teofil 
Alexandru, șeful secției forje, pen
tru turnarea plăcilor sînt cu totul re
marcabile. A, fost necesar să fie re
zolvate insă o serie de probleme teh
nice noi. ceea ce a cerut timp. Acum, 
patru plăci au fost turnate. S-a ciști- 
gaț deci o bună experiență și tre
buie urgentată și turnarea următoare
lor două plăci. Cu cit vor fi livrate 
mai repede plăcile, cu atît mai cu- 
rînd vor fi executate și condensatoa
rele. întrucît în luna august între
prinderea „Progresul“-Brăila a livrat 
ultimele repere pentru autoclava de 
vulcanizare, colectivul de la „Grivita 
roșie" ș-a angajat să termine 
acest utilaj in decada a doua a lunii 
octombrie.

Ion TEODOR

în acest an, unitățile agricole din 
județul Arad au cultivat 4 130 hectare 
cu roșii, iar recolta este bună. Nu
mai că întreprinderea județeană de 
legume și fructe nu este în stare să 
preia toate cantitățile de roșii con
tractate și recoltate, conform grafice
lor întocmite. „Nu știu ce să fac cu 
roșiile — ne spune Anton Steger, șe
ful fermei legumicole de la C.A.P. 
Sînleani. Mai avem peste 1 100 tone 
de roșii. I.L.F. Arad refuză să mai 
trimită mașini să ia marfa". La se
diul fermei, cițeva zeci de tone de 
roșii s-au transformat in bulion, di
rect în lăzi. Păcat de muncă și de re
coltă I în această situație sînt și alte 
unități agricole. La 10 septembrie, la 
I.A.S. Pecica erau peste 400 tone de 
roșii nepreluatp. Alte 100 tone se 
aflau la cooperativele agricole Pere- 
gu Mare, Sag etc. Dealtfel, in săptă- 
mîna 3—9 septembrie, față de grafi
cul de recoltare și preluare a roșiilor, 
întocmit cu unitățile agricole, I.L.F. 
Arad a preluat mai puțin cu 1 660 tone. 
Ce au de spus despre această situa
ție factorii răspunzători din agricul
tura județului Arad ? Ce măsuri se 
întreprind pentru ca întreaga recoltă 
de roșii să fie livrată la piețe sau 
prelucrată ?

Cornel Breazu, economist la com
partimentul contractări fond de stat 
de la I.L.F. Arad : Am contractat cu 
fabrica de conserve „Refacerea" Arad 
livrarea a peste 19 000 tone tomate. 
Dată fiind abundența de roșii, am o- 
ferit săptămînal pentru a fi prelu
crate cantități mai mari, corelate ,cy 
producția existentă și posibilitățile de 
recoltare. Pentru săptămîna 10—16 
septembrie, bunăoară, am propus să 
livrăm in total 1 500 tone. Numai că 
întreprinderea nu este de acord să 
primească această cantitate, acceptind 
doar 150 tone pe zi.

Gheorghe Bănățean, director co
mercial la I.L.F. Arad : întreprinde
rea pentru producerea și industriali
zarea legumelor și fructelor „Reface
rea" din Arad nu are capacitate de 
prelucrare decît pentru 400 tone de 
tomate pe zi, în timp ce producția

din grădini este mult mai bogată. în 
bună măsură această situație se da- 
torește nemontării la termen a celei 
de-a patra linii de fabricație pentru 
tomat.e. Avem zilnic la industrializare 
un excedent de peste 300 tone de to
mată. Pentru preluarea nejntîrziată 
a producției de tomate, întreprinde
rea noastră a luat legătura cu alte 
fabrici de conserve din țară — „A- 
vîntul" din Oradea și „Arovit" din 
Valea lui Mihai — cărora le-am li
vrat, în intervalul 3—9 septembrie, 
316 tone. Totodată, o parte din roșii 
au fost valorificate pe piețele din ju
dețele Cluj, Hunedoara și Maramu
reș. Cu toate acestea, dat fiind fap
tul că nu avem repartiții pentru 
transportul roșiilor în afara județu
lui. întimpinăm greutăți la asigurarea 
vagoanelor.

Cu alte cuvinte, „Refacerea" nu are 
capacități de prelucrare la nivelul 
producției și al contractului, iar ex
pedierea în alte județe decurge greu. 
Care este atunci soluția pentru a se 
valorifica în bune condiții întreaga 
producție de tomate ?

Gheorghe Pușcău, secretar al comi
tetului județean de partid : Posibili
tățile noastre de industrializare, la 
care dacă adăugăm și consumul din 
județ, se ridică zilnic la circa 
700 tone ; acestea sint cu mult 
sub producția de tomate pe care 
o avem în cîmp și cit ar trebui 
să se recolteze zilnic. în ce ne pri
vește. vom intensifica livrarea toma
telor spre fabricile din Oradea și 
Valea lui Mihai, precum și spre be
neficiarii din București și din jude
țele Cluj, Mureș, Maramureș. Hune
doara. Pentru a valorifica însă inte
gral producția, avem nevoie de spri
jinul Direcției generale a horticulturii 
din Ministerul Agriculturii pentru a 
ne repartiza și alți beneficiari. Spe
răm să primim cît mai repede acest 
sprijin, astfel incit nimic din recolta 
de tomate să nu se deprecieze.

Aurel PAPADIUC 
Constantin SIM1ON

Cu însuflețire tinerească și cu grijă 
matură: nici o legumă să nu rămînă 

pe cîmp!

Zilnic, elevi de la școala generală din Livada, județul Arad, participă la 
culesul roșiilor în grădina de legume a cooperativei agricole Sinleani, în- 

trecindu-se în hărnicie cu cooperatorii

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

a fi trimise la fabrica de regenerare 
a uleiurilor minerale de la Rm. Sărat. 
Uleiurile electroizolante uzate conțin 
un grad mult mai redus de impuri
tăți decît celelalte uleiuri minerale 
colectate de la unitățile industriale, 
de foraj, din agricultură. în urma 
acestei colectări „de-a valma" rezul-

colecta uleiurile uzate. Ați amintit si 
de perfectionarea tehnologiei de re
generare. Ce posibilități există in 
acest sens ?

— La fabrica de regenerare a 
uleiurilor uzate, randamentul tehno
logiei actuale de recuperare este mic, 
doar de circa 50 la sută. Din can-

Uleiurile de transformator 
pot fi regenerate!

Un inventator prezintă avantajele econo
mice ale procedeului brevetat; în com
pletare, așteptăm răspuns la întrebarea: 
DE CE INVENȚIA NU ESTE UTILIZATĂ?

tă un amestec de uleiuri uzate care 
conțin, după cum afirmă specialiștii 
de la întreprinderea din Rm. Sărat, 
pînă la 25 la sută impurități. Din 
acest amestec de uleiuri uzate nu mai 
poate fi regenerat uleiul electroizo- 
lant. Deci, o primă sugestie : colec
tarea și regenerarea acestui tip de 
ulei să se facă separat de celelalte 
uleiuri uzate.

— Această recuperare individuali
zată nu complică activitatea de co
lectare, am adăuga la precizările 
dumneavoastră, deoarece uleiuri elec
troizolante se utilizează doar in uni
tățile din ramura energiei electrice. 
Deci, o sugestie de reținut pentru 
unitățile PECO care au sarcina de a

titatea de uleiuri uzate supuse rege
nerării — circa 60 000 tone anual — 
rezultă 30 000 tone uleiuri regenerate 
și 25 000 tone păcură, adică aproape 
jumătate. Din punct de vedere teh
nic, după cum se arată in literatura 
de specialitate, uleiurile de transfor
mator uzate, dacă sint amestecate cu 
alte uleiuri, nu mai pot fi regenerate 
decît foarte greu, neputîndu-se ob
ține recăpătarea completă a rigidi
tății de străpungere decit tratate se
parat. La singura unitate din țară 
specializată in regenerarea uleiurilor 
minerale uzate nu se obține prin re
generare uleiul eleetroizolant. Deci 
umplerea transformatoarelor se face 
numai cu ulei proaspăt.

— Normal, dacă nu se poate reali
za prin regenerare un ulei corespun
zător.

— Nu este o situație de nerezolvat. 
Am studiat timp de cîțiva ani posi
bilitatea regenerării uleiurilor de 
transformator. Rezultatul a fost ela
borarea unui procedeu de obținere a 
uleiului de transformator regenerat 
prin rafinarea uleiurilor uzate. A- 
cesta este obiectul unei invenții de
puse de mine la O.S.I.M. in anul 1975 
și brevetate în septembrie 1978. Ex
perimentările făcute au demonstrat 
că prin tehnologia propusă se obțin :

— 50 la sută uleiuri de transfor
mator regenerat, cu proprietăți fizi- 
co-chimice identice cu ale celui 
proaspăt ;

— 30 la sută uleiuri ușoare superi
oare, care pot fi aditivate ;

— 20 la sută gudroane care pot fi 
utilizate in diferite scopuri — izolări, 
gudronări ș.a.'

— Invenția al cărei autor sinteți 
se aplică ?

— Nu. Din păcate, celor cărora 
le-am comunicat rezultatele experi
mentale ale tehnologiei elaborate — 
Centrala PECO, Centrala industria
lă de rețele electrice — nu s-au ară
tat interesat! în a studia posibilitățile 
de aplicare.

N.R. Dată fiind importanta proble
mei puse in discuție de tovarășul 
Aurică Georgescu, argumentele s‘ 
ideile tehnice prezentate de inven
tator, găsim nimerit să aducem din 
nou in atenția Centralei PECO, Cen
tralei industriale de rețele electrice si 
Ministerului Aprovizionării Tehnico- 
Materlale și Gospodăririi Fondurilor 
Fixe această invenție pentru a fi ana
lizată cu răspundere.

Dan CONSTANTIN

Culesul e gata, dar transportul întîrzie

în curtea fermei legumicole a cooperativei agricole din Sinleani, județul 
Arad, peste două vagoane de roșii așteaptă de cinci zile să fie preluate 
de întreprinderea de legume și fructe Așa înțeleg tovarășii de la I.L.F. Arad 
să prețuiască munca depusă de cooperatori pentru producerea și culesul 

roșiilor ?

I. L. F.-urilor
în județul Vîlcea culesul fructelor 

este în toi. în cele 32 000 hectare de 
livezi există un bogat fond de marfă 
de primă calitate. După cum ne in
forma inginerul Constantin Țam- 
brea, directorul întreprinderii jude
țene pentru legume și fructe, cen
trele de industrializare din Rîmnicu 
Vîlcea, Horezu și Drăgășani au reali
zat planul anual la conserve de 
fructe.

Faptul că recolta poate fi strînsă 
repede o dovedesc rezultatele a nu
meroase cooperative agricole și fer
me agricole de stat, unele dintre ele 
încheind culesul prunelor. Acțiu
nile întreprinse de comitetul jude
țean de partid pentru mobilizarea 
amplă la muncă a tuturor locuito
rilor satelor — cooperatori și elevi, 
oameni ai muncii din diferite sectoa
re de activitate în timpul liber — au 
determinat realizarea și depășirea 
graficelor de livrare la fructe în pri
ma parte a lunii septembrie. în pri
mele 10 zile ale lunii septembrie s-au 
cules și preluat de către I.L.F. 2 085 
tone de fructe, fată de 1 600 tone cît 
nrevedeau graficele. Datorită măsu
rilor întreprinse pentru impulsiona
rea culesului, în perioada 5—10 sep
tembrie s-a preluat o cantitate dublă 
de fructe, fată de prima semidecadă 
a lunii.

Dacă apreciem rezultatele in ra
port cu graficele I.L.F. am fi tentați 
să aprecieip . că lucrurile merg., bine. 
Intr-adevăr, și in primele 5 zile ale lu
nii septembrie I.L.F.-ul a preluat 780 
tone de prune, față de 400 tone cît 
prevedeau graficele. în realitate, dacă 
ar fi respectate aceste grafice, culesul 
prunelor nu s-ar încheia decît in 
luna octombrie, dar aceste fructe pe
risabile cad de pfe acum din pom și 
se depreciază. De aceea, au fost rea- 
nalizate graficele atît în ce pri
vește culesul, cît și transportul la 
beneficiari.

Atrage atenția și altă problemă. In 
numeroase cazuri, prunele sînt des
tinate pentru .țuică, în loc să fie li
vrate pentru consum în stare proas
pătă sau pentru conservare. „Am fi 
putut livra mai mult cu peste 25 tone 
de prune pentru industrializare, dar 
acestea nu au fost preluate de către 
C.L.F. Drăgășani, devenind borhot 
pentru țuică" — ne spunea ing. Petre 
Ioana, de la cooperativa agricolă Gu- 
șoieni. In total, la această unitate, din 
130 de tone de prune din soiuri va
loroase, 70 tone sînt acum în plină 
fermentație pentru țuică. Este adevă
rat, recolta e mare, sint multe prune 
căzute, dar cu atît mai mult este ne
cesară o grijă sporită pentru valori
ficarea lor în condiții superioare. 
Tendința de a face borhot pentru 
țuică este și mai accentuată In coo
perativele agricole Lăpușata, Copă- 
ceni și altele, care nu au livrat nici 
un sfert din recoltă pentru consum în 
stare proaspătă sau conservare.

Două cauze principale concură la 
această situație. Este vorba de întîr- 
zierea preluării fructelor de către 
beneficiari din alte județe, cît și de 
neutilizarea integrală a capacităților 
de industrializare existente. Dintr-o 
cantitate de 2 000 tone de nrune des
tinate altor județe nu au fost preluate 
decit 108 tone. La I.L.F. Vîlcea ni 
s-a spus : „Pentru Capitală am avut 
grafice săptămînale, dar pînă acum 
nu au fost preluate decît 29 tone de 
prune din cele aproximativ 100 de 
tone prevăzute. De la noi nu au ple
cat camioane goale, dar din alte ju
dețe nu au venit decît sporadic".

Pentru valorificarea superioară a 
recoltei și evitarea deprecierilor 
calitative a produselor perisabile 
trebuie grabnic soluționate proble
mele legate de folosirea întregii ca
pacități de industrializare. La între
prinderea pentru industrializarea le
gumelor si fructelor Rîureni. unitate 
cu bun renume pentru calitatea pro
duselor, s-a ajuns la situația ca 
acum, in vîrf de campanie la culesul 
fructelor, din patru linii de fabrica
ție a compoturilor, două să stea neu
tilizate, iar celelalte să producă... go- 
goșari în oțet. în secția pentru siro
puri și marmeladă se face zacusca și 
tocană de legume, desigur, sortimen
te apreciate de consumatori, dar care 
nu pot să le substituie pe cele din 
fructe. Aceasta, în condițiile în care 
planul de fabricație nu s-a realizat : 
la siropuri, din 553 tone contractate 
pentru livrare s-au realizat abia 53 
tone, iar la marmeladă, din 235 tone 
planificate s-au produs abia 34 tone. 
Cauza principală a acestei situații se 
datorează calității necorespunzătoare 
a zahărului livrat de fabricile de Ia 
Urziceni și Țăndărei — procent 
mare de impurități, pînă la 18—20 la 
sută.

Aspectele la care ne-am referit 
conduc la concluzia că este necesară 
intervenția urgentă și fermă a fo
rurilor răspunzătoare centrale, cît și 
a organelor locale, pentru a asigura 
folosirea deplină a capacităților le 
industrializare a fructelor, preluarea 
operativă a întregii cantități de pro
duse perisabile, astfel incit tot ceea 
ce au produs livezile vîlcene să fie 
valorificat în condiții superioare, fără 
pierderi.

C. BORDE1ANU
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Descoperirile științei contemporane-confirmări strălucite 
ale concepției materialist-dialectice despre lume

PLASTIC ■.

PRIN GALERIILE
In cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R. s-a relevat importanța deo
sebită a propagării cuceririlor științifice in acti
vitatea de educare a maselor în spiritul con-

cepției materialismului dialectic, în dezvoltarea 
convingerilor ateiste. Marile descoperiri ale re
voluției tehnico-științlfice contemporane sint in 
măsură să spulbere 
dințele în existența

prejudecățile mistice, cre- 
unor forțe supranaturale,

ilustrează cu o deosebită forță materialitatea 
lumii, capacitatea omului de a cunoaște și 
transforma natura și societatea.

Sint semnificative in acest sens și cuceririle 
revoluționare în domeniul geneticii, cărora le 
consacram articolul de mai jos.

BUCUREȘTENE

INGINERIA GENETICĂ:
noi orizonturi med icinei, ameliorării 

plantelor și speciilor animale
Ingineria genetică, una dintre cele 

mai moderne ramuri ale biologiei, 
este rezultatul progreselor științifice 
și tehnice înregistrate în epoca con
temporană, al revoluției tehnico- 
științifice. Apariția acestui nou do
meniu de activitate a fost determi
nată în primul rînd de aprofundarea 
cunoștințelor de genetică la nivel 
molecular, de dezvoltarea cercetări
lor privind genele, cromozomii și în 
genere materialul genetic ereditar al 
tuturor viețuitoarelor. Acest fapt a 
permis elaborarea unor metode 
complet noi de izolare și de sinteză 
a genelor, de transfer al lor de la o 
specie la alta cu înrudiri uneori 
foarte îndepărtate din punct de ve
dere filogenetic. în al doilea rînd, se 
poate afirma că ingineria genetică 
s-a dezvoltat datorită necesităților 
sociale care au impus găsirea unor 
modalități noi de rezolvare a unor 
mari probleme ale umanității : ne
voia crescîndă de alimente și, în pri
mul rind, de proteine, prevenirea și 
tratamentul celor peste 2 500 boli ere
ditare umane, elucidarea problemei 
transformării maligne a celulelor și 
a cauzelor sale, influența poluării 
industriale asupra fondului genetic 

viețui-

Prof. dr. docent Petre RAICU
Universitatea București

respectiv, gena — are un substrat 
material bine determinat, fiiind un 
segment din macromolecula de ADN 
și care conține în ea, codificată, o 
anumită cantitate de informație ge
netică. Deși sinteza artificială a ge
nelor a fost un vechi deziderat al 
biologiei, ea a început să devină re
alitate numai odată cu progresele 
geneticii moleculare. în 1970, profe
sorul H. Khorana, împreună cu o 
echipă de cercetători de la Univer
sitatea din Wisconsin, a reușit să re
alizeze prima sinteză artificială a 
unei gene — și anume, de la drojdia

substanță attt de necesară bolnavilor 
de diabet. Transferul de gene des
chide perspective deosebit de opti
miste : anumite bacterii vor' deveni 
capabile să producă biomolecule care 
vor avea un rol pozitiv important in 
alimentația oamenilor, în realizarea 
de substanțe farmaceutice de mare 
eficacitate. în agricultura viitorului, 
cultura bacteriilor pe scară indus
trială va lua probabil o mare am
ploare. Printre altele, bacteriile ar 
putea constitui o inepuizabilă sursă 
producătoare de proteine animale 
care să satisfacă nevoile de consum

• Organisme complet noi obținute prin transfer de 
gene • De la fantezie la realitate : hibridarea celulelor 
vegetale și animale • Hibrizi mai productivi, mai rezistenți, 

cu un conținut crescut de proteine

al diferitelor specii de 
toare etc.

O caracteristică importantă a știin
ței contemporane este aceea că oa
menii de știință nu mai pot fi niște 
visători închiși în turnul lor de fil
deș. ci trebuie să fie militanți activi 
pe pozițiile progresului și umanis
mului, luptători consecvenți pentru 
rezolvarea marilor probleme ale so
cietății contemporane. în lucrarea 
„Teze despre Feuerbach", Karl Marx 
scria : „Filozofii nu au făcut decît să 
interpreteze lumea în diferite mo
duri ; important este însă de a o 
schimba". Pornind de la cele afir
mate de K. Marx am putea spune că 
biologia este chemată nu numai să 
studieze natura vie, ci să o schimbe 
conform nevoilor omenirii. Cercetă
rile de inginerie genetică, rezultatele 
obținute pînă acum îndreptățesc 
multe speranțe privind rezolvarea 
unor mari probleme contemporane 
cu care este copțrunțată omenirea. 
La acestea vom căuta să ne referim 
în continuare. v

Ingineria genetică, dezvoltată ra
pid mai ales în deceniul actual, 
poate fi definită ca un ansamblu de 
metode și tehnici prin care este po
sibilă sinteza artificială și transferul 
de gene de la un organism la altul, 
sau chiar de la o specie la alta, în 
vederea obținerii de organisme cu 
o nouă zestre ereditară — genotipuri 
noi — cu calități dorite, cu caracte
ristici determinate anticipat. Cu aju
torul ingineriei genetice este posibilă 
astăzi manipularea materialului ge
netic la nivelul macromoleculelor de 
acid dezoxiribonucleic (ADN), sub
stanță în care este înscrisă informa
ția ereditară a tuturor ființelor vii. 
Cu numai cîteva decenii în urmă, 
însăși existența materială a cromo
zomilor era negată și nu numai de 
filozofii idealiști, ci și de biologi, de 
agronomi. Consecințele concepțiilor 
neștiințifice, ale negării rolului cro
mozomilor în ereditatea organisme
lor s-au resimțit și în practica agricolă 
și zootehnică. în prezent, nimeni nu 
se mai îndoiește că ereditatea — și,

de bere. Ulterior, progresele în 
această direcție s-au succedat rapid, 
în 1975 s-a realizat sinteza artificială 
a genelor care intervin în producerea 
hemoglobinei din sîngele iepurelui : 
era prima sinteză a unei gene de 
mamifere. în prezent, în diferite 
laboratoare din lume se lucrează la 
sinteza altor gene.

Ce cîștig poate avea omenirea prin 
sinteza artificială a genelor ?

Mai întîi se Întrevede posibilitatea- 
ca genele sintetizate artificial să fie 
inserate în virusuri, pentru ca aceste 
virusuri să transfere genele respective 
în anumite celule bacteriene. Pe baza 
acestui transfer de gene, bacteriile vor 
putea sintetiza diferiți aminoacizi, 
proteine, enzime, hormoni, antibio
tice etc., după dorința și interesele 
omului. Bacteriile, care sint cultivate 
ușor și ieftin, vor putea astfel să 
producă diferite biomolecule pe o 
cale complet nouă și de mare 
eficiență.

în al doilea rînd, genele sintetizate 
artificial vor putea, probabil, să fie 
implantate în celule care determină 
apariția unor boli ereditare grave 
cum sînt hemofilia, diabetul. Tera
pia genică va însemna deci trata
mentul unor boli ereditare într-un 
mod radical, însă nu prin combaterea 
efectelor, ci prin însăși eliminarea 
cauzelor, deci a genelor „cu defecte".

O altă mare realizare în domeniul 
ingineriei genetice este transferul ge
nelor prin tehnici de o extremă fi
nețe și precizie. După cercetări com
plexe, anul trecut s-a reușit transfe
rul genei umane care determină sin
teza hormonului somatostatina la o 
bacterie ; în urma acestei operații 
chirurgicale la nivel molecular, bac
teria a început să producă acel hor
mon. în 1978, o echipă de cercetă
tori de la Universitatea din Califor
nia — S.U.A, a comunicat că a 
reușit să transfere gena la o bacte
rie ; această intervenție a determi
nat bacteria să producă insulina.

ale populației globului, aflată în 
continuă și vertiginoasă creștere.

Un rol însemnat poate avea ingi
neria genetică și în ameliorarea plan
telor, a animalelor. Folosirea meto
delor acesteia a făcut posibilă obți
nerea de organisme complet dezvol
tate pornindu-se de la o singură ce
lulă, cum sînt grăunciorii de polen. 
Aceste plante „fără mamă" au un 
număr de cromozomi redus la jumă
tate, sînt pure din punct de vedere 
genetic și pot fi utilizate la crearea 
de linii izogene, material de bază 
pentru obținerea de noi soiuri și hi
brizi. în timp ce prin metodele cla
sice era nevoie de 7—8 generații și 
deci de tot atîția ani pentru obține
rea unor astfel de linii pure, astăzi, 
astfel de linii pot fi realizate într-o 
singură generație. Concentrîndu-și 

! eforturile ta această direcție, vitală și 
‘. pentru agricultura din țara noastră, 

o echipă de cadre didactice și cerce
tători din laboratorul de genetică de 
la Universitatea din București a ob
ținut plante haploide prin androge- 
neză, la mai multe specii cultivate.

O realizare remarcabilă a ingine
riei genetice o constituie obținerea 
hibrizilor interspecific!, întte specii 
diferite, prin hibridare celulară. în 
Olanda s-a obținut un astfel de hi
brid celular între tomate și cartofi, 
fapt care deschide perspectiva creării 
unor forme complet noi de plante. 
Și la animale s-au făcut experiențe 
extrem de interesante de hibridare 
celulară între celule de om și de 
șoarece, celule de șoarece și găină, 
celule de om și de țînțar etc., care, 
deși par 
reale și 
Oamenii 
transfera
speciile sălbatice 
la boli și la condiții nefavorabile — 
la cele domestice. Nu este exclusă 
posibilitatea 
viitor — a 
se îmbine 
porumbului, 
de proteine
hibrizi intre specii sudice și unele 
nordice, deci rezistente la frig, fapt 
care va permite extinderea unor cul
turi mult spre nord.

de 
cu 
de 
pe

domeniul fanteziei, sînt 
implicații foarte utile, 
știință speră să poată 
această cale gene de la 

mai rezistente

Ambianța pitorească 
1 poienii cu sculpturi 
in aer liber de la Mă- 
gura-Buzău a fost du
minică, 9 septembrie, 
animată de numeroși

iubitori de frumos ve- 
niți să participe la fes
tivitățile prilejuite de 
închiderea celei de-a 
X-a ediții a taberei de 
sculptură. Cinstind mo

mentul sărbătoresc al 
împlinirii a 2050 de ani 
de la făurirea primu
lui stat dac centralizat 
și independent, lucra
rea „Burebista". sem
nată de Radu Aftenie,, 
deschide șirul sculptu
rilor realizate în ac
tuala ediție a taberei., 
în contextul pilduitor 
al luptelor poporului 
pentru unire și inde
pendență națională se 
înscriu alte două lu
crări, „Mihai Viteazul" 
(de Corrteliu Cama- 
rovschi) și „Vlad Vin- 
tilă" (de Gheorghe 
Coman), ce dau expre
sie preocupărilor plas- 
ticienilor de, reliefare 
prin mijloacele artei a 
momentelor 
eroism din 
rii.

Celelalte 
realizate în 
a Măgurii 
forma și maniera plas
tică a execuției senti
mentele vibrante cu 
care artiștii participă 
la edificarea, societății 
socialiste, la formarea 
omului nou, liber pe 
destinele sale, la în
florirea artei și cultu
rii naționale. (Mihai 
Bâzu).

de mare
istoria ță-

sculpturi 
ediția ’79 
aduc prin

cinema
• Capcană pentru rață : PATRIA
— 14; 16,30; 19.
• Ghinioniștii : VICTORIA — 15;
17,30; 20.
• Hoțul din Bagdad : SCALA — 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FESTIVAL — 
13,45; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Mihail, ciine de circ: CENTRAL
— 16; 18; 20, MELODIA — 9; 11,15;

13,30; 15,45; 18; 20.15, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 19,45.
• Lumea Atlantide! : LUCEAFAr 
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.
• Pîine cu nuci — 12,45; 14,15, Ino
centul — 16; 19 : DOINA.
• Alarmă in 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;

creării — desigur, în 
unor hibrizi la care să 
productivitatea mare a 
de exemplu, cu bogăția 
a plantei soia, sau unor

în domeniul hibridărilor, trei 
echipe de cercetare (din S.U.A., 
Anglia și Ungaria) au reușit — fie
care în parte — o performanță de
osebită și anume hibridarea -între 
diferite celule vegetale și animale. 
Oricît de fantezistă ar părea la prima 
vedere, hibridarea celulară dintre 
plante și animale deschide perspec
tiva obținerii unor forme total noi 
de plante, capabile să producă pro
teine animale, fapt care ar contribui, 
de asemenea, la ameliorarea „foa
mei de proteine" în lume.

Ingineria genetică deschide noi căi 
și in privința transferului genelor 
care au proprietatea de a determina 
fixarea azotului atmosferic de la bac
teriile fixatoare de azot (de pe ră
dăcinile plantelor leguminoase, cum 
sint fasolea, mazărea etc.) la alte 
bacterii, sau direct în crotnozomii 
plantelor. Evident, un astfel de 
transfer ar însemna rezolvarea radi
cală și extrem de eficace a proble
mei îngrășămintelor azotate. Cerce
tări în acest sens se fac și în țara 
noastră, la Institutul de cercetări 
biologice din București.

Domeniile în care ingineria gene
tică poate interveni stimulîna pro
gresul economic și social sînt mul
tiple. Mi se pare însă la fel de im
portant să relev și eventualele 
riscuri. Pentru că studiile de ingine
rie genetică pot prezenta, potențial, 
un pericol pentru viitorul socie
tății umane. Geneticianul american 
P. Berg, de la Universitatea Berke
ley, din California, a atras atenția 
asupra acestui fapt încă din anul 
1972, renunțînd voluntar la cercetă
rile sale privind transferul unor gene 
de la un virus oncogen la o bacterie 
inofensivă care trăiește în tubul di
gestiv uman. Dacă această experiență 
ar fi reușit, devenea iminent perico
lul răspîndirii unor gene implicate 
în apariția diferitelor forme de can
cer la om. în anul 1975 ă avut loc 
în California o conferință la care au 
participat geneticieni, juriști și alți 
specialiști în probleme de etică so- 

■cială din numeroase țări. îngrijorați 
de unele consecințe tragice pe care 
ar fiutea șă le aibă diferitele cerce
tări, participanții la această manifes
tare . științifică au elaborat recoman
dări pentru evitarea acelor expe
riențe care ar putea contribui la răs- 
pîndirea unor gene și a unor orga
nisme create 
putea afecta

în cadrul 
de inginerie 
noastră de Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, mai multe la
boratoare — de la Universitatea din 
Bucureștii Institutul de cercetări bio
logice, Academia de Științe Medicale, 
de la Academia de Științe Agricole 
și Silvice — au sarcina de a contri
bui prin metode noi la rezolvarea 
unor probleme importante in dome
niul agriculturii, zootehniei, medici- 
nei umane și veterinare, industriei 
alimentare (procesele fermentative), 
farmaceutice, protecției mediului etc. 
Rezultatele obținute pînă în prezent 
ne îndreptățesc să sperăm că ingi
neria genetică, produs al capacității 
nelimitate a omului de a cunoaște 
și stăpîni natura, deschide noi posi
bilități de rezolvare certă a unor pro
bleme majore ale umanității, ale bu
năstării sale materiale și sociale.

Victor Postelnicii „Cintec de leagăn"

Constantin Platon : 
Sculptor cu debut întir- 
ziat care ni se înfățișea
ză acum unitar și format, 
dacă pentru artă se poate 
spune că există cineva 
format definitiv. Impresia 
de unitate ne e hrănită 
din două izvoare : felul 
de a stiliza o imagine în 
piatră, riguros geometric, 
chiar intransigent geo
metric am zice și repeta
rea motivului, un perso
naj feminin simbol. Mă- 
riuca, întruchipind după 
cum se vede virtuțiile 
seculare ale țăranului și 
satului românesc. Sculp
tura este tăiată metodic 
și șlefuită cu acuratețe, in 
planuri drepte, lăsind să 
transpară, cu limpezimi 
de demonstrație matema
tică, schema compozițio
nală și liniile-muchii. De , 
aceea, ni se pare că gus
tul artistului se apropie, 
fie și pe departe, fie și 
„poetic", de cel al unui 
arhitect-constructor. Ceea 
ce poate rămîne pentru 
vizitator oarecum rigid 
și rece . în, plasticitatea

strictă a lucrărilor este 
compensat de văditele lor 
calități literare și, nein- 
doios, 
nobile 
(Galeria

de sentimentele 
ale creatorului.. 
„Simeza").

tv
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Anul școlar 1579/1980
16,25 ...........
16,40
16,50
17,10

17,40

Arii din opere și operete 
Tragerea Pronoexpres 
Corespondenții județeni transmit... 
Moștenire pentru viitor : St. O. Io
sif
Hochei pe gheață. Selecțiuni din 
turneul Internațional de la Praga 
Din muzica și dansurile popoarelor13.10_______ . . _ ________________

18,25 In spiritul legii
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 Dialog despre viitor.
19.35 Noi, femeile I
20,05 Telecinemateca. Ciclul : „Dosarele 

ecranului". „Uitarea" — produc
ție a studiourilor franceze.

21.35 Telejurnal .

PROGRAMUL 2

16,09 Permanenta redescoperire a Româ
niei

16,40 Anunțuri și muzică
16,50. Unii l-ar numi destin. Scenariu 

TV de Eugen Todoran după o idee 
din ciclul ..Caiete regăsite" de Ti
tus Popo viei. Regla artistică: Eu
gen Todoran

18.25 Anchetă TV
18.50 1001 de seri
19,09 Telejurnal
19.20 Stagiunea estivală în Rotonda Ate

neului
19,55 La școala muncii
20.20 Amsterdam pe note — documentar 

muzical
20,45 Talente confirmate pe podiumul 

Festivalului național „Cintarea
României"

21,35 Telejurnal

15,45; 18; 20,15, GRADINA FESTI
VAL — 19,45.
• Primăvara în Vietnam ; Gala 
filmului din R.S. Vietnam : CINE
MA STUDIO — 20.
• Severino : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• La cinci zile de casă: FERO
VIAR — 9; LI,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,’15, GLORIA — 9; 11.15; 13.30;
15,45; 18; 20,15, AURORA — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20,15.
• Apașii ; BUCEGI — 16; 18; 20, 
la grădină — 20,15.

în laborator și 
specia umană, 
unui program 
genetică inițiat

PENTRU
Magazinele coopera

tivelor de consum din 
toată țara au pus in 
vînzare toate articolele 
necesare elevilor pen
tru noul an de învăță- 
mint. Astfel, de la ra
ioane specializate or
ganizate in cadrul ma
gazinelor se pot cum
păra șorțulețe pentru 
preșcolari, rochițe și 
șorțulețe pentru fete 
'cis. I—IV), bluze și 
sarafane pentru eleve 
(cis. V—XII), 
costume 
pentru 
I—XII), 
nieri se
cămăși albe si 
plisate, cravate, 
'ne, bascuri etc. 
versitate de articole de
sport și încălțăminte 
din piele sau înlocui
tori de piele comple
tează gama de articole 
pentru elevi. De ase
menea, la librăriile și 
raioanele specializate 
ale magazinelor coo
perației de consum

și 
băieți 
Pentru 
găsesc

cămăși, 
pantaloni 

(cls. 
pio- 

bluze, 
fuste 

insig- 
O di-

• Umbra Iul Casey : GRIVITA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Olga și poetul : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Ultimul Fleksnessî BUZEȘTI — 
15,15; 17,30; 19,30. la grădină — 
20.15.
• Columna : FERENTARI — 16;
19.
• Alibi pentru un prieten î LIRA 
— 15; 17,30; 20, la grădină — 20.15.
• Dacii ; COTROCENI — 15,30;
17,45; 20.
• Ultima frontieră a morțiî : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;

care ar

național 
în țara

delicateți pe care le-am 
numi mal degrabă can
dori. Ceea ce afirmăm 
despre ansamblul lucră
rilor este perfect identic 
cu ceea ce am putea afir
ma despre fiecare lucrare 
în parte. Ni se pare une
ori miraculoasă 
artistului de 
tr-o singură 
reverberînd 
același unic
țese, aceeași constantă ju- 
bilație in fața naturii. Pri
virea artistului a rămas 
să locuiască statornic pri
măvara, iar in auzul său 
s-a cuibărit trainic mie
rea melodiilor ingînate, 
cu ritmuri de melopee. 
(Galeria „Căminul artei" 
— parter).

decit în tablourile acestui 
pictor expresionist. ce 
pune mare preț pe zvîcni- 
rea mîinii, pe fervoarea 
gestului, pe intuiție. (Ga
leria „Căminul artei" — 
etaj).

puterea 
a spune in- 
pinză totul, 
în celelalte 
ecou sufle-

Toma Hlrth : Tot pictu
ră. Dar o pictură care 
imaginează de această 
dată cosmosul. Ce vedem ? 
Explozii de stele, virte- 
jurt de culoare în tonuri 
împerecheate surprinzător 
sau neimperecheate, chiar, 
dacă avem în vedere ca
noanele meșteșugului — 
iar lucrul n-ar fi de mi
rare, fiindcă ce știm la 
urma urmelor despre „pa
leta" adîncurilor de aer, 
pe care Hirth încearcă s-o 
ademenească de peste 
zece ani ? în copilărie am 
visat, ca toată lumea, să 
privesc cerul printr-o lu
netă. Nu mi s-a înfăptuit 
dorința. Am impresia că 
bolta n-ar fi arătat altfel

Silvia Grosu-Jelescu : O 
pictură care ne amintește 
că prin arta noastră a tre
cut atit de sus, de senin 
și maiestuos, de simplu și 
adine omenesc. Alexan
dru Ciucurencu. Peisaje, 
naturi statice, flori. Ver
de, albastru, galben, oranj 
în nuanțele purității. Ceva 
în pictura Silviei Grosu- 
Jelescu e, să spunem așa, 
prea duios, prea diafan, 
prea acuarelat, făcîndu-ne 
să ne gindim la o asociere 
paradoxală de cuvinte : 
culoare necolorată. Ceva 
în pictura ei, sensibilă 
altfel și cu destulă știin
ță închegată, întîlnește o 
mare cantitate de pictură 
văzută și practicată, deve
nită intr-un anume sens 
gen — genul pictură. Să-i 
privim deci imaginile în 
funcție de năzuințele 
noastre în privința misiu
nii culorii. (Galeriile mu
nicipiului București).

A început toamna și 
ca-n fiecare toamnă vi- • 
săm un soare mai blind 
și roade mai bogate, cu
lori mai pline și forme 
nemaiintîlnite...

Cornel Radu 
CONSTANTINESCU

Teodor Catană : Pictu
ră în tonuri pastelate și 
fragede pe seama naturii 
secționate în peisaje. Lu
minozitate. transparentă,

Postelnicii : Alt 
sculptură. în ge-

Victor 
debut in

.. neral e vorba tot de per
sonaje feminine. fără
identitate precisă insă,
compoziții. Lucrările sale 
au robustețe, plenitudine, 
o notă de primitivism 
care le recomandă bună
voinței noastre ca pe tot 
ce are cit de cit atingere 
cu arheologia și vechimea, 
în pofida acestor virtuți, 
și a altora pe care nu le 
mai enumerăm aici,. per-v 
sonalitatea artistică a lui 
Postelnicu nu ne apare pe 
deplin coagulată. O vii
toare expoziție personală 
sperăm să ne spună mai 
mult. (Galeria „Orizont").

Silvia Grosu-Jelescu

Salonul de invenții 
și inovații „CLUJ '79

La casa de cultură a studenților 
s-a deschis primul salon de invenții 
și inovații, organizat de consiliul ju
dețean al sindicatelor, comisia jude
țeană a inginerilor și tehnicienilor 
și Oficiul de stat pentru invenții și 
mărci. Sint prezentate Unele dintre 
cele mai valoroase creații tehnico- 
științifice brevetate ca invenții și 
inovații din peste, 40 de întreprin
deri industriale, unități de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică șl 
învățămînt superior, precum si rea
lizări deosebite din alte iudete ale 
tării. Expoziția evidențiază dezvol
tarea creației științifice si tehnice 
originale a oamenilor muncii din ju
deț, contribuția pe care inventatorii 
și inovatorii o aduc la introducerea 
progresului tehnic, creșterea produc
ției și a productivității muncii. îm
bunătățirea calității 
Numai în județul 
zate peste 1130 
care 816 au fost 
rioada cit salonul 
avea loc o serie 
caracter de schimb 
iar în final, premierea celor mai va
loroase invenții. (Al. Mureșan).

produselor etc. 
Cluj au fost reâli- 
de invenții, dintre 
brevetate. în pe- 
va fi deschis vor 
de manifestări cu 

de experiență.

NOUL AN ȘCOLAR

s-au pus în vînzare 
rechizite necesare ele
vilor : caiete, creioane

negre și colorate, sti
louri. pixuri, penare, 
serviete, ghiozdane etc.

versuri despre izvorul 
iubirii de tară

Fără prefață, fără noaște limba pămîntu- 
cuvînt înainte., fără ni- , lui / nu-și uită strămo- 
mic 
zie, 
re" 
cea 
bucură. Bucură cu atit 
mai mult dacă citito
rul de poezie află că 
sub numele de Maria 
Vrancea se ascunde de 
fapt muncitoarea fila
toare Maria. Cristea, de 
la Filatura din Olteni
ța, muncitoare frun
tașă, prezentă activă 
în viața culturală a o- 
rașului.

Volumul acesta, de 
debut, al Măriei Cris- 
tea-Vrancea bucură 
însă mai presus prin 
fiorul de sinceritate, de 
omenie și omenesc,. de 
curată și adincă sensi
bilitate, prezente toate 
la un loc în cele 40 
de poezii aie cărții. 
Lectura poeziilor ates
tă că ne aflăm în fata 
unui talent real.

Există în versurile 
Măriei Vrancea. expri
mat sincer, izvorul 
dintotdeauna al adevă
ratei creații : dragos
tea pentru pămîntul 
patriei, pentru oamenii 
lui, pentru continua 
lor devenire : „Din 
mine pleacă drumuri 7 
boltite in cuvinte, /. din 
ochi, 
irigă 
blrea 
cest 
sau : 
bit de popoare / poar
tă în singe / iubirea 
de tară / ca pe o bine
cuvântare" (Dăruit fru
museții) ; „Cine cu-

altceva decît poe- 
volumul „Dărui- 
de Maria Vran- 
atrage atenția și

albastre riuri / 
în lumină / iu- 
mea pentru a- 
pămînt" (Zbor) 

„El / românul ia

20. VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.
• Nick Carter superdetectiv : PA
CEA — 16; 18; 20.
• Leii saloanelor : VIITORUL — 
15,30: 17,45; 20.
• Aventurile Iui Mark Twain: 
CINEMA STUDIO — 10; 12.30, FLO- 
REASCA — 9; 11,30; 14; 16,45; 19.30.
• Nea Marin miliardar : POPU
LAR — 16; 18; 20.
• Iphygenia : MIORIȚA — 9; 11,30; 
14; 16,45; 19,30.
• Pe urmele documentului 99 : 
MUNCA — 15,30; 17,45; 20.

TOMIS — 9;
18,15; 20,30. la

: FLACĂRA —

• Iarna bobocilor 8 COSMOS
15,30; 17,45; 19,45.
• Elefantul alb :
11,15; 13,30; 15,45;
grădină — 20.
• Satul cu arțari
15,30; 17,45; 20.
• Frate și soră : ARTA — 9: 1.1,15; 
13,30; 15.45; 18; 20, la grădină — 
20.30.
• Cazul Gorgonova : PROGRESUL 
— 16; 19.
• Misiunea Capricorn unu : GRA
DINA FLACARA — 20,15.

șii / cu tălpi călătoare 
prin vremi / sărută să- 
mința din miezul cu- 
vintului, / pe care doar 
prin iubire o chemi" 
(Iubire).

Titlul volumului ex
primă cum nu se poa
te mai bine sensul dă
ruirii : ....Cind m-am
pierdut ca un ecou / 
prin munții lumii ri
sipit / doar prin iubire 
m-am găsit, / să ard, 
să dau, / să cînt din 
nou..." (Ecou) ori: „Mă 
zidesc ca Ana, / zidul 
să rămină, / ca să dau 
văpaie / mîinii de ța
rină / ...Mă desprind 
de mine / ca de trup 
simțirea, / să rodesc in 
gindul / ce l-a scris 
iubirea" (Cintec).

O adevărată profe
siune de credință se 
conturează în aseme
nea poeme, adevărate 
giuvaeruri, pe care 
merită să le cităm in
tegral : „Eu dacă tac / 
și mi-e greu / din cin- 
tare / să-fi spun o frip
tură, / iartă-mi 
nia... / In locul

. cintă pădurea, 
pus izvorul la
(Luminiș) și : „Cind o 
să fiu / un cintec de 
dor, / un fir de apă al
bastră / limpezind tre
cerea voastră, / lacrimi 
de izvor, / sorbiți cu 
sfială și bucurie / unda 
care-a-ngăduit înfră
țirea, / n-o tulburați, / 
n-o căleați ! / Pe de
desubturi a curs, / lim
pede să fie sorbi
rea" (Izvorul).

muțe- 
meu / 
/ șt-a 
gură"

• în ritmul muzicii s GRADINA 
TITAN — 20,30.
• Tinăr și liber : PARC HOTEL 
— 20,15.

teatre
• Filarmonica „George Enescu*  
(la sala de festivități a M.T.Tc.) : 
Concert simfonic dedicat oameni
lor muncii din Ministerul Trans

Maria Vrancea. fiică 
de țărani, născută a- 
cum 50 de ani în satul 
lui Moș Ion Roată 
— Cimpuri — nu a ui
tat de' unde vine și 
mai ales nu a uitat să 
cinte nemuritorul tă- \ 
ran român, cu sufletul > 
Încărcat de poezie : 
„Trebuie să fii țăran, / 
să poți ara cu inima 
cîmpia / 
prin griu 
tă-i glia, 
de-al ei / 
de-a ta" ( 
care a creat și doine 
și Miorița și țesăturile 
adunind lumină din 
soare și ceramica stră
lucitoare : „Mingiiat
de străbuni și părinți/ 
rotunjit pe-o roată, / 
poartă buzele doinei 
fierbinți / și inima-n 
dor încrustată, / 11
trecem din mină in 
mină... Sărutul . pe 
smalț se-nfioară / că-n 
el a știut să rămână / 
izvorul iubirii de țară". 
(Ulciorul). în alte poe
zii sufletul 
lintă copiii, 
mite fiorul 
patrie și le 
ne sau cheamă nostal
gic anii copilăriei 
(Doina, Chemare).

E multă lumină $ 
bucurie in versurile 
Măriei Vrancea publi
cate la editura „Lite
ră", uilde a găsit un 
redactor de carte ini
mos si comDetent — 
am numit-o pe Pas
sionaria Stoicescu- 
Ivanov.

să înțelegi 
i i ce sfin- 
, / cit ești

și cit e ea 
(Țăran), cel

mamei a- 
le trans- 
iubirii de 
ciută doi-

Viorel COZMA

porturilor șl Telecomunicațiilor 
(Deschiderea stagiunii) — 16.
• Opera Română: Seară vieneză
— 19
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic): 
Hotel Zodia gemenilor — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (la Grădina Boema) : Boema 
ride, cintă și dansează — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română'*  : Pe un picior de plai — 
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 88, strada Odobești, 
cartier Titan) : Pescarul și norocul
— 19,30.



SdNTEIA — miercuri 12 septembrie 1979 PAGINA 5

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Populare Congo

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ETIOPIEI ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CAPULUI VERDE

(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Republicii Populare 
Congo, LAUREN MANN, a transmis 
tovarășului Nicolae Ceausescu cele 
mai călduroase urări de fericire per
sonală, de bunăstare poporului român 
din partea tovarășului Denis Sassou 
Nguesso, președintele Comitetului 
Central al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele republicii, șeful 
statului, președintele Consiliului de 
Miniștri.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se subliniază 
faptul că sarcina sa va fi „de a în
tări și adinei legăturile de prietenie 
și cooperare existente între țările și 
popoarele noastre". „Permiteti-mi, 
mai întîi, tovarășe președinte — se 
spune în continuare în cuvîntare — 
să vă felicit deosebit de călduros 
pentru caracterul dinamic, novator al 
proceselor de aprofundare și perfec
ționare continuă a democrației mun
citorești, pe care dumneavoastră per
sonal le-ați inițiat și extins în fru
moasa dumneavoastră țară, și ale că
ror rezultate, în toate sferele vieții 
politice, economice și social-culturale, 
stirnesc admirația noastră. Programul 
de ridicare a nivelului de trai al ma
relui dumneavoastră popor se spri
jină pe caracterul dinamic al econo
miei românești și confirmă justețea 
politicii Partidului Comunist Român, 
care consideră puternica dezvoltare a 
forțelor de producție ca fiind facto
rul hotărîtor al unui progres armo
nios. Omul, nevoile sale materiale și 
spirituale figurează, în primul rînd, 
în preocupările partidelor și guver
nelor celor două țări.

Astăzi. Republica Socialistă Româ
nia, sub clarvăzătoarea dumneavoas
tră conducere, a devenit, incontes- 
ta un stat socialist independent și 
unjZfr,

Politica externă românească, baza
tă pe afirmarea personalității țârii 

dumneavoastră, și sprijinul acordat 
popoarelor în lupta lor pentru inde
pendentă, progres social și economic 
constituie pentru Partidul Congolez 
al Muncii și președintele său. tova; 
rășul Sassou Nguesso, un puternic’ 
exemplu pentru salvgardarea păcii și 
securității în lume".

După ce s-a referit la eforturile 
Partidului Congolez al Muncii îndrep
tate spre dezvoltarea economică și 
social-culturală a R.P. Congo, în cu- 
vîntare se arată în încheiere : „Re
publica Populară Congo este convinsă 
că nu poate să progreseze pe calea 
independentei naționale decît inspi- 
rindu-se din experiențe atît de reuși
te ca aceea a Republicii Socialiste 
România. Prin aceasta, țara mea, de
altfel, speră să-și îndeplinească nă
zuințele, întărind și consolidînd legă
turile de prietenie și cooperare în 
multiple domenii, care unesc popoa
rele, partidele și guvernele noastre".

Primind scrisorile de acreditare, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru urările exprimate și 
a adresat, la rindul său. tovarășului 
Denis Sassou Nguesso cele mai bune 
urări de sănătate și succes în întreaga 
sa activitate consacrată progresului 
și prosperității poporului congolez 
prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român, după ce se trec în ■ 
revistă importantele succese obținute 
de poporul român, sub _ conducerea 
partidului comunist. în cel 35 de ani 
de la începerea revoluției de elibe
rare socială și națională, precum si 
direcțiile de dezvoltare a tării în 
viitorul cincinal, se spune : „Doresc 
să-mi exprim și în aoest cadru sa
tisfacția pentru cursul ascendent al 
relațiilor dintre partidele, popoarele 
și țările noastre, atît pe plan bilate
ral. cit și pe arena internațională".

„După cum vă este cunoscut — se 
arată în continuare în cuvîntare — 
România socialistă acordă o atentie 

deosebită întăririi relațiilor cu cele
lalte state in curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, cu toate tinerele 
state care au pășit pe calea dezvoltă
rii economice și sociale de sine stă
tătoare. în rîndul cărora un loc im
portant îl ocupă statele africane. Si
tuăm raporturile noastre cu acest 
mare grup de țări în contextul luptei 
generale împotriva politicii imperia
liste. colonialiste și neocolonialiste de 
reîmpărțire a lumii în sfere de in
fluentă și dominație, pentru afir
marea dreptului tuturor popoarelor de 
a fi stăpine pe bogățiile naționale, 
pe destinele lor. de a se afirma — 
pe plan intern și în arena interna
țională — în mod liber și suveran.

Tinînd seama de problemele com
plexe existente în diferite părți ale 
lumii, considerăm că trebuie făcut to
tul pentru soluționarea lor ne calea 
tratativelor, pentru a se renunța la 
forță și la amenințarea cu forța. 
Sprijinim, de asemenea, activ lupta 
pentru lichidarea subdezvoltării șl 
făurirea noii ordini economice Inter
naționale. pentru o viată mai bună și 
mai dreaptă pe planeta noastră".

în încheiere, în cuvîntare se expri
mă dorința de a dezvolta ne multi
ple planuri relațiile de strînsă priete
nie, solidaritate și colaborare dintre 
P.C.R. și P.C.M., dintre țările și po
poarele noastre, de a intensifica con
lucrarea dintre România și R. P. 
Congo pe plan international pentru 
pacea și progresul tuturor națiunilor.

După solemnitatea înmînăril scriso
rilor de acreditare, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. a avut o con
vorbire cordială cu ambasadorul R. P. 
Congo. Lauren Mann.

La solemnitate și la convorbire au 
participat Aurel Duma, ministru se
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe, si Silviu Curticeanu. se
cretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Tovarășului U col. MENGISTU HAILE MARIAM 
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 

al Consiliului de Miniștri și Comandant suprem al Armatei Revoluționare 
ale Etiopiei Socialiste

în numele poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, 
iar prin > dumneavoastră Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și 
poporului Etiopiei socialiste, cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 
V-a aniversări a revoluției populare.

Doresc să exprim solidaritatea noastră cu lupta poporului etiopian pentru 
asigurarea progresului economic și social și dezvoltarea independentă a 
patriei sale.

Sînt încredințat că, tn spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite îm
preună la București, raporturile prietenești și cordiale dintre Republica 
Socialistă România și Etiopia socialistă șe vor dezvolta tot mai mult, spre 
binele celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

ritate cu lupta popoarelor africane 
pentru consolidarea independentei, 
pentru progres economic șl social, 
poporul român urmărește cu interes 
realizările obținute de poporul 
etiopian pa calea progresului. între 
Republica Socialistă România și 
Etiopia socialistă există vechi și 
trainice relații de prietenie, care 
cunosc o și mai puternică dezvoltare 
în noile condiții. Un moment de cea 
mai mare importantă în cronica re
lațiilor româno-etiopiene l-au con
stituit, după cum se știe, convorbi
rile de la București din decembrie 
1978 dintre președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu și al Consiliului de 
Miniștri al Etiopiei Socialis
te, locotenent-colonel Mengistu 
Haile Mariam. Declarația Republi
cii Socialiste România si Etiopiei 
socialiste, celelalte documente sem
nate cu acest prilej au deschis am
ple perspective conlucrării bilaterale 
pe multiple planuri. în interesul am
belor țări și popoare, al păcii și în
țelegerii în lume.

Tovarășului ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al Partidului African al Independenței 

din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, 
Președintele Republicii Capului Verde

Cu ocazia Zilei naționale îmi este plăcut să vă adresez, dumneavoastră 
șl poporului prieten din Republica Capului Verde, felicitările mele cele mai 
călduroase.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele 
noastre vor continua să se dezvolte și în viitor în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii. înțelegerii și progresului în lume, pentru făurirea unei 
noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Capului Verde, tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-ministru al guvernului, 
a adresat o telegramă prlm-ministru-

„O lume nouă în Atlantic". Așa 
se intitulează reportajul consacrat 
de o revistă africană eforturilor de
puse de poporul din Arhipelagul 
Capului Verde pentru construirea 
vieții sale noi, independente.

în insulele care formează Repu
blica Capului Verde, „lumea nouă" 
o reprezintă activitatea celor 300 000 
de locuitori pentru o dezvoltare li
beră, de sine stătătoare. După cu
cerirea independenței, sub condu
cerea Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
în viata economică și social-politică 
a tării au intervenit o serie de 
schimbări înnoitoare. Printre aces
tea se află înfăptuirea reformei 
agrare, amenajările portuare din 
Praia, capitala tării, construirea 
unui șantier naval în orașul Min- 
dello, acțiunile întreprinse pentru 
formarea de cadre naționale atît 
pentru modernizarea unor activități 
economice tradiționale (agricultura 
și pescuitul), cît și pentru tinerele 
întreprinderi industriale. Insulele 
Capului Verde fiind situate pe așa- 

lui Pedro Pires, prin care îi trans
mite sincere felicitări, urări de sănă
tate si de noi realizări pe calea dez
voltării independente a tării sale.

numita latitudine subsahariană. cu 
lungi perioade de secetă, unul dm 
obiectivele principale ale programu
lui economic îl reprezintă execu
tarea unor lucrări hidrotehnice, cum 
sint cele realizate in prezent în Tar- 
rafal. Așa cum a declarat secretarul 
general al P.A.I.G.C., guvernul tării 
își îndreaptă eforturile spre realiza
rea unor măsuri eficiente vizînd 
dezvoltarea diversificată a econo
miei naționale și sporirea locurilor 
de muncă.

Sprijinind lupta popoarelor afri
cane pentru emancipare națională, 
pentru progres economic și social, 
opinia publică din România urmă
rește cu sentimente de simpatie și 
de solidaritate realizările poporului 
din Republica Capului Verde pe 
calea vieții sale noi. Legăturile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Capul Verde își găsesc întru
chipare atît pe plan bilateral, cît 
și în cadrul eforturilor comunității 
internaționale pentru făurirea unei 
noi ordini economice și politice în ! 
lume.

Document de colaborare economica între România 
si Emiratele Arabe Unite»

La București s-a semnat, marți, 
un aide-memoire între Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale și Ministe
rul Petrolului și Resurselor Minera
le al Emiratelor Arabe Unite,

Documentul a fost semnat de 
Cornel Burtică, viceprim-mlnistru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter

LUCRĂRILE celui de-al x-lea 
CONGRES MONDIAL AL PETROLULUI

La București au continuat, marți, 
lucrările celui de-al X-lea Congres 
Mondial al Petrolului.

Referatele cu caracter general, a- 
bordînd probleme de mare Interes 
pentru cercetarea geologică, forajul, 
extracția și prelucrarea hidrocarbu
rilor. s-au referit la progresele înre
gistrate în geochimie și contribuția 
lor la perfecționarea tehnicilor de 
prospectare geologică pentru hidro
carburi. la noutățile din domeniile 
cineticii și catalizei în procesul de 
rafinare a țițeiului brut și al prelu
crării fracțiilor petroliere ușoare.

în continuare au fost susținute co
municări individuale. în cadrul căro
ra au fost prezentate rezultatele cer
cetărilor efectuate in diferite zone 
ale lumii în privința prelucrării in
dustriale a nisipurilor asfaltice in 
scopul obținerii de produse petrolie
re. în sfera utilizării metodelor geo- 
fțz’ce pentru descoperirea și determi- 
na'dvi zăcămintelor submarine de hi- 
dr" tir buri, precum și in cea a teh- 
n' ror de intervenție în cazul po
li arii cu petrol a mărilor și oceanelor 
ca urmare a unor accidente.

în cadrul discuțiilor pe marginea 
referatelor au fust evidențiate tehno

BULETIN RUTIER
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Direcția circulație

Atenție, pietoni I
Statisticile arată că. în prezent, 

frecventa accidentelor produse din 
cauza indisciplinei pietonilor consti
tuie principalul aspect negativ al 
evenimentelor rutiere. în ultimele 
zile. 55 la sută diu totalul accidente- 
lo- grave s-au comis din vina pie
tonilor, majoritatea lor avînd loc în 
mediul urban. Cauza cauzelor : tra
versarea pietonilor prin locuri neper- 
mise și fără să se asigure. Aceleași 
statistici arată că în fiecare al doi
lea accident, victima este din rindul 
copiilor.

De aid, recomandarea ca traversa
rea drumului să se facă numai prin 
locurile special amenajate în acest 
scop și după o temeinică asigurare. 
La rîndul lor, conducătorii auto tre
buie să manifeste o atenție sporită in
diferent dacă circulă în orașe sau în 
comune. De asemenea, o grijă deo
sebită trebuie avută fată de copii, 
pentru supravegherea acestora din 
partea părinților și a cadrelor didac
tice, pentru protejarea lor de către 
conducătorii auto. 

naționale, și dr. Manaa Șaeed Al 
Otaiba, ministrul petrolului și resur
selor minerale al Emiratelor Arabe 
Unite.

în document se prevăd acțiuni 
concrete privind colaborarea între 
România și Emiratele Arabe Unite 
în domeniul industrial, și îndeosebi 
al industriei petroliere și petrochi
mice, precum și în domeniul agri
culturii.

logii eficiente de sporire a factoru
lui final de recuperare a țițeiului din 
zăcămintele aflate în curs de exploa
tare sau din cele care erau conside
rate epuizate. însemnătatea prospec
țiunilor în regiunile rămase necerce
tate, noutăți în aplicarea tehnicilor 
de prevenire și control a poluării 
apelor în timpul forajului, extracției 
și transportului petrolului brut. în 
legătură cu prelucrarea industrială a 
materiilor prime petroliere, au fost 
dezbătute aspecte legate de diversi
ficarea producției de uleiuri, tehno
logiile cele mai valoroase utilizate în 
acest domeniu, măsurile ce se impun 
în vederea consumului mai rațional 
al lubrifianților.

In cursul după-amiezii a avut loc 
o . masă rotundă pe tema producției 
hidrocarburilor sintetice pornind de 
la nisipuri asfaltice. șisturi bitumi
noase și cărbuni, în cursul căreia au 
fost prezentate experiența unor țări 
în direcția obținerii pe cale chimică 
a produselor petroliere din materiile 
prime menționate, efectele economice 
ale proceselor tehnologice de valori
ficare superioară a acestora.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

începătorii la volan
Pe șoseaua Pitești — Slatina. în 

timp ce cobora o pantă, fără sâ re
ducă în mod corespunzător viteza și 
avînd defecțiuni tehnice Ia sistemul 
de frînare a mașinii. Ionită Răduțu 
(la volanul autoturismului 2-AG-4051). 
cu permis de conducere din vara a- 
cestui an, a pierdut controlul asupra 
direcției, aocidentind mortal pe soții 
Topoloiu, care mergeau pe marginea 
drumului. La ieșirea dintr-o curbă, 
pe raza localității Ciochiuta. județul 
Mehedinți, automobilistul Sandu Bâ- 
descu a derapat și. după ce a parcurs 
100 de metri cu autoturismul 1-CS- 
7561 pe care-1 conducea, s-a răstur
nat. Cauza : lipsă de îndemînare. de 
experiență în conducerea mașinii.

Ce se' cere, în principal, începă
torilor 1 Un regim ponderat de 
viteză, cu circa 10—20 la sută mai re
dus decît cel utilizat de conducătorii 
auto cu vechime. îndeosebi ne dru
mul umed, pe ploaie, ceată. De ase
menea. se recomandă evitarea dru
murilor lungi și a conducerii înde
lungate pe timp de noapte.

Cronica zilei
Primiri Tovarășul Cornel Bur

tică, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a primit, marți, pe Mustafa Meker- 
ba, secretar general al Ministerului 
Energiei și Industriei Petrochimice al 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, șeful delegației algeriene 
la cel de-al X-lea Congres Mondial 
al Petrolului,

în aceeași zi, tovarășul Cornel 
Burtică a primit și pe Aii Pituri, 
președintele companiei petroliere 
,,Brega" din Jamahiria Arabă Liblană 
Populară Socialistă.

în cadrul întrevederilor au fost 
evidențiate bunele relații de priete
nie și colaborare statornicite între 

.România și cele două țări, subliniin- 
du-se importanța acțiunilor de coo
perare în domeniul explorării și cer
cetării petroliere și în alte ramuri 
economice, perspectivele dezvoltării 
colaborării în diverse domenii de 
activitate.

★
Marți, tovarășul Aurel Duma, mi

nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, a primit pe 
Carlos Federico Barttfeld, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Argentina în Re
publica Socialistă România, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

Expoziție. La sediul Asociației
artiștilor fotografi din Capitală s-a 
deschis, marți la amiază, sub auspi
ciile Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, expoziția fotodocumentară 
„Imagini din R.S. Vietnam", organi
zată cu prilejul celei de-a 34-a ani
versări a Zilei naționale a acestei 
țări. Prin intermediul a numeroase 
fotografii sint înfățișate aspecte su
gestive din viața și munca poporului 
vietnamez, eforturile sale pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
pentru înflorirea culturii și artei.

La vernisaj, ing. Silviu Comănescu, 
secretar al Asociației artiștilor foto
grafi, și Tran Thuan, ambasadorul 
Republicii Socialiste Vietnam la 
București, au evocat importanta isto
rică a evenimentului de la 2 septem
brie 1945 pentru poporul vietnamez.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte Ladislau Hegeduș. secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Erau de față șefi de misiuni diplo
matice acreditați in tara noastră și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Tragere excepționala 
LOTO

La 18 septembrie. Administra
ția de Stat Loto-Pronosport or
ganizează o nouă tragere excep
țională Loto. Din lista premiilor 
menționăm autoturismele „Dacia 
1300“ și „Skoda 120 L“, cîștigu- 
rile de 50 000. 25 000, 10 000 lei 
etc., precum și excursiile pe ruta 
R.P. Ungară — R.S. Cehoslova
că — R.D. Germană — Austria 
sau în R.P. Polonă. Participarea 
se face pe bilete de 5 sau 15 lei 
varianta, acestea din urmă par- 
ticipind la toate cele 5 extra
geri care totalizează 42 numere. 
Se poate juca și în cotă de 25 
la sută. Agențiile Loto-Prono
sport continuă vînzarea biletelor 
pină luni 17 septembrie a.c.

A apărut in limbile maghiară și germană:

PROGRAMUL-DIRECTIVĂ (Proiect) 
de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei 
pe perioada 1981-1990 și orientările principale 

pină în anul 2000
EDITURA POLITICA

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

Tovarășului LUIS CABRAL
Secretar general adjunct al Partidului African al Independenței 

din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau

La sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Guineea-Bissau îmi este 
■plăcut să vă adresez calde felicitări și urări de sănătate, iar poporului din 
Republica Guineea-Bissau noi succese pe calea dezvoltării independente a patriei.

Sînt convins că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre 
România si Guineea-Bissau se vor dezvolta în continuare, în folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și progresului în lume, pentru 
făurirea unei noi ordini economice internaționale.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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Cunoscută ca una dintre cele mai 
vechi și mai întinse tari ale conti
nentului african, cu o suprafață de
1 221 900 kmp și o populație de 23 
milioane de locuitori. Etiopia înre
gistrează în ultimii ani adinei trans
formări economico-soclale cu carac
ter progresist. Această etapă isto
rică din existenta sa milenară a 
fost deschisă de revoluția de la 12 
septembrie 1974, care a pus capăt 
feudalismului și dominației impe
rialiste. în fata poporului etiopian 
deschizîndu-se perspectivele făuri
rii unei vieți noi'. Astfel. într-o pe
rioadă de numai cîtiva ani. au fost 
naționalizate marile întreprinderi 
industriale, instituțiile bancare, 
transporturile, comunicațiile si a 
fost efectuată reforma agrară. La 
începutul acestui an a fost lansată 
„Campania națională, revoluționară 
pentru dezvoltare economică și cul
turală" ; conceput ca o etapă supe
rioară în procesul transformărilor 
sociale. acest amplu program își 
propune reconstrucția economiei 
etiopiene, depășirea subdezvoltării, 
crearea premiselor materiale aie 
unei dezvoltări socialiste.

Animat de sentimente de solida

CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico au 
continuat întrecerile celei de-a X-a 
ediții a Universiadei. Cel mai bun 
rezultat al zilei la atletism a fost 
obținut de cunoscutul sprinter italian 
Pietro Mennea, care. într-una din 
seriile probei de 200 m plat, a rea
lizat timpul de 19”96/100 (nou record 
al Europei). Vechiul record era de 
20” și aparținea atletului sovietic 
Valeri Borzov (4 septembrie 1972, 
J.O. de la Miinchen). în finala pro
bei feminine de 400 m plat pe pri
mul loc s-a clasat Maria Kulciuno- 
va (U.R.S.S.), cronometrată cu timpul 
de 50”35/100. Atleta româncă Elena 
Tărîță a ocupat locul 5 cu 52”68/100. 
Finala probei de 100 m garduri a 
fost cîștigată de poloneza Lucyna 
Langer, înregistrată cu timpul de 
12”62/100. Mihșela Dumitrescu a 
ocupat locul 7 cu 13”46/100, Rezultate 
înregistrate în alte finale : 110 m 
garduri: Andrei Prokofiev (U.R.S.S.) 
— 13”50/100 ; disc masculin : Wolf
gang Schmidt (R.D. Germană) — 
60.78 m.

în seriile probei de 400 m garduri, 
atletul român Ho'ria Toboc a înregis
trat timpul de 52”41/100, obtinînd ca
lificarea pentru semifinale. De ase
menea, a obținut calificarea în proba 
de triplu salt Bedros Bedrosian 
(România), care în prima serie s-a 
clasat pe locul 4 cu 16,22 m.

A

• Terenurile „Voința" din Sibiu au 
găzduit timp de trei zile întrecerile 
finalei pe țară a concursului națio
nal sătesc de oină dotat cu „Cupa 
U.N.C.A.P." Competiția, desfășurată 
sub genericul „Daciadei", s-a încheiat 
cu victoria echipei Biruința Ghe- 
răești (județul Neamț) — 13 puncte, 
urmată in clasament de formațiile 
Recolta Apoldu de Sus (jud. Sibiu), 
Asociația economică intercooperatis- 
tă Urlați (jud. Prahova), Viață Nouă 
Olteni (jud. Teleorman) — cîte 11 
puncte, Energia Rîmnicelu (jud. Bu
zău) — 9 puncte și Asociația econo
mică intercooperatistă Cărei (jud. 
Satu Mare) — 5 puncte.
• în finala turneului internațional 

de tenis de la Norfolk (Virginia), 
americanul Vitas Gerulaitis l-a în
trecut cu 6—4, 6—4 pe Ilie Năstase 
(România). Proba de dublu masculin 
a fost cîștigată de perechea Ilie 
Năstase. Mel Purcell (S.U.A.). care a 
învins cu 6—2, 7—5 pe Gerulaitis, 
Scott (S.U.A.).

UNIVERSIADA 1979

In cîteva rînduri

Rezultate înregistrate în turneul 
final de polo pe apă : S.U.A. — 
România 4—3 (1—1, 0—1, 2—1, 1—0); 
U.R.S.S. — Iugoslavia 6—5.

Organizatorii au stabilit ca meciul 
final al turneului de fotbal, dintre 
echipele Mexicului și Uruguay, să se 
desfășoare astăzi la Ciudad de Me
xico.

In meciul pentru locurile 3—4, 
echipa României a învins, formația 
Olandei cu scorul de 4—1 (1—1), in- 
trînd astfel în posesia medaliei de 
bronz. .

în finala probei feminine de flo
retă s-au întâlnit selecționatele 
U.R.S.S. și R.D. Germane. Victoria a 
revenit echipei R.D. Germane cu 
scorul de 9—6. Pentru medalia de 
de bronz selecționata R.F. Germania 
a învins cu 9—4 echipa Franței.

în finala turneului feminin de 
baschet se vor întîini echipele S.U.A. 
și Cubei. Bulgaria și Canada vor juca 
pentru medalia de bronz. Pentru lo
cul 5 echipa U.R.S.S. a întrecut cu 
78—66 echipa Iugoslaviei.

După nouă zile de întreceri. în cla
samentul pe medalii al Universia
dei de la Ciudad de Mexico conduce 
U.R.S.S., cu 63 de medalii (29 de aur, 
23 de argint și 11 de bronz), urmată 
de S.U.A. cu 42 de medalii (15-13-14): 
România — 24 (11-3-10) ; Ungaria — 
11 (4-3-4) ; R.D. Germană — 9
(4-1.-4) etc.

Aceste finale urmau să se dispute 
la 13 mai, ele fiind aminate din 
cauza timpului nefavorabil,

• Turneul interzonal de săli de la 
Riga a continuat cu runda a 5-a. în 
care Florin Gheorghiu a remizat cu 
danezul Larsen. Cu același rezultat 
s-a încheiat partida dintre Tal și 
Buaziz. Ribli a ciștigat la Griinfeld, 
iar Adorian l-a învins pe Rimsdik. 
Restul partidelor au fost întrerupte.

în clasament, pe primul loc se află 
Tal (U.R.S.S.) cu 4,5 puncte, urmat 
de Larsen (Danemarca) cu 4 puncte. 
Florin Gheorghiu totalizează 3,5 
puncte.
• în zilele viitoare, șahiștii ro

mâni fruntași vor participa la cîteva 
concursuri internaționale. Astfel, M. 
Subă va evolua intr-un turneu care 
va avea loc la Berlin, Dana Nutu va 
juca în cadrul turneului de la 
Plovdiv, iar O. Foișor va participa 
la competiția de la Primorsko (Bul
garia).

aiarr.! ab 'ș tor ■■ n

TELEG
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a adresat o tele
gramă de felicitare tovarășului' Joao 
Bernardo Vieira, comisar principal al 
Consiliului comisarilor de stat al Re
publicii Guineea-Bissau, cu ocazia Zi-

Poporul Guineei-Bissau sărbăto
rește astăzi Ziua sa națională, sta
bilită la 12 septembrie, ziua de naș
tere a eroului național Amilcar Ca
brai, în semn de omagiu pentru 
contribuția majoră a acestuia la or
ganizarea și conducerea luptei de 
eliberare națională, care avea să 
triumfe la 24 septembrie 1973. cînd 
fosta colonie portugheză de ne 
coasta de vest a Africii s-a procla
mat republică.

Pășind în noua etapă istorică, tî- 
nărul stat independent acționează 
sub conducerea P.A.I.G.C.. partid 
de guvernămînt. in vederea dezvol
tării și diversificării agriculturii, 
sector . prioritar, care ocupă 90 Ia 
sută din populație, prospectării si 
valorificării rezervelor din subsol, 
ridicării nivelului de viată al celor 
aproape un milion de locuitori. Pri
mele roade ale acestei orientări 
s-au concretizat în extinderea su
prafețelor cultivate cu orez, arahi- 
de. plante tehnice si apariția în 
zona rurală a unor întreprinderi de 
prelucrare a produselor agricole, 
inițierea unui program de dezvoltare 
a industriei piscicole, crearea unei 
întreprinderi naționale pentru ex
plorarea și exploatarea petrolului, a

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 șl 15 septembrie. Ia țară : Vremea 
va ti In general frumoasă cu cerul va
riabil. Vor cădea averse izolate de

De la Centrul de fizică a
Centrul de fizică a Pămintului și 

seismologie comunică :
în ziua de 11 septembrie 1979, la 

ora 18,37 minute și 15 secunde, în 
regiunea Vrancea s-a produs, laadîn- 
cimea de circa 150 km, un cutremur 
cu magnitudinea de 5,3 (scara 
Richter).

Intensitatea cutremurului în zona 
epicentrală a fost de circa V și ju-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Roman, 
Președintele

Republicii Socialiste România

RAMA
lei naționale a acestei țări, prin cate 
ii adresează sincere felicitări și urări 
de sănătate, iar poporului din Repu
blica Guineea-Bissau noi succese pe 
caiea dezvoltării economice și sociale 
independente.

minereurilor utile. Prospecțiunile 
efectuate au dat la Iveală rezerve 
de țiței în platoul continental, de 
bauxită, fosfați, mangan s.a.. ce se 
adaugă unor importante resurse fo
restiere. a căror valorificare și pre
lucrare pe cale industrială a și În
ceput

Deplin solidară cu lupta popoare
lor pentru cucerirea independentei 
naționale și afirmarea lor de sine 
stătătoare pe calea progresului. 
România socialistă a acordat încă 
de la început întregul său sprijin -- 
politic, diplomatic, material și mo
ral — mișcării de eliberare din 
Guineea-Bissau. Tara noastră a sa
lutat cu bucurie proclamarea Repu
blicii Guineea-Bissau. stabilind din 
primul moment relații diplomatice 
cu noul stat. în spiritul înțelegeri
lor Intervenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si conducătorii 
P.A.I.G.C., cu prilejul intîlnlrilor 
avute atit la București, cît și pe con
tinentul african, legăturile de prie
tenie și colaborare dintre partidele 
și țările noastre au cunoscut o evo
luție continuu ascendentă. spre 
binele celor două popoare, în folo
sul cauzei păcii, înțelegerii si coo
perării în lume.

ploaie în nordul tării, precum șl în zo
nele de deal și de munte. Vînt moderat, 
cu unele intensificări. Temperaturile 
minime vor £i cuprinse între 8 și 18 
grade, iar cele maxime intre 20 și 28 
de grade, local mai ridicate. Pe alocuri 
ceață slabă dimineața șl seara. In Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vînt slab, pină la mo
derat. Temperatura în creștere.

Pămîntului și seismologie
mătate grade (scara Mercalli). Cu
tremurul a fost simțit la București 
cu o intensitate de circa IV grade 
(scara Mercalli), precum și lntr-o se
rie de localități (Ploiești, Focșani, 
Odobești) cu intensitatea de III—V 
grade (scara Mercalli).

Nu s-au produs nici un fel de pa*  
gube materiale.

• „CANALELE" BAI
KALULUI. Numeroasele rîuri 
care se varsă în Baikal își 
continuă cursul în imensul lac, 
fiecare avînd propria lui matcă, 
ce se aseamănă cu un canal sau 
un canion. Prin aceste verita
bile canale subacvatice își con
tinuă cursul pină departe în in
teriorul Baikalului rîurile II, 
Kamnl și Pesok. Oamenii de 
știință sovietici, care au între
prins de curînd cercetări în stră
fundurile Baikalului, au desco
perit pe fundul lacului straturi 
groase de argilă transportată de 
acești afluenți. în urma cercetă
rilor a reieșit că și rezervele de 
pește și flora lacului sînt mult 
mai bogate decît se credea oină 
nu de mult. Astfel, pe fundul 
Baikalului au fost descoperite 

varietăți necunoscute de plante 
acvatice. în prezent continuă 
cercetările menite să descifreze 
tainele imensului lac.

• SINTETIZAREA 
HORMONULUI DE 
CREȘTERE. Patru biologi de 
la Universitatea California din 
San Francisco au făcut o im
portantă descoperire, reușind să 
sintetizeze hormonul de creștere 
a omului, a cărui lipsă are 
drept consecință fenomenele de 
„nanism" (corpul nu se r^pi dez
voltă. persoanele respective ră- 
minind pitice). în acest scop, 
cercetătorii americani, folosind 
tehnicile moderne ale biogene- 
ticii. au reușit să determine anu
mite bacterii să producă hormo
nul de creștere umană. Pină în 
prezent, acest hormon era extras 

din creierul cadavrelor, fiind 
nevoie de nu mai puțin de 50 de 
cadavre pentru obținerea canti
tății de hormon necesare pentru 
un tratament cu durata de un 
an. Or, se consideră că în în
treaga lume există peste 700 000 
de copii care prezintă fenomene 
de nanism. Odată cu sintetiza
rea hormonului de creștere, 
pentru toți aceștia se conturează 
perspectiva unei dezvoltări nor
male. în plus, hormonul 'de 
creștere are și alte efecte pozi
tive. el contribuind la cicatriza
rea rapidă a hemoragiilor gas- 
trointestinale, a arsurilor grave, 
precum și la accelerarea refa
cerii fracturilor osoase.

• CE AR DORI SĂ 
CITEASCĂ FEMEILE. N“ 
demult, la Milano a avut loc

’TINI!
un simpozion al ziaristelor Ita
liene pe tema „Femeile și infor
mația". Rezultatele acestui sim
pozion au fost publicate acum 
sub forma unui volum. în an
samblu, concluziile participante
lor indică o atitudine pronunțat 
critică împotriva orientării spre 
divertisment și senzațional a 
unei bune părți a presei occi
dentale. O asemenea tratare, au 
arătat participantele la simpo
zion, echivalează cu o desconsi
derare a cititorilor și în special 
a cititoarelor. Ziarele oferă prea 
multe amănunte „senzaționale" 
din viata particulară a cîntăre- 
tilor de muzică ușoară, a actori
lor de cinematograf, a vedetelor 

fotbalistice și publică prea puțin 
sau nimic despre lucrurile care 
interesează cu adevărat pe o fe
meie a zilelor noastre. în tripla 
ipostază de om al muncii, gos
podină și mamă. Nu este, de
altfel. de mirare — s-a arătat 
în concluzia simpozionului — că 
în asemenea condiții statisticile 
indică o scădere continuă a nu
mărului de cititoare ale presei 
italiene așa-zisă de „divertis
ment".
• ALTERNATIVA A- 

GRICOLĂ LA CRIZA E- 
NERGETICĂ. In condițiile 
penuriel crescînde de energie. 

centrele de cercetări agricole 
din Franța au elaborat studii și 
au pus la punct metode de 
transformare a biomasei în com
bustibil și de captare a energiei 
rîurilor mici și a radiațiilor so
lare. Aria noilor resurse se în
tinde de la cultivarea sfeclei 
pentru alcool, cu care vor fi 
umplute rezervoarele camioane
lor. și pină la lucrări menite să 
extragă metanul din paie, de
șeuri forestiere și gunoi de 
grajd. în acest sens s-ă propus 
organizarea in mediul rural de 
cooperative de producere și de 
distribuire a biogazului. întrucit 
s-a observat că se pierd calorii 
prețioase prin incinerarea de
șeurilor din sate și orașe, au în
ceput să se pună la punct pro
cedee de recuperare a acestor 

calorii și de folosire a , cenușii 
ca materie fertilizantă.

• CINE SE SCOALĂ 
DE DIMINEAȚĂ... Se
minalul francez „Le Point" 
aduce noi amănunte în legătură 
cu senzaționala descoperire — de 
către un arheolog din R.D.G., 
Friedrich HinkeI — a primului 
plan detaliat cunoscut pină în 
prezent al unei piramide. Desco
perirea a fost făcută, după cum 
se știe, în Sudan. în zona necro
polei de la Mâroe ca urmare a 
unei pure întîmplări. Arheolo
gul s-a sculat într-una din zile 
înainte de răsăritul soarelui, do
rind să fotografieze una din pi
ramide Intr-un joc anume de 
umbre și lumini. Or, trecînd pe 

lingă o porțiune pe lingă care 
mai trecuse înainte de zeci de 
ori fără să observe nimic, ra
zele răsăritului de soare l-au 
dezvăluit, spre marea iul sur
prindere. imaginea unor linii 
geometrice săpate in piatră. Era 
lucrul atît de rivnit de arheologii 
din întreaga lume : planul unei 
piramide.

• BROASCĂ ȚES
TOASĂ RECORDMENĂ. 
Pescarii uneia din insulele ar
hipelagului Madeira au pescuit 
recent o broască țestoasă record- 
menă. Recordul constă din tra
versarea Oceanului Atlantic. 
Faptul a putut fi verificat după 
inelul agățat de unul din picioa
rele broaștei, pe care scria î 
„Florida — 9 iunie 1972".
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Desfășurate sub înaltul patronaj
al tovarășilor Nicolae Ceaușescu

Trimisul special al președintelui României 
primit de președintele R. A. Egipt

ARGENTINA f

și losip Broz Tito, la Belgrad s-au deschis

9fZILELE CULTURII ROMÂNEȘTI" 
ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA

BELGRAD 11. — Trimisul Agerpres, S. Morcovescu, transmi
te: La Belgrad au fost inaugurate la 11 septembrie „Zilele cul
turii românești" în R.S.F. Iugoslavia, manifestare culturală ce se.des
fășoară sub înaltul patronaj al tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și al tovarășului losip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia.

La festivitățile prilejuite de acest eveniment participă o delegație 
oficială română, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., reprezentantul 
președintelui Nicolae Ceaușescu, ......... .
instituții culturale și artistice și

Programul manifestărilor cuprin
de spectacole ale unor formații tea
trale și muzicale, expoziții de carte, 
de artă și fotografii. Timp de zece 
zile, ampla suită de manifestări ce 
vor . fi organizate in peste 20 de 
orașe din țara vecină vor oferi po
sibilitatea publicului iugoslav să ia 
cunoștință de valorile create in do
meniile artei plastice, muzicii, ci
nematografiei, teatrului și litera
turii.

Cuprinzătorul program de mani
festări a debutat cu vernisajul 
„Expoziției de carte, publicații și 
ilustrații de carte", în care locul 
central il ocupă lucrările președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și al „Expo
ziției de pictură și sculptură", ce 
cuprinde unele dintre cele mai sem
nificative lucrări ale pictorului 
Brăduț Covaliu și ale sculptorului 
Gheorghe lonescu-Călinești.

Din partea iugoslavă, la festivi
tate au luat parte Ivo Margan, 
vicepreședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal, reprezentantul pre
ședintelui Tito la aceste manifes
tări, Nandor Maior, secretar execu
tiv al Prezidiului ■ C.C. al U.C.I., 
Istvân Raican, secretar al 
U.S.P.M.I., Jivorad Kovacevici, pre
ședintele Adunării orășenești Bel
grad, reprezentanți ai Institutului 
federal pentru colaborare interna
țională în domeniile științei, tehni
cii și învățământului, reprezentanți 
ai unor instituții culturale iugo
slave, personalități ale vieții cul- 
tural-artistice din capitala iugo
slavă, ziariști iugoslavi și corespon
denți străini acreditați la Belgrad.

Erau prezenți membri ai delega
ției oficiale române.

Au luat, de asemenea, parte Ni
colae Mihai, ambasadorul Româ
niei la Belgrad, membri ai amba
sadei, membri ai corpului diplo
matic.

în cuvîntul rostit cu acest pri
lej, tovarășul Ivo Margan a 
evidențiat bogata și rodnica co
laborare româno-iugoslavă pe tă- 
rim cultural, care înregistrea
ză o continuă dezvoltare, fiind

ai unoralcătuită din reprezentanți 
ai uniunilor de creație.

o reflectare 
dintre cele 
tind că in România au fost or
ganizate „Zilele culturii popoare
lor și 1 
slavla", 
această 
o nouă < 
continuă 
două țări vecine, socialiste și prie
tene.

Luînd cuvîntul, tovarășul Du
mitru Popescu a evidențiat că 
această cuprinzătoare manifestare 
culturală capătă o valoare de sim
bol datorită înaltului patronaj al 
celor doi președinți, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, care, prin relațiile strinse de 
prietenie, prin frecventele contacte 
și convorbiri, determină cursul 
mereu ascendent al raporturilor 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural intre cele 
două țări, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului, 
păcii și înțelegerii intre popoare. 
Vorbitorul a relevat importanța 
unor asemenea manifestări cul
turale care se înscriu pe linia cu
noașterii reciproce a patrimoniului 
spiritual al celor două țări, con
tribuie la o mai bună înțelegere și 
apropiere reciprocă, la stringerea 
legăturilor tradiționale de priete
nie și colaborare dintre popoarele 
României și Iugoslaviei.

★
La Centrul internațional al presei 

a avut loc o conferință de presă la 
care au participat reprezentanți ai 
ziarelor centrale, ai agenției Taniug, 
ai radiotelevlziunii, ziariștii străini 
acreditați la Belgrad, reprezentanți 
ai unor instituții culturale.

Au fost prezenți membri al de
legației oficiale române, membri ai 
Ambasadei române la Belgrad.

★
Seara, delegația a făcut o vizită 

la Primăria din Belgrad, unde s-a 
întîlnit cu Jivorad Kovacevici, pre
ședintele Adunării orășenești, și cu 
ceilalți membri ai conducerii Adu
nării orășenești.

a bunelor 
două țări.

relațil 
Amin-

naționalităților din Iugo- 
vorbitorul a subliniat că 
manifestare va constitui 

contribuție la dezvoltarea 
î a colaborării dintre cele

Schimb de vederi privind dezvoltarea 
colaborării romăno-iugoslave

BELGRAD 11 — Tovarășul Dumitru 
Popescu, membru, al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. s-a întîlnit la 11 septem
brie cu tovarășul Dusan Dragosavat, 
secretar al Prezidiului C.C. al U.C.I.

Au fost prezenti Vlado Danjici, 
secretar executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., și Ivo Margan, vicepreșe
dinte al Consiliului ”
deral.

în cursul întîlnirii 
schimb de păreri 
colaborarea româno-iugoslavă 
multiple planuri. S-a constatat

Executiv

s-a efectuat 
cu privire

Fe-

un 
la 
pe 
cu

satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor romăno-iugoslave în spiri
tul hbtărîrilor convenite cu prilejul 
întîlnirilor și convorbirilor dintre 
conducătorii de partid si de stat ai 
celor două țări, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ioslp Broz . Tito. S-a 
făcut, de asemenea, un schimb de 
păreri cu privire la probleme interna
ționale actuale.

La întilnire, care s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a fost de fată ambasadorul român la 
Belgrad. Nicolae Mihai.

rr

r i ș

CAIRO 11 (Agerpres).— La 11 sep
tembrie, președintele Republicii Ara
be Egipt, Anwar El Sadat, a primit 
pe Vasile Pungan, trimis special al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu a fost 
transmis un mesaj dă prietenie pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
împreună cu cele mai bune urări de 
prosperitate pentru poporul egiptean.

Mulțumind, președintele Anwar El 
Sadat a transmis șefului statului ro
mân un cald mesaj de prietenie, urări 
de sănătate și fericire personală.

Din însărcinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, trimisul special 
a expus unele considerații și pozi
ții ale tării noastre cu privire la dez
voltarea pe mai departe a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre po
poarele român și egiptean. A fost 
exprimată dorința comună de a se 
extinde și diversifica raporturile mul-

tilaterale existente între cele două 
popoare și țări prietene.

S-a efectuat, totodată, un larg 
schimb de vederi în problemele de 
interes comun ale vieții internațio
nale contemporane și în primul rînd 
cu privire la evoluția actuală a si
tuației din Orientul Mijlociu, subli- 
niindu-se necesitatea sporirii efortu
rilor pentru continuarea procesului de 
instaurare a unei păci globale, 
și durabile în. această regiune 
mii.

Președintele Anwar El Sadat 
o înaltă apreciere eforturilor consec
vente ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu consacrate soluționării 
pașnice a problemelor din Orientul 
Mijlociu. în același cadru, s-a subli
niat importanța și dorința comună 
pentru continuarea contactelor și con
sultărilor începute între cei doi șefi 
de stat în probleme de interes co
mun, bilaterale și Internationale.

Crearea unui „Directorat unic 
al oamenilor muncii"

juste 
a lu-

a dat

haga. Convorbiri economice româno-olandeze
HAGA 11 (Agerpres). — Tovarășul 

Paul Niculescu, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, ministrul finanțelor, care 
efectuează o vizită în Olanda, a fost 
primit de Andreas van Agt, primul 
ministru al Regatului Țărilor de Jos. 
în cursul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prietenească, 
au fost relevate bunele raporturi 
româno-olandeze, exprimîndu-se sa
tisfacția ambelor părți pentru cursul 
pozitiv al acestora. S-a relevat; în 
acest context, dorința guvernelor ro
mân și olandez de a dezvolta in con
tinuare relațiile româno-olandeze, pe 
multiple planuri. în spiritul 
convenite cu prilejul vizitelor la 
mal înalt nivel.

Tovarășul Paul Niculescu 
întîlnit cu Christoph van 
Klaauw, ministrul . olandez al

celor 
cel
s-a 
der 
a-

facerilor externe. Cu acest prilej au 
fost evidențiate bunele raporturi exis
tente între cele două țări, exprimîn- 
du-se dorința dezvoltării acestora. 
S-a efectuat, de asemenea, un schimb 
de vederi asupra unor probleme in
ternaționale, între care securitatea si 
cooperarea europeană.

în cadrul vizitei, viceprim-ministrul 
român a avut convorbiri cu mi
nistru! finanțelor, Frans Andriessen, 
cu care a abordat probleme ale dez
voltării relațiilor economice și finan
ciare româno-olandeze, s-a întîlnit, 
de asemenea, cu membri ai conducerii 
Asociației bancherilor din Olanda, cu 
care s-au discutat aspecte ale cola
borării financiar-bancare româno- 
olandeze.

La convorbiri a participat amba
sadorul țării noastre în Olanda, 
Tfaian Pop.

Revista algeriană „El Moudjahid" evidențiază

Politica externă constructivă a României
ALGER 11 (Agerpres). — Revista 

algeriană „El Moudjahid", organ 
central al partidului Frontul de 
Eliberare Națională, a publicat un 
amplu articol dedicat României, în 
care sînt prezentate pe larg reali
zările obținute de țara noastră in 
anii de după eliberare, relevindu-se 
marile succese înregistrate de po
porul român în dezvoltarea ecoho- 
mico-.socială a țării.

în legătură cu o serie de aspecte 
ale politicii externe românești, in

articol se scoate în evidență contri
buția țării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu personal, la 
eforturile pentru soluționarea crizei 
din Orientul Mijlociu. Sini aminti
te. în acest sens, ultimele intilniri 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu președintele Siriei, Hafez Al 
Asșad. și cu președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea: Palestinei. Nasser 
Arafat.

România la tirguri internaționale
BRNO
Pavilionul țării noastre 
vizitat de președintele 

guvernului federal 
al R.S. Cehoslovace

BRNO 11 (Agerpres). *— La 11 
septembrie, la Brno s-a deschis 
Tirgul internațional de 
și utilaje.

România participă cu o gamă 
largă de exponate din 
rele mașini și agregate ' pentru 
agricultură, utilaje de con
strucții și altele.

Pavilionul românesc a fost 
vizitat de președintele guver
nului federal, Lubomir Strougal,

mașini

sectoa-

de Josef Simon, vicepreședinte 
al guvernului federal, 
Barcak, 
exterior, 
claie.

K01N
BONN

Kbln —
Tirgul internațional alimentar, 
Anuga, la care participă 4 140 
firme din 79 de țări.

întreprinderile românești ex
pun o gamă variată de produse 
alimentare.

Standurile românești au fost 
vizitate de ministrul federal al 
alimentației, agriculturii și silvi
culturii, dr. Josef Ertl.

Anflrej 
ministrul comerțului 
de alte persoane ofi-

11 (Agerpres). — La 
R.F.G. — s-a deschis

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 
La Buenos Aires a fost dată publi
cității o declarație a P.C. din Argen
tina. în care se subliniază necesitatea 
restabilirii garanțiilor constituționale, 
a eliberării detinuților politici și 
schimbării actualului curs economic 
promovat de autorități. P.C. din Ar
gentina se pronunță pentru încetarea 
campaniilor împotriva partidelor po
litice, pentru promovarea unei poli
tiei care să asigure dezvoltarea in
dependentă a tării, apărarea interese
lor economiei naționale și ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc, 
în acest sens, documentul propune o 
„platformă de măsuri urgente", in 
vederea instaurării „unui climat pro
pice realizării unui consens național 
democratic, bazat pe un program e- 
laborat in comun de civili si militari 
progresiști, de forțele politice, socia
le și economice ale tării".

Pe de altă parte. într-o rezoluție 
dată publicității la Buenos Aires. Co
misia naționali? a muncii și Comisia 
„25" au anunțat crearea unui „Direi- 
torat unic al oamenilor muncii ar
gentinieni". Din acest organism fac 
parte 30 de conducători ai celor două 
tendințe, 
mișcarea 
prezentă 
nizatiei 
(O.I.M.).
lutia adoptată va servi ca bază pen
tru adoptarea unei poziții comune a 
mișcării muncitorești argentiniene 
fată de actuala politică economică. 
După cum s-a mai anunțat, activita
tea sindicală a fost interzisă in Ar
gentina după lovitura de stat milita
ră din martie 1976.

LUANDA 11 (Agerpres). — Biroul 
Politic al Comitetului Central 
Mișcării Populare pentru 
rarea Angolei — Partidul 
a anunțat. într-un comunicat 
transmis de postul de radio 
că luni, 10 septembrie, la Moscova a 
încetat din viață Agostinho Neto. pre
ședintele Republicii Populare Angola, 
președintele M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, conducător încercat al luptei 
pentru libertatea, independenta și 
prosperitatea poporului angolez, mi
litant de seamă pentru cauza elibe
rării naționale, pentru colaborare 
internațională si pace.

MOSCOVA

al 
Elibe- 

Muncii 
oficial. 

Luanda-,

Marți dimineața. Biroul Politic al 
C.C. al M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
reunit în sesiune de urgență, a ho- 
tărit decretarea doliului național pa 
o perioadă de 45 de zile.

★
în buletinul medical, dat publicită

ții la Moscova, se arată că președin
tele Agostinho Neto a fost supus 
unei intervenții chirurgicale, fiind 
suferind de hepatită cronică progre
sivă cu evoluție spre ciroza ficatului 
si o perturbare pronunțată a func
țiilor acestuia.

Totodată, s-a hotărit ca 
sindicală argentiniană să fie 
la Adunarea anuală a Orga- 
Internaționale a Muncii 

Potrivit autorilor săi. rezo-

MOSCOVA — Corespondentul A- 
gerpres, Mihai Coruț, transmite: Con
ferința mondială „Pentru un viitor 
pașnic și sigur pentru toți copiii lu
mii", desfășurată la Moscova, în cadrul 
manifestărilor prilejuite de „Anul in
ternațional al copilului", și-a încheiat 
lucrările la 11 septembrie.

La reuniune au participat delegații 
reprezentind 385 de organizații na
ționale. — obștești, sindicale, de fe
mei, copii și de tineret — din peste 
130 de țări, precum și reprezentanți 
a 47 de organizații internaționale și 
regionale.

Din țara noastră a fost prezentă la 
lucrări o delegație condusă de Maria 
Bobu, vicepreședintă a Consiliului Na
țional al Femeilor..

Timp de 5 zile, participanți! au 
dezbătut, în ședințe plenare si în co
misii, probleme legate de situația 
materială și socială a generațiilor ti
nere. de educare și formare a 
copiilor.

Delegația română a luat parte ac
tivă la dezbaterile din toate comisiile 
de lucru, prezentind, în lumina me
sajului adresat conferinței de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, re
zultatele eforturilor poporului nostru 
pentru a asigura tuturor copiilor ță
rii, întregului tineret condiții optime 
de viată, învățătură și afirmare in 
societate, a înfățișat preocupările 
pentru creșterea și educarea lor in 
spiritul prieteniei, păcii și solidarită
ții cu toți copiii lumii. Intervențiile 
delegației române au fost urmărite cu 
interes, pozițiile exprimate găsindu-și 
reflectarea ip documentele principale 
ale reuniunii, adoptate prin consens 
de participanți: „Apelul conferinței 
adresat celei de-a 34-a sesiuni a A- 
dunării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, guvernelor și rvylâ- 
mentelor tuturor statelor Iu.’,. " și 
„Apelul către opinia publică mondia
lă, organizațiile și mișcările obștești".

agențiile de presă transmit
întrevedere sovieto-afga- 

jjțj Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului “ ■ ■ - ■___
U.R.S.S., a avut la Moscova o între
vedere cu Nur Muhammed Taraki, 
secretar general al C.C. al Partidului 

. Democratic • Popular,. președintele 
Consiliului Revoluționar din Afganis
tan. care a făcut o escală în capitala 
sovietică, venind de la Havana. în 
cadrul întrevederii, informează agen
ția T.A.S.S., au fost examinate pro
bleme ale relațiilor sovieto-afgane, 
precum și probleme internaționale de 
interes reciproc.

întilnire la Varșovia^ Ed- 
ward Gierek, prim-secretar. al C.C. al 
P.M.U.P., a avut o întilnire cu Haled 
Bagdaș. secretar general al C.C. ai 
Partidului Comunist Sirian, infor
mează agenția P.A.P. Au fost exami
nate direcțiile extinderii contactelor 
dintre cele două partide, probleme 
ale mișcării muncitorești Internatio
nale și ale situației mondiale, inclu
siv situația din Orientul Mijlociu.

Conferința cu privire la 
situația din Rhodesia, conv°-

Sovietului Suprem al

i

cată conform proiectului adoptat în 
cadrul ultimei reuniuni la nivel înalt 
a Commonwealthului, și-a reluat lu
crările, marți, la Londra. Ședința de 
marți a fost prezidată de ministrul 
de externe britanic, lord Carrington. 
Pe ordinea de zi au fost înscriși doi 
vorbitori. Din partea Frontului Pa
triotic Zimbabwe a luat cuvîntul 
Joshua Nkomo, unul din cei doi co
președinți ai Frontului, urmat de 
discursul „primului ministru" al gu
vernului instaurat de regimul rasist 
de la Salisbury, Abel Muzorewa.

In cursul operațiunilor 
militare ale regimului ile
gal de la Salisbury imp°ui'a 
unor obiective de pe teritoriul Mo- 
zambicului au fost ucise cel pulin 
56 de persoane, relevă ziarul „Noti- 
cias" care apare la Maputo. Din rin- 
dul invadatorilor au fost uciși cel pu
țin 50 de militari, și nu 15 cit s-a 
afirmat la Salisbury, iar o parte au 
fost făcuti prizonieri. Reluînd o de
clarație a administratorului districtu
lui Chockwe, „Noticias" arată că în 
cursul celor trei zile, cit au durat 
atacurile rhodesiene, populația loca
lă a dat dovadă de calm și disciplină.

iar activitatea productivă nu a fost 
întreruptă,

Sesiunea Comisiei re
gionale pentru Europa a 
Q.M.S. (Organizația Mondială a Să
nătății) și-a început lucrările la Hel
sinki. Pe ordinea de zi figurează, 
intre altele, probleme legate de ac
tivitatea viitoare a comisiei. în spe
cial in domeniul îndeplinirii progra
melor privind ocrotirea sănătății 
mamei și copilului și conservarea 
mediului înconjurător. La lucrări 
participă reprezentanții celor 31 de 
state membre din Europa, intre care 
și o delegație din România. în ca
dru! primei ședințe de lucru, șeful 
delegației române a fost 
președinte al Comitetului, 
pentru Europa al O.M.S. 
sesiune.

ales vice- 
regional 

in actuala

APRECIEM CONTRIBUȚIILE MARCANTE ALE ROMÂNIEI
CA PROMOTOR AL FOLOSIRII ȘTIINȚEI ÎN SLUJBA PĂCII"

In cadrul Festivalului 
lui de păpuși organizat 
mahiria Libiană cu prilejul celei 
dc-a 10-a aniversări a Marii Re
voluții de la 1 Septembrie, Tea- 
trul de păpuși din Craiova a pre
zentat spectacole la Tripoli și 
Benghazi, apreciate in mod deo
sebit de publicul spectator și de 
reprezentanți ai forurilor cultu
rale libiene.

teatru- 
in Ja-

Capitala țării noastre găzduiește in aceste zile Congresul Mondial al 
Petrolului, care s-a deschis duminică in prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, Cuvîntarea rostită cu acest pri
lej; abordînd probleme de mare însemnătate și actualitate din domeniul 
vieții economice și politice internaționale legate de criza energetică, a pe
trolului, relevind rolul și însemnătatea colaborării internaționale pentru 
soluționarea acestor probleme, a avut un puternic ecou in rindul partici- 
panților la congres. , , . ... ,Tot la București a avut loc, cu puține zile înainte, o alta reuniune 
internațională — Colocviul „Transportul macromoleculelor în sistemele 
celulare" — manifestare organizată in cadrul Institutului de biologie și 
patologie celulară, recent înființat. Participanții la cele două prestigioase 
reuniuni științifice internaționale au dat o înaltă apreciere realizărilor 
științei și tehnologiei românești, contribuției României la promovarea Ști
inței ca factor al progresului umanității, al păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale. A

Publicăm mal jos citeva declarații ale unor reputațl oameni ae știința 
participanți la aceste manifestări științifice internaționale.

crizei energetice, spre găsirea de so
luții care să nu prejudicieze intere
selor nici unei țări. Venezuela — ca 
una din principalele târî producă
toare de petrol din lume — se si
tuează statornic pe coordonatele unei 
asemenea orientări.

în prezent circulă o serie de pre
viziuni alarmiste, în legătură cu de
clanșarea unei crize energetice ex
trem de grave în pragul mileniului 
următor. Personal, nu împărtășesc 
aceste concepții. După părerea mea, 
omenirea dispune de forța intelec
tuală necesară pentru a-și rezolva

cipală de energie. De aceea, guver
nul nostru întreprinde măsuri hotă- 
rîte pentru a face fată crizei energe
tice. Pe lingă preocuparea pentru 
dezvoltarea și diversificarea surselor 
proprii de energie, ne îndreptăm 
atenția spre acțiuni de colaborare și 
cooperare cu alte țări.

în această direcție, cooperarea cu 
România socialistă, vecină si priete
nă, poate constitui un exemplu. Am 
inăltat împreună, pe Dunăre, gigan
tul energetic de la Porțile de Fier t 
și acum construim, tot împreună, hi
drocentrala Porțile de Fier II. Co

„Un moment 
care ne-a onorat profund, 

o expresie a interesului 
viu pentru progresul 

științei"
Prof. Christian de Duve, 
laureat al Premiului Nobei, 

directorul Institutului internațional 
de patologie celulară și moleculară 

din Bruxelles:

in

„împărtășim 
concepția președintelui 

Nicolae Ceaușescu : 
capacitățile științifice — 
pentru binele omului" 
Jean Claude Balaceanu, 

directorul general 
ci Institutului francez al petrolului:

„La fel oa toți participanții la con
gresul nostru, am fost foarte impre
sionat de profunzimea și însemnăta
tea ideilor și punctelor de vedere ex
primate în cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Abordînd intr-o 
viziune largă, realistă, problemele 
energiei, președintele României a 
formulat propuneri și măsuri concre- 

' .’ a 
să subliniez

decît aceea cane s-ar cuveni consu
mată în mod teoretic. Deci este ne
cesar un efort foarte serios al știin
ței și tehnicii In acest domeniu pen
tru a revizui toate schemele indus
triale elaborate în epoca energiei ief
tine. Trebuie să învățăm să trăim 
mai economicos din punct de vedere 
al energiei. Risipa a devenit un lux 
pe care nici o țară avansată nu și-1 
mai poate permite".

„Criza energetică 
își poate găsi soluționare 

prin eforturile tuturor 
statelor"

Opinii ale unor savanți de renume 
mondial, 
reuniuni științifice de la București 
Congresul Mondial al

participanți la două mari

Petrolului și 
colocviul „Transportul macromoleculelor 

în sistemele celulare44

țe, constructive de soluționare 
acestora. Aș dori 
mai ales propunerea președintelui 
Ceaușescu cu privire la limitarea 
înarmărilor, care ar spori considera
bil puterea de investiție în domeniul 
utilizării științei și tehnicii în scopuri 
pașnice, cu ajutorul fondurilor deve
nite disponibile prin reducerea cerce
tării și producției legate de industria 
armamentelor.

împărtășim această propunere, cu 
atit mai mult cu ât, după opinia 
noastră, însăși actuala criză energeti
că reprezintă, în realitate, o criză de 
investiții. De fapt, nu rezervele ener
getice au devenit insuficiente. ci 
tehnicile de explorare și exploatare, 
precum și de utilizare a resurselor 
de energie. Bunăoară, observînd prin
cipalele procese industriale, se con
stată că ele consumă o cantitate de 
energie de peste 10 ori mai mare

Francisco Gutierrez, 
directorul Școlii de inginerie 

petrolului de la Universitatea din 
Caracas:

„Cuvîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea congresului 
a avut o puternică rezonanță în rîn- 
dul pârtfcipanților. După cum se știe, 
forumul nostru mondial are menirea 
de a face cunoscute mai bine progre
sele industriei petrolului pentru ca 
țările participante să poată face față 
mai ușor actualei crize energetice. în 
acest sens, mi se pare deosebit de 
important apelul adresat de președin
tele României la dezvoltarea largă a 
colaborării internaționale pe toate 
planurile, a cooperării economice, in 
producție și în domeniul cercetării 
științifice și tehnologice a tuturor ță
rilor. într-adevăr, calea conlucrării 
tot mai intense și mai ample între 
state este singura care conduce spre 
contracararea efectelor dramatice ale

Q

treptat toate marile probleme cu care 
se confruntă, inclusiv problemele le
gate de asigurarea unui potential e- 
nergetic tot mai vast, bazat pe Va
lorificarea unor noi resurse, pe îm
bunătățirea continuă a tehnologiilor 
de producție și de consum. Desigur, 
este vorba și de o problemă politică 
și tqcmai în aceasta se relevă actua
litatea apelului președintelui Româ
niei pentru ca petrolul să nu mai 
constituie o sursă inflamabilă de con
flicte între state, ci „combustibilul" 
de propulsare a unei colaborări rod
nice între națiuni libere, egale 
drepturi și stăpîne pe bogățiile 
naționale".

in 
lor

„Cooperarea — 
un potențial inepuizabil"

Sîiepan Jinici, 
președintele 

Comitetului național Iugoslav 
pentru Congresul Mondial 

al Petrolului:
„Iugoslavia, ca și celelalte țări ale 

lumii, este confruntată de criza ener
giei. de faptul că economia este 
orientată spre petrol, ca sursă prin-

laborarea și cooperarea noastră merg 
mai departe — împreună căutăm să 
dăm o valorificare superioară petro
lului și gazelor. La Pancevo a intrat 
în exploatare nu. demult cel mai 
mare complex petrochimic din Iu
goslavia. obiectiv realizat în strînsă 
cooperare cu întreprinderi speciali
zate din România.

Sperăm că, prin datele noi pe care 
le aduce.. Congresul Mondial al Pe
trolului. care se desfășoară la Bucu
rești. va fi în folosul întregii ome
niri.

Am fost impresionați de faptul că 
președintele Nicolae Ceaușescu a fost 
prezent și a luat cuvîntul la deschi
derea congresului. Aceasta arată, 
o dată fnai mult, atenția pe care 
România, personal șeful statului ro
mân o acordă problemei energiei, 
care a căpătat dimensiuni mondiale. 
Din cuvîntul președintelui Nicolae 
Ceaușescu am retinut preocuparea 
constantă a tării dumneavoastră în 
acest domeniu. . preocuparea pentru 
solutionarea crizei energetice printr-o 
amplă cooperare internațională, pen
tru reglementarea 
blemei preturilor și 
măsuri hotărîte în 
sirii și conservării

„A fost o mare cinste, un mare 
privilegiu pentru noi, participanții 
la colocviul „Transportul macro- 
moleculelor în sistemele celulare", să 
fim primiți de acad. Elena Ceaușescu. 
Este o personalitate extrem de com
petentă și am apreciat cu toții, și 
eu personal, că ne-a acordat o parte 
din timpul său, în ciuda programului 
încărcat, ca să ne primească. Dacă 
ar fi să interpretez gestul doamnei 

, Ceaușescu, aș spune că el constituie 
pn indiciu clar al interesului dom- 
niei-sale pentru acest institut, al 
dorinței de a-1 sprijini". în acest 
context, prof.. Christian de Duve a 
arătat că Institutul de biologie și 
patologie celulară din București iși 
începe activitatea sub auspicii foarte 
bune. „Prin acest nou institut, a 
spus el, România devine o parte a 
rețelei mondiale de institute, de 
laboratoare și de oameni de știință 
care contribuie la efortul uriaș de a 
descoperi secretele celulei vii și 
a le aplica în scopul sănătății 
bunăstării umane".

ternaționale. a doua la lucrul 
echipă. Cred că amindouă privesc 
în egală măsură și institutul recent 
înființat la București.". Remarcînd 
faptul că unii dintre tinerii biologi 
din București s-au pregătit in dife
rite institute din străinătate, el a 
apreciat avantajul cercetătorilor ro
mâni, de a avea posibilitatea să 
desfășoare, la terminarea pregătirii 
științifice peste hotare, o muncă 
deosebit de importantă in patria lor, 
într-un institut de primă mărime. 
„Cred că acest lucru este foarte im
portant, deoarece și eu am lucrat in 
Statele Unite fiind străin. Inițial 
m-am dus acolo ca să mă specializez 
și apoi să mă întorc în țara mea. 
Dar n-am putut să o fac și știu cit 
de rău este acest lucru in toate pri
vințele". Legat de aceasta, el a adău
gat că institutul bucureștean are un program ' - - -
care sînt înscrise probleme funda
mentale 
medicina

Convorbiri etiopiano-so- 
ViOtiCC. La Addis Abeba au avut 
loc convorbiri între Mengistu Haile 
Mariam, președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu al 
Consiliului de Miniștri al Etiop, ț, și 
Aleksei Kosîghin, președintele n- 
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a ț.t 
în vizită oficială in această țară. Cele 
două părți, informează agenția 
T.A.S.S., au procedat la un schimb de 
păreri asupra colaborării sovieto- 
etiopiene in diverse domenii, pre
cum și asupra unor probleme Inter
nationale de interes reciproc.

deosebit de interesant, in
pentru biologie și pentru 
cardiovasculară.

de 
și

„Condiții excelente 
pentru activitatea 

de cercetare"
Prof. Marylin G. Farquhar, 

de la Universitatea Yale — 
New Haven :

doamna Elena 
Washington, cit și 
fiecare dată am 
de concepția sa 

general și Institu- 
patologie celulară

echitabilă a pro- 
întreprinderea de 
direcția economi- 
energiei".

„Tinerii cercetători 
români au privilegiul 

de a-și putea valorifica 
talentul și priceperea 

în propria patrie" 
Prof. David Sabatini, 

președintele Societâțll americane 
de biologie celulară :

„Mi-a făcut o mare plăcere și am 
fost onorat de faptul că am fost pri
mit de doamna Elena Ceaușescu. 
în cursul întrevederii am fost im
presionat de două afirmații făcute 
de acad. Elena Ceaușescu. Prima se 
referă la importanța cooperării în-

. „Am discutat cu 
Ceaușescu atit la 
la București. De 
fost impresionat 
privind știința in 
till de biologie și ___ _________
în special". în legătură cu aceasta, 
prof. Farquhar a afirmat : „Nu cred 
că există un alt laborator de o ase
menea importantă in multe țări din 
Europa". Ca și ceilalți interlocutori, 
d-sa a exprimat aprecierea că Insti
tutul de biologie și patologie celu
lară din București, realizat prin 
eforturile deosebite ale statului nos
tru, este dotat cu echipament mo
dern și dispune de o echipă remar
cabilă de lucru, alcătuită din cerce
tători cu experiență și din tineri 
care s-au format in mari laboratoare 
din S.U.A., Anglia sau Franța, echi
pă care manifestă nu numai compe
tență, dar și.putere de muncă, pa
siune și interes pentru activitatea 
sa, cu convingerea că soluția mul
tora dintre problemele medicale ale 
timpurilor noastre se găsește in bio
logia celulară.

Acțiuni represive ale au
torităților de la Seul. Intr-° 
informare a Secretariatului Comite
tului pentru reunificarea pașnică a 
patriei publicată la Phenian sînt de
nunțate acțiunile regimului sud-co- 
reean, care a procedat la arestarea 
unor personalități democratice.

Alegerile locale din Ja
ponia. Tokio au fost anunțate 
rezultatele alegerilor pentru organe
le executive și legislative locale par
țiale desfășurate la 9 septembrie. Re
prezentanții partidului comunist au 
înregistrat succese remarcabile, in 
adunările a 16 orașe și ale altor loca
lități fiind aleși 21 de reprezentanți 
ai partidului, cu trei mai mulți decit 
la precedenta consultare electorală.

Dizolvarea parlamentu
lui portughez. Un comunicat 
oficial dat publicității la Lisabona 
anunță că la 2 decembrie vor avea 
loc in Portugalia alegeri legislative 
intercalate. în vederea desfășurării 
alegerilor parlamentare, președintele 
țării, Antonio Ramalho Eanes, a 
semnat marți decretul ce prevede 
dizolvarea Adunării Republicii (par
lamentul țării).

Creșterea inflației in țările 
Pieței comune

BRUXELLES 11 (Agerpres). — Rata 
inflației în țările membre ale Pieței 
comune a crescut, in luna iulie, cu 
1,7 la sută, în medie. în comparație 
cu luna iulie 1978, rata inflației a 
crescut., in iulie anul acesta, cu 10.4 
la sută, s-a anunțat oficial la Bru
xelles.

După cum relevă agenția Associa
ted Press, cele mai mari rate ale 
inflației, in perioada iulie 1978 — iu
lie 1979, s-au înregistrat în Marea 
Britanie (15.6 la sută). Italia (13,8 la 
sută). Danemarca (10,8 la sută) șl 
Franța (10,3 la sută).
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