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Cu prilejul vizitei 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Ti
miș și al deschiderii 
noului an școlar și uni
versitar, astăzi va avea 
loc în municipiul Timi
șoara o mare adunare 
populară. Posturile de 
radio și televiziune vor 
transmite direct aceas
tă manifestare în jurul 
orei 11.

LA ÎNCEPUT
DE AN ȘCOLAR

a

într-o atmosferă de profundă dragoste și stimă față de secretarul general

al partidului, sub semnul angajării de a intimpina Congresul al Xll-lea al partidului

cu realizări cit mai importante in dezvoltarea economiei, ieri a început
I

V

NICOLAE CEAUSESCU
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi- 
c&Socialiste România, a făcut 
Ihneri o vizită de lucru în uni
tăți industriale și agricole din 
județul Timiș.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tova
rășa Elena Ceaușescu, de to
varășii losif Banc, Gheorghe 
Oprea, Mihai Gere, llie Rădu- 
lescu.

La plecarea din București, 
pe aeroportul Otopeni, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășii llie 
Verdeț, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Gheor
ghe Cioară, Constantin Dăs- 
călescu, Ion Dinca, Janos Fa- 
zekas, Ion lonită, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, losif Uglar, Ștefan Voi- 
tec, Ștefan Andrei, Nicolae 
Constantin, Miu Dobrescu, Lu
dovic Fazekas, Ion Iliescu, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Ri
chard Winter, Dumitru Popa.

Vizita s-a înscris ca un nou și 
semnificativ moment al dialogului 
permanent, direct și rodnic, pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îl are 
cu făuritorii de bunuri materiale și 
spirituale, in probleme esențiale ale 
muncii și vieții lor. ale dezvoltării 
tării, ale construcției socialiste.

în cadrul acestei întîlniri de lucru, 
secretarul general al partidului a 
examinat si stabilit — împreună cu 
factori de răspundere din ministere 
economice, cu reprezentanții organe
lor locale de partid 
muncitori, ingineri si 
țărani cooperatori și 
agricultură — căile 
cele mai eficiente de ridicare a acti
vității economico-sociale din județ, 
la nivelul exigențelor sporite ale ac- 

jalei etape de edificare a societății 
gcialiste multilateral dezvoltate.

i Reîntîlnirea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a constituit pentru locui
torii Timișoarei un fericit prilej de 
a-i exprima, încă o dată, simțâ-

si de stat, cu 
tehnicieni, cu 

specialiști din 
si modalitățile

ft

TIMIȘ

iiililIHlIlllt
Timișorenii fac. înalților oaspeți o primire caldă, sărbătorească

Astăzi, în întreaga țară, școlile 
și facultățile își redeschid porțile 
pentru un nou an de învâ- 
tămînt. Deschiderea școlilor are 
loc într-un moment cînd în
tregul nostru popor, țara întreagă 
se pregătesc să întîmpine, cu re
zultate tot mai bune in toate com
partimentele de activitate, cel de-al 
Xll-lea Congres al partidului, eve
niment remarcabil, care va trasa 
linii directoare de amplă perspec
tivă dezvoltării continue a socie
tății noastre, înaintării rapide a 
României pe drumul progresului 
multilateral, al civilizației celei 
mai înaintate, socialiste. De aseme
nea, acest nou an școlar și universi
tar debutează în condițiile puter
nicului stimulent imprimat în
tregii activități educative de cuvin- 
tarea secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta Consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R. Noua etapă. 
1979—1980, a muncii didactice se 
va desfășura pe coordonatele ma
jore ale dezvoltării și perfecțio
nării învățămîntului de toate gra
dele, amplu fundamentate în Legea 
educației și învățămîntului, docu
ment programatic ce intră în vi
goare odată cu anul de învătămint 
actual.

Este o caracteristică semnificativă 
a societății noastre socialiste faptul 
că școala. învățămîntul sînt un bun 
al tuturor copiilor tării. Astfel, 
unitățile de învățămînt primar și 
gimnazial urmează a fi frecventa
te, în total, de aproximativ 3 188 000 
elevi. Rețeaua învățămîntului liceal 
cuprinde, în acest an școlar, aproa
pe 1 000 licee de 10 tipuri, cu 29 
profiluri de specializare. Grija 
partidului și statului pentru asigu
rarea de posibilități egale de învă
țătură tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, își 
găsește o grăitoare expresie în 
prezenta în școlile de toate gradele 
a fiilor oamenilor muncii de dife
rite naționalități. în noul an de 
studiu, din circa 30 000 unități șco
lare de tot felul. 3 300 sînț școli și 
secții cu predare în limbile națio
nalităților conlocuitoare, frecven
tate de circa 323 000 elevi.

Așadar. începe un nou an de tn- 
vătămint. Sîntem în anul în care 
școala este chemată să facă totul 
pentru a-și îndeplini cu cinste, la 
un ridicat nivel de exigentă. înda
toririle ce-i revin din indicațiile 
cuprinse în recenta cuvîntare a to
varășului Nicolae, Ceausescu, la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.Q.R., privind progresul general al 
tării, răspunderea pentru educarea 
și formarea tinerei generații. Edu
carea comunistă, prin muncă si 
pentru muncă, legarea tot mai 
strinsă a procesului instructiv-edu- 
cativ de cerințele concrete ale con
strucției socialiste, cultivarea spiri
tului revoluționar, formarea unor 
cetățeni demni și devotați patriei 
socialiste — iată tot atîtea direcții 
de acțiune. în care se cuvine să se 
stăruie cu perseverentă si fervoare 
pentru ca școala noastră să dobîn- 
dească rezultate din te în ce mal 
bune.

Pentru noul an de învățămînt au 
fost tipărite 688 titluri de cărți 
școlare, în tiraj de aproape 30 mit 
lioane exemplare, care se distri
buie gratuit elevilor in prima zi de 
cursuri. De asemenea, producția de 
mijloace de învățămint pe anul 1979 
cuprinde un bogat repertoriu de fil
me didactice, jocuri, truse, diapozi
tive pentru preșcolari.

Și învățămîntul universitar a 
beneficiat de o serie de îmbunătă
țiri atît în ceea ce privește planu
rile și programele de învățămînt, 
care sînt mai bine structurate și 
adaptate cerințelor unui învăță- 
mînt realizat în strînsă conexiune 
cu cercetarea și producția. S-au 
editat cursuri și manuale noi, a 
fost extinsă și modernizată baza 
materială a procesului instructiv- 
educativ.

Școala noastră de toate gradele, 
Investită cu inalta menire de prin
cipal factor de formare' a cadrelor, 
de educație comunistă, revoluțio
nară a tinerei generații, are întru
nite toate condițiile ca în noul an 
de activitate să obțină rezultate 
tot mai valoroase, spre binele pa
triei, pentru înălțarea continuă a 
mărețului edificiu al societății ro
mânești contemporane.

O sărbătoare a

mintele de fierbinte dragoste, stimă 
și recunoștință pentru grija perma
nentă ce o poartă prosperității con
tinue a județului lor, pentru clar
viziunea, dinamismul și pasiunea 
revoluționară cu care acționează în 
vederea progresului neîntrerupt al 
patriei, bunăstării și fericirii po- 

, porului nostru, creșterii prestigiului 
* și rolului României socialiste în 
lume.

Aceste sentimente profunde și-au 
găsit o pregnantă expresie chiar din 
primele clipe ale sosirii la Timi
șoara a secretarului general al parti
dului.

...Ora 9,30. Aeronava prezidențială 
aterizează pe aeroportul munici
piului.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat sînt sa
lutați cu căldură de tovarășul Petre 
Dănică, prim-șecretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean..

O gardă, alcătuită din ostași al 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiuni
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, prezintă onorul.

Este intonat Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România.

Grupuri der pionieri și șoimi ai 
patriei, de tineri și tinere, în fru
moase costume naționale, oferă tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu buchete 
flori.

în întîmpinare au venit 
de timișoreni, care scandează 
însuflețire „Ceaușescu - 
„Ceaușescu și poporul !". 
brant cîntecul „Partidul, 
România", trei nume atît 
tuturor, trei nume cu

de

mii 
cu 

- P.C.R.!“, 
Răsună vi- 
Ceaușescu, 
de scumpe 
valoare de

profunde 
conștiința 

Nicolae

tuturor
biografie decit un 
exemplu strălucit, un 
model superb pentru 
milioane'e de elevi din 
țara noastră in setea 
lor de învățătură, in 
neobosita lor strădanie 
de a ști spre a deveni 
mîine constructori în
flăcărați ai comunis
mului, cetățeni însu
flețiți în gradul cel 
mai înalt de iubirea 
de patrie, de pace și 
de progres ? !

'De ziua sărbătoreas
că a deschiderii anului 
școlar, cînd îi vedem 
pe copii îndreptîndu-se 
spre porțile , larg des- 
chise ale școlilor, nu 
se poate să nu retrăim 
sufletește emoția lor 
curată, bucuria lor 
copilăroasă, aprinsa 
lor curiozitate de în
vățătură, fericirea lor 
de a se ști ocrotiți de 
dragostea întregii na
țiuni. Dar, dacă stăm 
și ne gîndim drept, 
festivitatea deschiderii 
anului școlar nu este 
numai sărbătoarea ele
vilor și studenților. Ea 
este in egală măsură a 
părinților. în aceeași 
măsură este si sărbă
toarea învățătorilor și 
a profesorilor. Iar dacă 
în mod firesc înmă- 
nunchem la această 
sărbătoare milioane de 
elevi, milioane de pă
rinți și mii de educa
tori, învățători și pro
fesori, atunci cine mai 
rămâne indiferent in 
afara strălucitoarei ei 
lumini solare, in afara 
cununii ei de flori ? 
Cine nu se simte im
plicat cu trup și su
flet intr-o sărbătoare 
la care. iată, participă 
întreaga națiune ?

Petra VINTILA

tidul și statul nostru 
investesc în învăță
mint nu numai impre
sionante fonduri bă
nești, ci și o orientare 
sănătoasă, pe măsura 
nevoilor țării și po
porului, îi asigură cli
matul cel mai fertil 
pentru ca de la o ge
nerație la alta să 
crească un corp tot 
mai viguros, mai ca
lificat de muncitori și 
ingineri, de medici și 
profesori, de cetățeni 
pasionați de muncă și 
progres pentru conti
nua înflorire a patriei 
socialiste.

Ce-ar trebui să le 
spunem elevilor in 
pragul noului an șco
lar 7 Zilele trecute am 
recitit o carte a publi
cistului francez Michel 
Hamelet, carte de
dicată vieții și operei 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Autorul a- 
cestei cărți deosebit de 
interesante evocă la un 
moment dat mărturiile 
a doi dintre învățătorii 
bătrîni din Scornicești, 
care, cu decenii în 
urmă, l-au avut elev 
pe președintele țării 
noastre. Primul dintre 
ei, învățătorul Constan
tin Grosu, și-l amin
tește „pe școlarul atent, 
disciplinat, înzestrat 
cu o foarte bună me
morie, strălucit la ma
tematici și, pe deasu
pra, foarte bun cama
rad". Al doilea, bătri- 
nul învățător Ion Bă- 
răscu, îl evocă, la rîndul 
său „pe tînărul Nicolae, 
cu spiritul lui iscodi
tor, care-l copleșea 
mereu cu întrebări 
despre toate cele".

Dar, de fapt, ce alt
ceva este întreaga sa

Părinfi și școlari, 
profesori și învățători, 
milioane de ființe de 
pe întreg cuprinsul 
țării ne lăsăm pur și 
simplu vrăjiți, ca de-o 
mirifică sărbătoare a 
calendarului nostru 
sentimental, de înce
perea anului școlar. 
Bunicii își amintesc 
de tăblițele de gresie 
neagră pe care au 
scrijelit cu multe de
cenii in urmă primele 
litere și cifre. Virstni- 
cii își amintesc cu 
tristețe de exorbitan
tele taxe liceale și 
universitare, de scum- 
petea manualelor, de 
trăistuța de lină care 
ținea îndeobște locul 
genților și ghiozdane
lor. iar lamentația ba- 
coviană că liceul era 
o clădire sumbră cu 
lungi-coridoare. era o 
metaforă, dar in egală 
măsură și un adevăr 
sfișietor. Acum, re
țeaua de școli gene
rale, licee și univer
sități, dotată cu tot 
ceea ce este necesar 
unui învățămînt mo
dern și profund uma
nist, în sensul idealu
lui sacru de formare 
a generațiilor tinere 
In cultul pentru știin
ță și cultură, în res
pectul pentru normele 
morale și sociale ale 
dragostei de patrie șl 
de muncă și de tot 
ceea ce reprezintă 
tezaurul cel mai de 
preț al întregii uma
nități civilizate și paș
nice, așază Româ
nia socialistă pe o 
înaltă treaptă de cin
stire și admirație pe 
deplin meritate.

Cu o minunată dra
goste părintească, par

Insimbol, CU 
sufletul și

Tovarășul 
tovarășa Elena Ceaușescu părăsesc 
aeroportul, într-o mașină deschisă, 
îndreptîndu-se spre Timișoara. Ace
eași ambianță caldă, sărbătorească, 
o regăsim la intrarea în oraș. Aici, 
primul secretar al Comitetului mu
nicipal Timișoara al P.C.R., prima
rul municipiului, Radu Bălan, adre
sează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, in nu
mele celor 300 000 de locuitori ai

rezonanțe 
națiunii.

CeaUșescu Șl

(Continuare în pag. a II-a)

în mijlocul colectivului de ’a „Electromotor" La întreprinderea Industria lînll — bucuria de a-l vedea in mijlocul lor pe cel mal Iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu
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TimișLa Expoziția realizărilor economiei județului

(Urmare din pag. I)
Timișoarei, un călduros bun venit. 
„Vă rog să-mi permiteți — a spus 
primarul Timișoarei — ca( în numele 
comitetului municipal de partid, al 
consiliului popular și al tuturor lo
cuitorilor municipiului Timișoara, 
să vă ofer cheia și placheta orașului, 
ca simbol al stimei și respectului, 
al dragostei nețărmurite pe care v-o 
purtăm. Să ne trăiți ani mulți și 
fericiți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“.

Răspunzind, tovarășul Nicolae

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ

In centrul dialogului cu muncitorii 
și specialiștii — modernizarea 

procesului productiv
Mulțimea aplaudă și ovaționează 

îndelung. în aclamațiile celor de față, 
coloana oficială de mașini se îndreap
tă apoi spre primul obiectiv al vizi
tei — întreprinderea mecanică Timi
șoara (I.M.T.) din zona industrială 
de nord-est a Timișoarei, aflată în 
plin proces de modernizare și conti
nuă dezvoltare, la indicațiile date de 
secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitelor precedente.

Miile de muncitori — români, ger
mani, maghiari, sîrbi — își exprimă 
prin Îndelungi aplauze și ovații deo
sebita bucurie de a se reîntîlni la 
locurile lor de muncă cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a-1 avea din 
nou în mijlocul lor. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“. Regăsim, ca pretutindeni, 
aceeași primire plină de căldură — 
expresie a sehtimentelor de dragoste 
și prețuire pe care oamenii muncii 
le nutresc pentru secretarul general 
al partidului.

La intrarea în Întreprindere, to
varășul Nicolae Ceaușescu este salu
tat de Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, de re
prezentanți ai conducerii întreprinde
rii. ai oamenilor muncii. O gardă de 
onoare, alcătuită din membri ai găr
zilor patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei, prezintă onorul. Tinere 
muncitoare oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Dialogul pe care secretarul general 
al partidului îl poartă cu conducerea 
ministerului de resort și a întreprin
derii, cu muncitori și specialiști aflați 
de față este axat îndeosebi pe modul 
în care se înfăptuiește acțiunea de 
transformare, treptată a acestei uni
tăți într-un modern combinat de uti
laj greu, de ridicat șl transport uzi- 
nal. pornind de la nevoile crescînde 
ale economiei naționale, de la posi
bilitățile mari pe care le oferă Timi
șoara datorită prezentei în acest mu
nicipiu a unor valoroase cadre de 
proiectanți si cercetători, cadre didac

Ceaușescu a spus : „VS mulțumesc 
pentru urarea de bun venit și pen
tru primirea pe care ne-o fac comu
niștii, toți oamenii muncii din Timi
șoara.

Doresc, de la început, să adresez 
cele mai calde felicitări oamenilor 
muncii din municipiul dumneavoas
tră și să le urez succese tot mai 
mari în activitatea lor, pentru a-și 
spori contribuția la dezvoltarea pa
triei noastre socialiste, la înfăptuirea 
programului de făurire*  a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România".

tice din Institutele de Invătămînt su
perior.

La numai un an de cind s-a pornit 
această acțiune, gazdele sînt in mă
sură să prezinte, prin intermediul 
unor machete, apoi direct la locurile 
de muncă, planul de modernizare a 
fabricației actuale și de dezvoltare a 
acestui combinat pină în 1985.

Directorul general al întreprinde
rii, Ioniță Bagiu, informează mai în- 
tii că în direcția modernizării și di
versificării producției actuale, așa 
cum a indicat secretarul general al 
partidului in vizita precedentă, a 
fost însușită in fabricație întreaga 
gamă de poduri rulante cu capacități 
de a ridica greutăți cuprinse între 
5 și 400 tone. De asemenea, a fost 
reorganizat procesul de producție pe 
fabrici specializate în construcțiile 
de mașini de ridicat și de transpor
tat, de utilaje complexe și metalur
gice și pe sectoare calde, fapt care a 
sporit cu 30 la sută productivitatea 
muncii in unitate. O atenție deose
bită a acordat colectivul de proiec
tanți ai unității tipizării produselor 
în proporție de 70 la sută, obținin- 
du-se in urma acestei acțiuni o re
ducere a consumului de metal de 20 
la sută, iar a puterii electrice insta
late pe fiecare utilaj de 15 la sută, 
în ce privește dezvoltarea întreprin
derii și transformarea ei în combinat 
pentru utilaj greu, se arată că inves
tițiile se înfăptuiesc cu succes, hala 
pentru utilaje complexe și metalur
gice fiind deja dată in exploatare cu 
9 luni mai devreme. Ca urmare, ca
pacitatea anuală de producție a vii
torului combinat va ajunge în 1980 
la 120 000 tone, iar în 1985 la 150 000 
de tone. Se subliniază faptul că 
această unitate, care va fi dotată cu 
o puternică .oțelărie și un sector de 
forjă, va produce in viitor si utilaje 
pentru centralele nucleare care se 
vor realiza în țara noastră.

Secretarul general al partidului 
este invitat să viziteze apoi fabrica 
de mașini de ridicat, unde urmărește 
cu atenție procesul mecanizat de 
prelucrare și montaj al acestor agre

gate, se interesează de caracteris
ticile tehnice ale acestora. Totodată, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu . cere 
specialiștilor aflați de față să per
severeze în continuare în direcția 
diversificării producției, astfel incit 
să se asigure integral nevoile eco
nomiei noastre naționale în acest 
sector, ca și cererile la export. Gaz
dele raportează că, pină la sfîrșitul 
acestui plan cincinal, unitatea ur
mează să realizeze o producție supli
mentară de circa un miliard de lei, 
jumătate din aceasta fiind de pe 
acum realizată. Numeroși muncitori 
și maiștri vin în fața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, raportîndu-i, în 
cinstea apropiatului Congres al parti
dului. angajamentele echipelor pe 
care le conduc de a depăși sarcinile 
de producție ce le revin. Este pre
zent și decanul lor de vîrstă, Otto 
Melentovici, fost ■ maistru în aceas
tă întreprindere, care, adresindu-se, 
cu emoție, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, își exprimă bucuria de 
a-1 vedea din nou în mijlocul mun
citorilor, îi urează mulți ani fericiți 
pentru a conduce țara pe culmi și 
mai înalte de civilizație și progres 
și îl asigură că va fi gata oricind 
să împărtășească din experiența, sa 
tinerilor muncitori, pentru ca aceștia 
să îndeplinească în cele mai bune 
condiții sarcinile de producție ce 
revin întreprinderii.

In hala pentru utilaje grele și me
talurgice sînt prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o serie de noi 
utilaje de ridicat pentru combina
tele siderurgice și metalurgice de 
la Galați, Călărași, Hunedoara, pen-

LA ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIA LÎNII

Ca li ta te superioară înseamnă 
eficiență înaltă

Vizita de lucru a continuat la în
treprinderea Industria linii Timișoa
ra — unitate reprezentativă a indus
triei ușoare. Această întreprindere, 
care in 1980 va sărbători 75 de ani 
de existență, a cunoscut, în anii so
cialismului, un proces continuu de în
noire și modernizare. Ea și-a dublat 
capacitatea față de 1970, realizînd in 
prezent o producție de 6 milioane mp 
țesături și 3 500 tone fire pe an.

Lucrătorii de aici, din care peste 
85 la sută sînt femei, au întîmpinat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat cu cele mai alese sentimente 
de dragoste și recunoștință. Un grup 
de copii de la grădiniță, fii ai munci
toarelor din întreprindere, se apropie 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, urîndu-Ie 
din inimă multă sănătate, viață 
lungă și fericită, oferindu-le buchete 
de flori. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elepa Ceaușescu îi îm
brățișează cu dragoste părintească.' 

tru alte unități economice din țara 
noastră. Se subliniază că actuala 
producție de 24 000 tone de utilaje 
complexe și metalurgice va ajunge 
în curind la 40 000 tone. Este 
relevată eficiența economică a unor 
procedee tehnologice generalizate in 
producție, între care sudura automa
tă și semiautomată, folosite cu bune 
rezultate de constructorii de mașini 
ai acestei întreprinderi. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu insistă asupra 
îmbunătățirii continue a calității 
agregatelor, ridicării randamentului 
acestora.

în continuare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se prezintă, în cadrul 
unei expoziții, o gamă foarte largă 
de mașini și utilaje realizate recent 
și aflate în curs de asimilare în în
treprindere. rod al colaborării dintre 
specialiștii unității și cei ai Centru
lui timișorean de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru ma
șini de ridicat și transport uzinal. 
Intre acestea se remarcă automaca
rale, macarale portuare, poduri ru
lante, transportoare și stivuitoare 
«proiectate recent, în vederea redu
cerii consumului de metal și de ener
gie electrică pe fiecare agregat. Re
ține în mod deosebit atentia insta
lația de transport uzinal pe pernă 
de aer, denumită „aeropaleta". care 
înlocuiește cu succes podurile rulan
te, ea fiind realizată cu un consum 
de metal șl energie electrică foarte 
redus, în. comparație cu alte agre
gate pentru astfel de operațiuni.

Directorul centrului, Vasile Anto- 
novici, informează pe secretarul ge
neral al partidului că. în urma re- 
proiectârii întregii game de mașini 
de ridicat și transportat aflate in 
producția întreprinderii timișorene 
se va obține, la nivelul întreprinderii, 
o economie de metal de circa 16 000 
tone in ultimii doi ani ai actualului 
plan cincinal, iar pentru perioada 
1981—1985 încă 35 000 de tone. Tot
odată, consumul de energie electrică 
al produselor va fi mai mic cu circa 
57 000 megawați/oră. 1

Secretarul general al partidului 
examinează cu atenție numeroase 
utilaje, cere explicații cu privire la 
caracteristicile lor tehnice și reco
mandă pentru unele produse să se 
revadă proiectele, in vederea dimi
nuării și mai mult a consumurilor de 
metal și energie.

Prof. Traian Sălăjan, directorul In
stitutului de sudură și încercarea 
materialelor din Timișoara, infor
mează pe secretarul general al 
partidului despre aportul cercetători
lor din acest institut la asamblarea 
prin sudură a unor mdșini de ridicat 
și transport uzinal. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu insistă și cu acest prilej 
pentru o măi intensă conlucrare in
tre cercetare, proiectare și producție, 
în vederea ridicării continue a ni
velului calitativ al întregii activități 
din întreprindere.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, felicitind colectivul în
treprinderii timișorene, pe toți mun
citorii, tehnicienii și inginerii pentru 
rezultatele bune, le-a recomandat să 
facă totul pentru ridicarea continuă 
a gradului de tehnicitate, de organi
zare a muncii, pentru a produce uti- 
laje mai multe și pentru ca întreprin
derea să devină o urtitate-model, o 
unitate fruntașă pe țară.

Directorul general al unității l-a 
asigurat pe secretarul general al 
partidului că întregul colectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingineri nu va 
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor, pen
tru înfăptuirea in cele mai bune con
diții a programului de modernizare si 
dezvoltare in continuare a întreprin
derii.

In timpul vizitării unor sectoare de 
producție a fost examinat împreună 
cu ministrul industriei ușoare, tova
rășa Lina Ciobanu, cu reprezentanți 
al centralei și conducerii unității 
modul in care colectivul întreprinde
rii acționează pentru Înfăptuirea sar
cinilor privind creșterea eficientei 
economice și a calității în lumina in
dicațiilor date de secretarul general 
al partidului. S-au relevat rezultatele 
obținute pe.linia înnoirii si diversi
ficării sortimentelor, valorificării su
perioare a materiilor prime și ma
terialelor, recuperării și refolo- 
siril unor materiale, reducerii con
sumurilor specifice, economisirii 
energiei șl combustibilului, diminuă
rii cheltuielilor de producție.

Gazdele au Informat, de asemenea, 
despre acțiunile Întreprinse pentru 
creșterea și modernizarea capacități
lor de producție, pentru aplicarea de 
tehnologii noi, subliniind că între
prinderea a realizat, de la începutul

Simbol al stimei și respectului, al dragostei profunde, inalțllor oaspeți II se înmineazâ cheia șl placheta orașului

acestui clncinaL o producție supli
mentară care le permite să lucreze, 
în prezent, cu un trimestru în avans 
față de plan. Totodată, s-a arătat că 
întreprinderea utilizează în proporție 
de mai mult de 85 la sută materii 
prime indigene, că ea folosește din 
plin posibilitățile . de care dispune 
pentru adaptarea rapidă la cerințele 
modei, fabricarea de țesături tot mai 
ușoare, in desene și culori diverse, 
întreprinderea realizează astfel pro
duse apreciate atît pe piața internă, 
cit si la export. în același timp, au 
fost evidențiate căile prin cafe . s-a 
redus greutatea țesăturilor pentru 
costume cu 20—22 g pe mp. iar a 
țesăturilor pentru pardesiuri cu aproa
pe 100 g pe mp. S-a subliniat că 
programele de viitor prevăd măsuri 
pentru ’diminuarea în continuare a 
consumurilor, reducerea greutății țe
săturilor.

In timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
se opresc adesea în fața războaielor 
de țesut și mașinilor de. finisaj, exa
minează țesăturile. Apreciind reali
zările colectivului -pentru ridicarea 
calității, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se acționeze cu mai 
multă perseverentă pentru folosirea 
din plin a mașinilor și a timpului de 
lucru, reducerea în continuare a 
greutății produselor, diversificarea, 
gamei sortimentale, ridicarea in. per
manență a parametrilor de calitate'. 
In acest sens s-a cerut ca. in cola
borare cu unitățile industriei chimi
ce, să se găsească soluții noi pentru 
obținerea de fire și fibre de calitate 
superioară, care să confere țesături
lor un tușeu mai plăcut, un aspect 
mai frumos.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colecti
vul întreprinderii și i-a urat noi 
succese in activitatea ce o desfă
șoară.

Mulțumind, gazdele s-au angajat în 
fața secretarului general al partidu
lui să facă totul pentru traducerea 
în viață a imperativelor actualului 
cincinal și a celor izvorite din pro
iectele de Directive ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROMOTOR"

Un colectiv destoinic, unde potențialul 
tehnic este folosit din plin

Esie vizitată în continuare între
prinderea „Electromotor", unitate eu 
bogată tradiție în- producția de mo
toare electrice din țara noastră.

Secretarul general al partidului a 
fost informat de conducerea ministe
rului de resort, a centralei industriale 
de profil și a întreprinderii despre 
modul cum se îndeplinește planul, 
despre măsurile luate îp scopul reali
zării exemplare a cincinalului și a 
sarcinilor privind producția de mo
toare electrice, reducerea în continua
re a consumului de energie, materii 
prime, materiale și îndeosebi metal, 
stabilite la recenta ședință de lucru 
de la C.C., al P.C.R. cu consiliul de 
conducere al Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Directorul întreprinderii. Marin 
Tănase, raportează că prin transpu
nerea în practică a indicațiilor date 
de secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitei din 1971, care au con
stituit linii directoare în activitatea 
întregului colectiv, s-au obtinut reali
zări de prestigiu. Astfel, gradul de 
ocupare a spațiilor construite a cres
cut de la 79 la 99,7 la sută, fapt ce 
asigură o producție suplimentară 
anuală în valoare de 300 milioane lei 
și beneficii de 70 milioane lei. iar 
ponderea mașinilor și utilajelor rea
lizate prin autodotare a sporit de la 
4 la 60 la sută. întreprinderea „Elec
tromotor" — Timișoara constituie un 
exemplu în privința folosirii eficien
te a suprafețelor și a dotării, prin 
forțe proprii, cu tehnică modernă de 
înalt randament. Acestea confirmă 
potențialul creator al specialiștilor 
noștri, capacitatea acestora de a con
cepe și înfăptui agregate la parame
tri comparabili cu cele fabricate în 
străinătate. O consecință firească 
a acestor realizări, a hotăririi 
comuniștilor, a tuturor muncitorilor 
și specialiștilor de a-și onora cu 
cinste sarcinile ce le revin, o repre
zintă și faptul că in acest an pre
vederile de plan au fost îndeplinite 
la ' toți indicatorii, existlnd premise 
ca sarcinile pe întregul cincinal la 

producția-marfă să fie îndeplinite cu 
circa 130 zile mai devreme.

. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt invitați 
să viziteze o expoziție care sinteti
zează realizările cele mai recen
te și preocupările, de dezvolta
re în perspectivă a producției, de 
perfecționare a acesteia, de dimi
nuare a consumurilor și reducere a 
cheltuielilor. Sînt prezentate nume
roase tipuri de motoare electrice mici 
și medii din cele peste 300 de tipo- 
dimensiuni ce se fabrică in unitate. 
Prin îmbunătățirea performantelor 
acestor produse, unitățile în care ele 
sînt folosite vor obține in cursul 
acestui an o economie de energie 
electrică de circa 60 000 megawați/ 
oră. Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi sînt înfățișate o serie de motoare 
noi destinate mașinilor-unelte. agre
gatelor de ridicat, industriei textile 
și altor domenii de activitate. Dintre 
noutățile din expoziție reține atenția 
în mod deosebit mașina electronică 
de echilibrat rotoare pentru motoare 
electrice, invenție a specialiștilor de 
aici. Acest utilaj de înaltă tehnici
tate se realizează și pentru nevoile 
celorlalte întreprinderi electrotehnice 
din tară.

Prezentînd programul privind rea
lizarea în perspectivă a producției 
de motoare electrice, ministrul Ion 
Avram a expus acțiunile preconizate 
de minister și centrală în vedere* - 
sporirii acestei producții, între car\ 
preluarea de către întreprinderile din 
Timișoara șl Săcele a fabricației 
anumitor tipuri de motoare de la 
unitatea de specialitate din București.

Se vizitează apoi eiteva sectoare 
de bază ale întreprinderii „Electro
motor". De la bun început se remar
că numărul mare de instalații si 
agregate realizate de specialiștii uni
tății. Dintre acestea se disting liniile- 
agregat pentru prelucrarea carcase
lor, liniile automate de bobinat, de 
roboți. Felicitind specialiștii de aici 
pentru agregatele originale concepu-
(Continuare în pag. a IlI-a)

La 1.A.S, Variaș, unitate recunoscuta pentru rezultatele In creșterea producției zootehnice
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JDDETDl TIME

Lo „Electromotor", impreund cu specialiștii, se poortâ un fructuos dialog de lucru privind perspectivele producției motoarelor electrice ...Cu pîine și sare, cu inima deschisă și fierbinte dragoste, așa cum știe poporul sâ cinstească pe cel mai vrednici fii ai săi

(Urmare din pag. I)
te, care au condus la o însemnată 
creștere a producției și producti
vității muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a cerut ca, pe baza 
experienței acumulate, să treacă la 
executarea unor roboți mai supli, de 
o mai mare finețe, cu consumuri 
mai mici de metal și alte materiale, 
iar aceștia să fie astfel amplasați in

BUC-

începînd cu materiile prime

unitate, încît să servească 
număr sporit de mașini.

Sînt prezentate, de asemenea, 
cesele înregistrate în domeniul țipi' 
zării, 
și pînă la produsul finit.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se întreține cu 
muncitori care servesc mai multe 
mașini. Aceștia îl informează că cei 
care lucrează la trei mașini obțin un 
cîștig sporit cu circa 30 la sută. Ei 
arată că mai mult de 80 la sută din 
totalul muncitorilor de aici au o ca
lificare 
Ceea ce 
nuare a 
lucra la

La ieșirea din halele de producție,

superioară și policalificare, 
permite creșterea în contl- 
numărului celor care vor 
mai multe mașinii

LA EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR ECONOMIEI

JUDEȚULUI TIMIȘ

O elocventă sinteză 
în slujba înfloririi

Vizita la Expoziția realizărilor eco
nomiei județului Timiș oferă o sin
teză cuprinzătoare a muncii înfrățite 
a oamenilor muncii români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte naționalități 
din această parte a țării, pusă in 
slujba dezvoltării patriei socialiste.

Ca urmare a politicii științifice 
promovate de partidul și statul nos
tru, județul Timiș a cunoscut in anii 
construcției socialiste o dezvoltare 
fără precedent. Economia timișeană 
produce astăzi aproape 4 la sută din 
producția globală industrială a țării 
și 4,4 la sută din cea agricolă. Aici 
Se realizează acum intreaga producție 
de memorii pentru calculatoare elec
tronice, mai mult de 70 la sută din 
producția de poduri rulante electrice, 
36,6 la sută din întregul volum de 
motoare electrice, precum și o parte 
insemnată din producția de țesături, 
tricotaje, încălțăminte și alte bunuri 
materiale.

Investițiile alocate creșterii și mo
dernizării capacităților tehnico-pro- 
ductive ale județului, conjugate eu 
creația științifică proprie și hărnicia 
tuturor celor ce muncesc in produc
ție. cercetare și invățămint. se regă
sesc aici, in standurile celor aproape 
100 de întreprinderi, prezente in ca
drul expoziției cu peste 6 500 de pro
duse cu însușiri calitative superioare, 
realizate in anii actualului cincinal. 
Printre acestea se numără o serie de 
aparate electrice de măsurat, de mare 
utilitate in industrie, cercetare și in- 
vâțămint, noi motoare electrice, agre
gate automate de sudat și de tăiere 
cu plasmă a metalelor, mașini elec
tronice de echilibrat rotoare, utilată 
do prelucrat prin electroeroziune. 
instalații complexe pentru mecaniza
rea și industrializarea lucrărilor pe 
șantierele de construcții, tractoare vi
ticole. seturi de mașini si utilaje 
destinate agriculturii și zootehniei, 
mobilă, materiale ceramice de mare 
eficiență in construcții, plastifianțl. 
detergenți, lacuri, vopsele, articole 
din mase plastice și spume poljure- 
tanice, ca și o largă gamă de con
fecții. țesături, stofe, blănuri, articole 
dc încălțăminte, sticlărie de menaj, 
bunuri alimentare. O bună parte din 
exponatele prezentate sint destinate 
exportului, județul Timiș livrînd 
produse in mai mult de 70 de țări 
de pe toate continentele.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii 
sint prezentate preocupările colec
tivelor de oameni ai muncii din in
dustrie, cercetare și invățămint pen
tru valorificarea cu eficientă sporită 
a tuturor materiilor prime, pentru 
promovarea progresului tehnic in 
producție, gospodărirea judicioasă a 
resurselor energetice și reducerea 
consumurilor pe fiecare produs. Ilus
trative sint succesele înregistrate de 
întreprinderile constructoare de ma
șini și electrotehnice din județ pe li
nia diversificării și sporirii randa
mentelor produselor, ridicării para
metrilor tehnici de exploatare, de 
unitățile industriei ușoare în direc
ția îmbogățirii gamei sortimentale a 
confecțiilor, tricotajelor, extinderii

pe o platformă din incinta unității 
sint expuse și alte realizări ale spe
cialiștilor de la „Electromotor", între 
care microgeneratoare pentru valo
rificarea potențialului energetic 
riurilor 
surselor energetice 
unele unități 
menite să contribuie la înfăptuirea 
măsurilor stabilite de partid pentru 
economisirea și utilizarea rațională 
a combustibililor.

La plecare, secretarul general al 
partidului a felicitat acest destoinic 
colectiv pentru succesele obținute 
în sporirea producției, modernizarea 
întreprinderii, adresindu-i urări de 
noi realizări în activitatea ce o des
fășoară pentru înfăptuirea în cele 
mai bune 
revin din

Gazdele 
cel de-al 
duiui cu noi realizări, să obțină su
plimentar o producție netă de peste 
5 000 de motoare electrice de diverse 
puteri și dimensiuni, precum si o de
pășire cu 300 
fiecare om al

al 
mici, pentru recuperarea 

secundare din 
industriale — utilaje

condiții a sarcinilor ce îi 
actualul plan cincinal.
se angajează să cinstească 
XII-lea Congres al parti-

lei a productivității pa 
muncii.

a muncii înfrățite 
patriei socialiste 
îmocuitorilor, precum și cele ale in
dustriei alimentare.

Rețin atenția o seamă de realizări 
de prestigiu obținute de unitățile de 
cercetare din acest important centru 
științific al tării, cum sînt cele din 
domeniile industriilor chimică, elec
tronică și electrotehnică.

Vizitind standurile rezervate coo
perației meșteșugărești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat să se 
realizeze o gamă mai diversă de pro
duse, să se extindă utilizarea înlocui
torilor și a resurselor locale.

Remarcind' realizările și preocupă
rile specialiștilor din județ in dome
niul folosirii energiei solare, secre
tarul general al partidului a cerut ca 
instalația realizată la întreprinderea 
din Jimbolia — care este utilizată cu 
rezultate bune la yscarea produselor 
ceramice ■*-  să fie folosită și in alte 
unități de acest profil din țară.

Apreciind varietatea produselor 
expuse, preocuparea constantă 

în fața machetelor care înfățișează proiectele de dezvoltare a întreprinderii mecanice din Timișoara

oamenilor muncii din județ pe linia 
introducerii in fabricație a unor 
mașini, instalații, bunuri de consum 
de calitate, competitive și pe plan 
internațional, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a Indicat conducerilor

LA CONSILIUL UNIC AGROINDUSTRIAL VARIAȘ

Hărnicia și tehnologiile moderne 
— calea recoltelor mari

In continuarea vizitei de lucru, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost 
oaspetele locuitorilor comunei Variaș, 
din mănoasa cîmpie bănățeană, unde 
se află unități agricole vestite pen
tru recoltele bogate și producțiile 
mari din zootehnie obținute an de 
an, rezultat al hărniciei și price
perii cooperatorilor, mecanizatorilor 
și specialiștilor de aici. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat sint 
întîmpinați cu deosebită căldură de 
către miile de locuitori din Variaș 
și din localitățile invecinate.

Secretarul general al partidului 
este salutat de tovarășul Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, de reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat.

Coloana oficială de mașini se în
dreaptă spre lanurile de porumb. ale 
I.A.S. Variaș. Lanuri bogate, care 
în cea mai mare parte dau o recoltă 
de 8—10 tone de boabe la hectar, 
semn că harnicii mecanizatori și 
specialiști de aici țin să-și ono
reze angajamentele asumate prin 
chemarea la întrecere 
turor întreprinderilor 
stat din țară.

Secretarului general 
îi sint înfățișate preocupările or
ganelor și organizațiilor de partid, 
ale cooperatorilor și mecanizatorilor 
din toate unitățile Consiliului unic 
agroindustrial Variaș privind crește
rea recoltelor și a bogăției zootehnice, 
realizarea unei înalte eficiente eco
nomice. Tovarășul Ion Gheorghiu, di
rector general al direcției agricole 
județene, raportează secretarului ge
neral al partidului modul cum sint 
înfăptuite sarcinile trasate de către 
Plenara C.C. al P.C.R. din februarie 
1979 cu privire la îmbunătățirea or
ganizării conducerii și planificării 

harnicii
de aici țin să-și 

asumate 
i adresată tu- 

agricole de

al partidului

întreprinderilor, specialiștilor pre- 
zenți să-și mobilizeze eforturile in 
direcția asimilării unor produse cu 
performanțe mai înalte, pentru 
conferi noi dimensiuni luptei pentru 
calitate.

a

și coopera-

unor hărți și 
sistemele de 
biroului executiv al consi- 
și amplasarea culturilor pe

grafice sînt 
organizare a

agriculturii, crearea consiliilor unice 
agroindustriale de stat 
tis te.

In fața 
înfățișate 
activității 
liului, cit 
zone mari în cadrul unor asolamen- 
te unitare fundamentate științific. So 
subliniază că, începînd din această 
toamnă, prin organizarea asolamen- 
tclor unitare, numărul de parcele pe 
întreaga suprafață a județului Timiș 
s-a redus de Ia 19 200 la 834 de sole 
Specialiștii din unitățile agricole, cu 
sprijinul cadrelor de cercetători și din 
învățămîntul superior agronomic, au 
conceput asolamente pentru cereale, 
pentru plante tehnice, legume, plante 
de nutreț, urmărindu-se amplasarea 
fiecărei culturi in condiții de. maximă 
productivitate.

Secretarul general al partidului este 
informat asupra rezultatelor unități
lor din cadrul Consiliului unic agro
industrial Variaș, care obțin an de an 
recolte medii de 4 000—5 000 kg de grîu 
și 6 000—7 000 kg porumb boabe la hec
tar. precum și producții mari de car
ne și lapte. Examinînd structura cul
turilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
remarcă ponderea scăzută a legume
lor și cere factorilor de răspundere 
să ia măsuri pentru cultivarea aces
tora pe suprafețe mai mari. S-a sub
liniat necesitatea sporirii mai accen
tuate a producției de furaje, în vede
rea dezvoltării zootehniei, dublarea 
producției de lapte și carne pină la 
finele cincinalului următor.

Are loc apoi un amplu dialog pri
vind mărirea producției de porumb 
și crearea condițiilor pentru recolta
rea, fără pierderi, a acestei prețioase 
culturi. Secretarul general al partidu
lui examinează, împreună cu specia? 
liștii prezenți, posibilitățile de a mări 
randamentul combinelor de recoltat 
porumb si trasează Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini sar
cina de a realiza combine care să 
asigure recoltarea integrală și 

pierderi ătît a știuleților, cit șl a 
cocenilor.

Sînt examinate în continuare po
sibilitățile de a spori randamentul 
plantelor de nutreț, de a mări con
ținutul de substanță nutritivă al 
sfeclei furajere, cultură valoroasă.

Gazdele invită pe secretarul ge
neral al partidului să viziteze una 
din fermele de vaci ale I.A.S. Va
riaș. unitate care a mărit producția 
de lapte-marfă de la 38 000 hl. cît 
era la începutul cincinalului, la 
60 000 hl în acest an. Sint prezentate 
exemplarele de vaci de rasă „băl- 
țată românească" și metiș, care dau 
peste 6 000—7 000 litri lapte într-o 
perioadă de lactație. Directorul I.A.S. 
Variaș, ing. Ion Ageu, informează’ 
despre măsurile aplicate pentru 
ameliorarea raselor, pentru meca
nizarea complexă a lucrărilor și

LA STAȚIUNEA EXPERIMENTALĂ AGRICOLĂ

LOVRIN

Sint condiții să se obțină noi rezultate 
in ameliorarea soiurilor de cereale

De la Variaș, elicopterul pre
zidențial se îndreaptă spre o altă 
localitate a județului Timiș — co
muna Lovrin — in care iși desfă
șoară activitatea stațiunea experi
mentală agricolă, unitate presti
gioasă a științei românești.

Mii de cetățeni ai acestei fru
moase comune bănățene fac to
varășului Nicolae Ceaușescu șl to
varășei Elena Ceaușescu o călduroasă 
primire.

O gardă de onoare prezintă onorul.
Vizita de lucru începe prin exami

narea, în fața unei expoziții, a re
zultatelor obținute în perioada care 
a trecut de la precedenta vizită 
făcută aici de secretarul general, in 
1974, de harnicul colectiv al sta
țiunii de cercetări Lovrin, distinsă de 
mai multe ori cu „Ordinul Muncii" 
clasa I,

Directorul stațiunii, dr. fng. Emil 
Vlaicu, prezintă principalele reali
zări. Pe un larg spațiu sînt expuși 
hibrizi de porumb din soiurile 
„HS-400" șl „HS-415" de mare pro
ductivitate: aproape 13 000 kg in cul
tură neirigată la hectar și 16 000— 
18 000 kg la hectar in condiții de iri
gare. Cu aceste soiuri sint cultivate 
în prezent în întreaga țară circa 1,2 

Printre creatorii noilor hibrizi de porumb de la Stațiunea experimentaid agricold Lovrin

pentru creșterea rentabilității acestui 
important sector al zootehniei.

Este vizitată apoi ferma de îngră- 
șare a porcinelor de la cooperativa 
agricolă Variaș. Datorită sistemului 
constructiv și tehnologiei moderne, 
pe același spațiu construit se îngrașă 
un număr dublu de porci.

Se vizitează șl complexul inter- 
cooperatist din vecinătate, unde se 
obțin, anual, 30 000 de purcei, care 
sint îngrășațl în cadrul sistemului 
de cooperare In fermele unităților 
Consiliului unic agroindustrial Va
riaș.

Secretarul general al partidului 
apreciază rezultatele bune obținute 
și urează gazdelor ca unitatea lor 
să ocupe un loc de frunte sau chiar 
primul loc tn întrecerea pe tară 
pentru producții mari la toate cul
turile și In zootehnie.

milioane hectare. Este prezentat și 
hibridul „HS-360", omologat anul 
țrecut, cît și alți hibrizi de mare 
randament.

Secretarul general examinează șl 
noile soitul de grîu de mare randa
ment și cu înaltă calitate de panifi
cație „Lovrin 23", „Montana" și „Lo
vrin 24", care dau producții de 
6 800—7 600 kg la hectar, precum și 
soiurile de griu recent omologate 
„Lovrin 32“ și „Lovrin 34". care dau 
producții de peste 8 000 kg la hectar. 
Dînd o înaltă apreciere acestor rea
lizări, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îndeamnă pe specialiștii stațiunii să 
obțină soiuri cu producții în jur de 
circa 10 000 kg la hectar.

Oprindu-se în fața standului cu 
plante furajere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de noul soi 
de dovleac furajer, cu o producție 
de 120—150 tone la hectar, apreciind 
calitatea semințelor și exemplarelor, 
care cîntăresc 40—60 kg fiecare. 
Secretarul general al partidului re
comandă să se persevereze pe linia 
ameliorării acestui produs, a crește
rii cantității de semințe pentru in
dustria uleiurilor comestibile. Reco
mandări de ameliorare au fost făcute 
și în ce privește noile soiuri <je 

sfeclă furajeră monogermă „mo- 
nogal" și „monoroșu". care asigură 
producții de 130—140 tone la hectar 
în cultură neirigatâ și 160—180 tone 
la hectar în cultură irigată. A fost 
subliniată, de asemenea, calitatea 
acestui sol de sfeclă ce se pretează 
la mecanizare completă, fiind înlă
turată una din lucrările anevoioase 
la această cultură — răritul. Secre
tarul general a indicat să se acțio
neze pentru sporirea conținutului de 
zahăr la aceste soiuri de la 5—7 la 
sută, cît este înt prezent, la cel puțin 
10 la sută, în anul 1982.

Directorul stațiunii dă asigurări că 
se poate înfăptui această sarcină 
chiar cu un an mal devreme.

— De acord — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Voi veni atunci, 
în 1981, din nou la dumneavoastră, 
la Lovrin, să văd această realizare.

Se vizitează apoi cîteva parcele de 
ameliorare a porumbului, cînepii și 
sfeclei furajere.

în lanul de porumb des ca peria, 
dr. ing. Titus Suba, unul dintre crea
torii noilor hibrizi, prezintă tova
rășului Nicolae Ceaușescu diferite 
date privind perioada lor de vegeta
ție. Apreciind înaltul lor randament, 
secretarul general cere cercetătorilor 
să obțină un hibrid cu cel mult 90 
de zile perioadă de vegetație, subli
niind că economia are mare nevoie 
de un asemenea hibrid pentru a se 
putea însămînța mari suprafețe cu 
porumb în cultura a doua.

în acest sens, tovarășul secretar 
general a recomandat cercetătorilor 
să creeze și un nou soi de orz tim
puriu de mare randament care să 
premeargă hibrizii de porumb extra- 
t impur ii.

Apreciind calitățile noilor soluri 
de cinepă „fibra multa 151", care asi
gură peste 9 tone tulpini la hectar 
și cu conținut de fibră de 24 la sută, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă, de asemenea, să se creeze 
aici și un colectiv de cefcetători pen
tru cultura inului, pentru a se crea 
soiuri viguroase cu conținut mare de 
fibră.

Felicitînd harnicul colectiv de la 
stațiunea din Lovrin, secretarul ge
neral al partidului și-a exprimat 
convingerea că cercetătorii stațiunii 
experimentale agricole Lovrin au 
capacitatea de a obține noi succese 
în eforturile de ameliorare a soiuri
lor de cereale și plante industriale 
și furajere.

în uralele celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat apoi 
spre reședința ce i-a fost rezervată 
în orașul Timișoara.

(Agerpres)
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Ca pe 
vremea 
bunicilor

Fără îndoială, toamna 
cel mai frumos anotimp al__
tei. Miile de turiști care se în
dreaptă spre mirifica împărăție 
se află in dilemă : să porneas
că pe... drumul apelor cu navele 
ultrarapide sau cu vaporul „Tu- 
dor Vladimirescu", care a depășit 
de mult venerabila virstă de 
o sută de ani 7 In plus, el este 
singurul tip de „navă cu zbaturi" 
aflat încă in navigație. Nu pu
țini sint cei care se decid pen
tru o călătorie „ca pe vremea 
bunicilor". Și n-au de ce re
greta. Nava centenară oferă 
condiții excelente pentru toți cei 
170 pasageri cit poate îmbarca. 
La bordul ei, doi veterani ai 
echipajului : Victor ți Ana 
mitrescu, gazde ospitaliere, 
neuitat.

este 
Del-

Du- 
de

I Omenie

I
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I
I
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Pină la vlrsta de 86 de 
(mulți înainte I), C__
Rocșoveanu din orașul 
Roșu n-a știut ce înseamnă boa
la sau medicamentele. Nici a- 
cum n-ar fi ajuns la spital, dacă 
nu-și încerca puterile cu o ridi- 
cătură peste... puterile lui. „Be- 
tegit rău de tot — ne spune el 
— credeam că n-o să mai ies din 
casă. Dar uite că acum iar sint 
sănătos și trebăluipsc toată 
ziua. Și asta, numai și numai 
datorită doctorului Valentin Tă- 
năsescu de la spitalul din ora
șul nostru, meșter fain și om de 
inimă, care m-a îngrijit ca pe 
tatăl lut și m-a salvat. De-aia 
nu pot să nu-i zic: „Să trăiești, 
taică !“.

ani
Constantin 
l Oțelul

| Moțatele 
de la gard

Doi consăteni, D.L. ți V.Z., 
din Vălenii Vasluiului s-au in- 
tîlnit la tirg. Primul a cumpărat 
trei găini dolofane, iar al doilea, 
cinci. După tirguială, s-au dus 
să se cinstească. După o dușcă, 
două, nouă... D. L. s-a dus la mi
liție să reclame că i se furaseră 
cele trei moțate. Ba, mai mult, 
a declarat că făptașul n-ar putea 
să fie altul decît consăteanul cu 
care se cinstise. Firul cercetări
lor întreprinse imediat au dus 
la... gardul unde el, D. L.. „pri
ponise" singur pe cele trei mo
țate.
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Decît așa 
cunoștință...» »

Nici prin gînd nu i-ar fi trecut 
lui Petru Cîrjan, președintele 
cooperativei de consum din Ho
tarele, județul Ilfov, că in dru
meția sa pe meleagurile băcăua
ne va face cunoștință, nitam- 
nisam, cu omologul său din Li
vezi. Numai că întîlnirea dintre 
ei a avut loc intr-un mod cu 
totul nefericit, tn timp ce mer
gea cu mașina absolut regula
mentar pe o șosea din comuna 
Livezi, i-a ieșit in cale un bi
ciclist. Oricît s-a străduit, n-a 
putut să-l ocolească pe biciclist, 
lovindu-l. Cînd a coborit din 
mașină, surpriză: cel accidentat 
(fi vinovat de cele petrecute) nu 
era altul decît Ion Marin, pre
ședintele cooperativei de consum 
din localitate. Decît asa cunoș
tință... mai bine lipsă.

Dintr-un 
intero
gatoriu

— Numele 7
— Sima Marin.
— Domiciliul 7
— Strada Barbu Văcărescu nr. 

mi-ați 
la

I
I
I
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45, București. Dar acum 
schimbat domiciliul aici, 
liție.

— Ocupația ?
— N-am ocupație.
— Din ce trăiești 7
_  ■> I
— De ce ai vrut să-ți 

apartamentul 7
— Ca să fac rost de bani.
— De cite 

pină acum 7
— De 6 ori,
— Șl chiar
— Păi, dacă-l 

unde locuiam ? Luam azi un a- 
conto de la unul, miine de la 
altul...

— Și cam cit ai încasat pini 
acum 7

— Aproape 100 000 de lei.
Acum, urmează să „încaseze" 

ți restul, in timp ce credulii 
fluieră a pagubă.

mi-

vinzi

ori l-ai „vîndut"

la 6 inși,
voiai să-l vinzi ? 

vindeam, eu
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CU 
podul cum 
rămîne ?

Un tînăr mergea pe podul 
de la marginea comunei Birsa 
(Arad). O clipă de neatenție, ți 
tînărul s-a trezit, bildibic, în 
apă. Norocul lui a fost că toc
mai atunci, prin apropiere, s-a 
aflat medicul Marius Rașovea- 
nu. Văzindu-l, a sărit în grabă 
să-l salveze.

Pină aici, toate bune, ți sin
cere felicitări medicului, despri 
care oamenii locului au numai 
cuvinte vrednice de laudă. între
barea e alta : ce părere au gos
podarii comunei, in frunte cu 
primarul, despre starea jalnică 
a podului ? Nu de alta, dar s-ar 
putea să mai cadă in apă cineva 
și medicul nu poate să facă de 
planton ți in schimbul de 
noapte...

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Sctnteir
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E VREMEA PORUMBULUI!
...iar oamenii ogoarelor își concentrează eforturile 
pentru intensificarea ritmului recoltării

Aspecte din județul Buzău
De la răsăritul și pină la 

apusul soarelui, combinele

lucrează din plin
în unitățile agricole din județul 

Buzău, recoltarea culturilor de toam
nă se intensifică cu fiecare zi. Forte 
importante încep să fie concentrate 
acum la culesul 
tură ce ocupă 
Programul inițial 
ganele agricole 
dea ca recoltarea porumbului să 
se termine în 27 de zile. „în spiritul 
sarcinilor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R. — 
ne spunea tovarășul Gheorghe Ale- 
xandrescu. director adjunct al direc
ției agricole — comitetul județean de 
partid, organele agricole județene șl 
consiliile unice agroindustriale au 
reconsiderat întregul plan de desfă
șurare a recoltării, astfel ca această 
lucrare să se incheie pină la sfirșitul 
acestei luni".

Pentru realizarea unul ritm zilnic 
de recoltare de 3 800 hectare, cu 1 000 
de hectare mai mare față de cel ini
țial. se acționează in două direcții : 
creșterea productivității echipamen
telor de recoltare mecanizată și mă
rirea suprafețelor recoltate manual 
prin participarea la cules a tuturor 
cooperatorilor și a întregului perso
nal din activitățile economico-sociale 
de la sate. Concret, cum se lucrează 
acum la recoltare 7

în unitățile din consiliul unic agro
industrial Balta Albă, recoltarea po
rumbului se desfășoară pe un front 
larg. Ritmul initial a sporit cu 100 
de hectare zilnic. Cum a fost posi
bil 7 „Mai intii, la recoltarea meca
nizată, prin folosirea integrală a zi- 
lel-lumină și reducerea staționărilor 
in funcționarea combinelor, randa
mentul zilnic a crescut de Ia 2,5 hec
tare la 3—3,5 hectare pe fiecare com
bină — ne spunea tovarășul Ștefan 
Bleoca. inginerul-șef al consiliului. 
Apoi, în afara celor 1 000 cooperatori.

porumbului, cul- 
74 850 hectare, 
stabilit de or- 

judetene preve-

organizați in formații de lucru, au 
mai fost mobilizați la cules încă 300 
de oameni — personal de la consi
liile populare, cooperație, pensionari 
și navetiști".

Comitetele comunale de partid și 
organizațiile de partid din unitățile 
consiliului, lnțelegindu-și pe deplin 
rolul de catalizator al energiilor sa
tului, au mobilizat la lucru toată 
forța de muncă. Un exemplu din 
multe altele. La cooperativa agricolă 
Vîlcelele, 600 de cooperatori parti
cipă zilnic la cules. Alți 600 lu
crează la strînsul cartofilor, șfeclei 
de zahăr și legumelor. în plus, co
mitetul comunal de partid a mobili
zat și repartizat pe formații tot per
sonalul muncitor din comună și peste 
220 de elevi.

Și in alte unități agricole se acțio
nează energic pentru sporirea ritmu
lui zilnic la recoltare. La cooperativa 
agricolă Zărnești. bunăoară, toată 
suflarea satului este acum Ia 
cîmp. „Duminică, cind sute de coope
ratori lucrau la cules — ne spune 
președintele cooperativei, tovarășul 
Constantin Zăvoianu — 48 de coo
peratori au uitat de obligațiile ce le 
au. Obștea satului a dezaprobat 
această atitudine și le-a afișat nu
mele spre văzul tuturor la gazeta de 
perete".

Deși in multe locuri se lucrează 
intens la recoltat, totuși viteza zil
nică stabilită pe județ nu a fost incă 
atinsă. Este o situație nejustificată 
ce trebuie pusă numai și numai pe 
slaba preocupare a conducerilor 
unor consilii agroindustriale și uni
tăți agricole pentru a se trece hotărît 
la recoltarea porumbului. Din cele 
19 unități componente ale consiliului 
agroindustrial Cislău numai 
recoltează porumbul, iar din 18 
tăți din consiliul agroindustrial 
gura — numai șase.

Prin organizare mai bună,

cu aceleași 
mai multe

camioane
transporturi

Adunări și consfătuiri ale cadrelor 
didactice din județe

întrucit prin măsurile luate, recol
tarea porumbului se va încheia mai 
repede, se pune problema ca și trans
portul din cîmp să se efectueze intr-o 
perioadă mai scurtă 
de termenul inițial, 
indicele de utilizare 
transport ale I.T.A. 
nuu, realizîndu-se și 
unele cazuri, numărul mediu de curse 
planificate. Astfel, la' 12 șl 13 sep
tembrie s-au efectuat in medie, cu 
mijloacele de transport I.T.A., cite 3 
curse, adică atîtea cite s-au prevăzut. 
Toate acestea sint rezultatul măsuri
lor întreprinse de comandamentul ju
dețean pentru coordonarea lucrărilor 
agricole, astfel incit Ia o distanță de 
35 km să se realizeze cel puțin trei 
curse pe zi la transportul producției, 
în acest scop s-a acționat pentru res
pectarea riguroasă a graficelor orare 
de transport ; scurtarea timpului la 
încărcare și descărcare prin extinde
rea mecanizării operațiilor și asigu
rarea forței de muncă necesare ; op
timizarea traseelor obligatorii de 
transport, care in multe cazuri s-au 
redus pină la 12 kilometri ; organiza
rea de puncte volante de primire si 
depozitare a 'recoltei ; parcarea coloa
nelor auto la unitățile beneficiare ; 
asigurarea coloanelor auto cu ateliere 
mobile și cisterne pentru alimentarea 
cu carburanți.

Există totuși rezerve substanțiale 
de sporire a ritmului lâ transport, mai

cu 8—9 zile față 
în ultimele zile, 
a mijloacelor de 
a crescut conți- 
depășindu-se, in

ales in cazul parcului de autovehicule 
aparținînd cooperativelor agricole, 
încă nu se urmărește cu rigurozitate 
indicele de "utilizare și evoluția zil
nică a acestuia, pentru a se putea lua 
măsuri operative în vederea îmbună
tățirii activității de transport din coo
perative. O asemenea cerință se im
pune cu atit mai mult acum, cînd, 
odată cu trecerea tuturor forțelor la 
recoltarea porumbului, volumul 
transporturilor va crește substanțial.

Totodată, cu mai multă stăruință 
trebuie să se acționeze ca în toate ba
zele de recepție să se asigure spațiile 
de depozitare a porumbului, astfel in
cit transportul să se poată face fără 
întrerupere. Subliniem aceasta, intru- 
cî't la baza de recepție, unde livrează 
producția unitățile agricole din consi
liul agroindustrial Balta Albă, pregă
tirea spatiilor pentru depozitarea po
rumbului nu s-a făcut cu suficientă 
răspundere. La ora actuală mai sint 
de montat 80 de pătule, iar 18 000 de 
panouri vechi nu sînt încă puse la 
punct. O atenție deosebită trebuie 
acordată păstrării recoltei. Este bine 
că în cooperativele agricole Zărnești. 
Poșta Cîlnău. Boldu, Balta Albă. VII- 
celele. Padina și Pogoanele ș.a„ știu- 
leții sînt așezați .in strat subțire pe pat 
de coceni. Astfel se diminuează con
sumul de energie la uscarea porum
bului cu umiditate ridicată.

Aurel PAPADIUC 
Mihai BAZU

Recolta t..

două 
uni-

ÎN FLUX CONTINUU

Corelarea recolțărn cu trans
portul și depozitarea producției 
asigură accelerarea acestor lu
crări. Iată cîteva secvențe sur
prinse pe traseul lan-hambar 
în județul Buzău. La cooperati
va agricolă Balta Albă — foto
grafia de sus — cele 21 de combi
ne C-12 lucrează grupat, fiecare 
mecanizator depășind cu cite un 
hectar norma de lucru la recol
tarea porumbului. In altă parte, 
la C.A.P. Zărnești — fotografia 
din jmijloe — porumbul recoltat 
manual este în aceeași zi trans
portat la locurile de depozitare. 
Cooperatorii de la C.A.P. Boldu 
— ultima fotografie — sînt pri
mii din consiliul agroindustrial 
Balta Albă care au început să 
livreze porumbul la baza de re
cepție, în contul obligațiilor con
tractuale față de stat.

Foto : A. Papadiuc

și depozitat

de peste 
avînd ca 
de cunos- 
si istorici

în pregătirea Congresului educa
ției și invățămîntului. în perioada 
1—14 septembrie au fost organizate 
adunări ale cadrelor didactice în 
unitățile de invătămint si adunări 
ale reprezentanților acestora ne ju
dețe și instituții de invătămint su
perior. De asemenea, au avut loc 
consfătuirile anuale ale cadrelor 
didactice din învățămîntul preșco
lar, primar, gimnazial, liceal, pi-o- 
fesional și de maiștri.

Cu acest prilej, au fost anali
zate, in spirit critic și autocritic, 
rezultatele obținute in anul de in- 
Vățămînt 1978—1979 in pregătirea și 
educarea preșcolarilor, elevilor și 
studenților și măsurile ce se impun 
pentru perfecționarea acestei acti
vități în noul an de invătămint. în 
lumina indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nlcolae Ceausescu, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din luna iu
lie a acestui an și la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. de la 
începutul acestei luni, a prevederi
lor Legii educației și invătămintu- 
lui, au fost adoptate programe de 
măsuri pentru deschiderea si des
fășurarea în bune condiții a noului 
an de invătămint. De asemenea, au 
fost supuse dezbaterii proiectele 
planurilor de Invătămint elaborate 
pe baza hotărîrilor partidului pri
vind perfectionarea întregului pro
ces instructiv-educativ din școli, 
pregătirea temeinică pentru muncă 
și viată a tineretului, educarea sa 
în spirit comunist, revoluționar. 
Participanții au apreciat că proiec
tele planurilor de Invătămint 
creează condiții pentru înfăptuirea 
obiectivelor puse de partid in fata 
invătămîntului. concretizează mai 
bine modalitățile de legare a invă
tămîntului de practică, de cerce-
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rea ultimului episod)
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tn Jurul orei 11,00 — Transmisiu
ne directă din municipiul Timișoa
ra : Marea adunare populară pri
lejuită de vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So-

de promenadă
CarpațUor — documeh-

populare 
foileton : Poldark (relua-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de ÎS, 

17 șl 18 septembrie, tn (ară : Vremea 
va fi In general frumoasă șl caldă pen
tru regiunile din sudul tărU, unde cerul- 
va tl variabil, iar ploile izolate. In ju
mătatea de nord a tării, vremea va fi 
ușor instabilă și se va răci. Cerul va

tare, de cerințele vieții sociale, 
asigurind o mal bună pregătire a 
elevilor și studenților in domeniul 
științelor fundamentale, stabilind 
un-raport corespunzător intre disci
plinele fundamentale, de cultură 
generală și social-politice și cele 
de specialitate și asigurind condiții 
pentru policalificarea elevilor si 
pregătirea in profil larg a studenți
lor. Totodată, au fost formulate nu
meroase propuneri și sugestii pen
tru îmbunătățirea planurilor de în- 
vățămînt in vederea supunerii lor 
spre dezbatere si aprobare Congre
sului educației și invătămîntului

Participanții la adunările repre
zentanților cadrelor didactice pe 
județe au adresat telegrame C.C. al 
P.C.R., secretarului genera! al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în care se exprimă sentimente de 
adîncă recunoștință pentru grija și 
preocuparea statornică manifestate 
de partidul și statul nostru față 
de continua dezvoltare și perfecțio
nare a invățămîntului, precum și 
hotărirea fermă a tuturor cadrelor 
didactice de a nu precupeți nici un 
efort pentru a ridica procesul in- 
structiv-educativ din școală 
nivel calitativ superior, a da 
cadre temeinic pregătite 
muncă și viață, constructori 
și conștienți ai noii societăți. Re
prezentanții corpului didactic se 
angajează, totodată, să întîmplne 
Congresul al XII-lea al partidului 
cu bune rezultate în munca de in
struire și educare comunistă, revo
luționară. a tinerel generații, rezul
tate demne de marile înfăptuiri 
ale poporului nostru angaiat pe 
calea edificării socialismului si co- 
munlsmului in România.

(Agerpres)

la un 
patriei 
pentru 
activi

ciallste România, și de deschide
rea anului școlar și universitar 
1979—1980.

13,00 Stadion • Fotbal : F.C. Baia-Mare 
— Viitorul Scomicești (divizia A) 
— transmisiune directă de la Baia- 
Mare
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19.58 Romanțe
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21,35 Telejurnal
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Telejurnal
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Film serial : Dallas
Varietăți muzlcal-distracUv.

. prezenta timorări mai accentuate ți vor 
cădea ploi locale, care vor avea șl ca
racter de averse. Insolite pe alocuri de 
descărcări electrice. Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
6 șl 16 grade. Iar valorile maxime intre 
17 șl 27 de grade, local mal ridicate. 
Izolat, condiții de grindină. In Bucu
rești : Vremea va a in general frumoa
să și relativ caldă, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere la început, 
apoi în scădere ușoară.

La noi, asistența medicală
nu se face după mersul trenurilor"

Aproape toți medicii din satele județului Mureș
țin seama de aceasta și se află permanent la datorie

Acest volum 
300 de pagini, 
autori un grup 
cuti cercetători „ 
literari (George Muntean, 
G. Mihăilă. Al. Duțu. 
Mircea Anghelescu. Paul 
Cornea. Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga — care 
coordonatoarea lui 
Săndulescu, D. 
N. Manolescu si 
Bucur), este o 
clară, o panoramă 
raturii române, elaborată 
si scrisă cu o deosebită 
competentă. îți finalitatea 
sa, adresîndu-se în primul 
rind cititorilor de peste 
hotare știutori ai limbii 
noastre, fără a-i exclude 
însă pe cei din tară. A 
fost deosebit de dificilă 
sarcina acelora care au 
redactat aceste studii de 
literatură română (cum 
cu modestie se subintitu
lează cartea), incercind să 
prezinte, celor care nu o 
cunosc încă, o literatură 
atit de complexă si uni
tară în varietatea el. cum 
este cea a României. Este 
o încercare îndrăzneață, 
dar care, după părerea 
noastră, a izbutit. în a- 
ceastă sistematizare, fără 
excese de erudiție, a 
cunoștințelor si impresii
lor autorilor diferitelor 
capitole. în iurul marilor 
figuri ale scriitorilor ori 
ale momentelor culmi
nante literare. Extstă in 
paginile acestei concen
trate cărți un sens puter
nic al dragostei si fideli
tății fată de literatură, un 
efort de a face o prezen
tare modernă a reconsi
derării ideologice si este
tice a istoriei 
române. Există 
Istoriei..., căci 
avem de a face 
rie a literaturii

judecăți extrem de inte
resante privind operele 
artei verbului românesc, 
după cum există si 
stanta preocupare 
prezenta și explica 
menele literare in
xtunea lor. demonstrind 
drumul ascendent al lite
raturii tării noastre, pro
fundul ei filon popular, 
sincronismul dinamic, des-

con- 
de a 
feno- 
cone-

este si
— Al.
Micu, 
Marin 

sinteză 
a lite-

literaturii 
la autorii 
de fapt 

cu o isto- 
române.

șoptist — In căutarea spe
cificului national). N. Ma- 
nolescu (Maiorescu și Ju
nimea — începutul „spi
ritului 
românească ; 
tre cele 
mondiale 
dernă a 
mânui 
dern — 
naiiză" ;

— începutul 
critic" in cultura 

Poezia în- 
două războaie 

— virstă mo- 
lirlsmului î Ro- 

românesc mo- 
„creație și a- 
Critica și is-

tarea fenomenului con
temporan. dar nu în ca
drul acestor simple note 
de lectură. Esențială este 
orientarea ideologică fer- 

după care literatura 
considerată în pagi- 
acestei prime incer- 
de sinteză un feno- 

social, iar studiul 
al dez- 

iungul 
efectuat

O sinteză
a literaturii

române
chiderea permanentă fată 
de ideile înnoitoare. Sint 
multe pagini scrise cu o 
mare vigoare intelectuală, 
cu o știință si cunoaștere 
temeinică a fenomenului 
cultural, cu sigure cunoș
tințe de filozofie marxis
tă. aductnd la lumina a- 
devărului atit de variate
le aspecte ale complexu
lui fenomen literar, 
încearcă o deosebită 
tisfactie intelectuală 
tind paginile scrise 
George Muntean (Puteri
le mitului «= literatura 
populară), G. Mihăilă 
începuturile și conștiința 
de sine a literaturii ro
mâne vechi). Al. Duțu 
(înnoirea structurilor li
terare, Umanism și ilu
minism), M. Anghelescu 
(Există oare un prero- 
mantism românesc?). Paul 
Cornea (Romantismul pa-

Se 
sa- 
ci- 
de

torla literară Interbeli
că, Eseistica). Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga (Cuvint 
înainte ; Mit arhaic — 
mit cultural — poezia ro
mânească in a doua ju
mătate a secolului al 
XIX-lea), Al. Sândulescu 
(Proza românească la 
sfirșitul secolului XIX — 
forme ale realismului), 
D. Micu (Traditionalism 
și modernism la iuceputul 
secolului XX) și M. Bucur 
(Continuități — disconti
nuități) care dau o ima
gine luminoasă a feno
menului literar românesc 
în întregimea lui. (Cartea 
se incheie cu o utilă bi- ■ 
bliografie selectivă si un 
indice de nume, alcătuite 
de Mioara Apolzan și 
Dorina Grăsoiu). Există 
desigur și unele observa
ții critice care se pot 
face, relativ, la prezen-

mă, 
este 
nile 
cari 
men
procesului istoric 
voltării sale de-a 
timpurilor este 
intr-o manieră sistemati
că. in contingență cu alte 
manifestări ale spiritului 
și vieții contemporane a 
poporului român, genera
tor de mari valori cultu
rale. Scrutind și interpre
ted ideile, gindlrea. sen
timentele. valoarea ex-

■ presivâ a scriitorilor, au
torii acestei clare sinteze 
au demonstrat o largă 
cunoaștere a procesului 
lstoric-literar, subliniind 
permanent caracteristici
le literaturii române, 
profundul umanism care 
îi pătrunde evoluția incă 
de la origini, primordia
litatea echilibrului și ar
moniei sale, neinscrierea 
in dimensiuni 
elitiste.

Printre 
esențiale, 
sintetică a literaturii ro
mâne. cum va trebui să 
se intituleze cartea fn 
versiunile ei in alte limbi 
— neapărat necesare 
după părerea mea — tra
sează. cu claritate depli
nă. curba dezvoltării unei 
literaturi aflate dinamic 
pe drumul devenirii sale 
în variatele perspective 
ale umanismului său fun
damental. în înscrierea el 
fermă în contextul patri
moniului spiritual uni
versal.

datele 
această

t

aulice,
sale 

Istorie

Alexandru BĂLĂCI

Mai Intii, cîteva date despre asis
tența sanitară in județul Mureș : 881 
medici (un medic revine la 525 per
soane) ; 3 566 cadre medii sanitare ; 
6 spitale cu 5 486 paturi ; 12 policli
nici. Numai in mediul rural veghea
ză la sănătatea populației 243 medici 
și 555 cadre medii sanitare. Practic, 
in momentul de față, toate dispen
sarele sătești dispun de medici. Peste 
60 la sută dintre ele sint încadrate 
și cu medici stomatologi. De curind, 
in 12 centre comunale mai mari au 
început să funcționeze dispensare in 
care se asigură asistenta sanitară in 
mod separat, pentru adulți si pentru 
copii, ca și asistență stomatologică. în 
.acest fel, bolnavii adulți nu se mai 
intîlnesc în aceeași sală de așteptare 
cu copiii sau cu cei veniți la den
tist. Aceste dispensare dispun și de 
puncte farmaceutice proprii.

Zilele trecute am întreprins o an
chetă prin cîteva dispensare sătești 
din județul Mureș.

Iată-ne la dispensarul medical din 
Sincraiu de Mureș. Tot personalul 
medical se află la datorie : in cabi
netele pentru copii și adulți. In cel 
de stomatologie, in laborator. Peste 
tot, curățenie ca de farmacie. Pe co
ridor, vreo 7—8 pacient! urmau să 
intre la consultații și tratament. „Am 
tensiune arterială — ne spune Gydrgy 
îacob Polixenia. Este pentru a treia 
oară cînd vin la dispensar și acum 
mă simt mai bine. Sînt foarte mul
țumită de grija pe care o manifestă 
față de oameni medicii noștri". Ace
leași aprecieri elogioase, aceleași cu
vinte de mulțumire au ținut să ex
prime Marla Timar și Szekely Ileana,

Discutăm cu doctorița Septimia Go- 
zaru. „în ce ne privește, nu ne fa
cem' decît datoria. Ne-am organizat 
in așa fel munca. Incit să putem a- 
corda o asistentă de calitate, să evi
tăm aglomerația la ușile cabinetelor".

Registrul de consultații — un ade
vărat „carnet de sănătate" colectiv — 
oferă un material informativ ex
trem de bogat, cu privire la starea 
de sănătate a populației locale pe 
grupe de virstă. sex. tip de îmbol
năvire. Sînt date care permit luarea 
unor decizii medicale operative și ști
ințific fundamentate. Consecința : o 
mai bună urmărire a dinamicii 
rii de sănătate și o judicioasă 
dentă a prestațiilor medicale.

...Ne oprim la dispensarul 
Band, comună cu 8 300 locuitori. Un 
dispensar care dispune de o dotare 
și asistentă medicală la nivelul celor 
mai bune policlinici orășenești. Me
dicii Huszar, soț și soție. lucrează 
aici de mai bine de un sfert de veac, 
fără întrerupere.

— O adevărată asistentă medicală, 
de calitate — ne spune loan Huszar, 
medicul-șef al dispensarului — nu se 
face cu ochii la ceas și cu'gîndul la... 
mersul trenurilor sau autobuzelor.

stă- 
evi-
din

Sint dese cazurile cind noaptea tre
buie să stăm de veghe ore in șir la 
patul unor bolnavi.

Rezultatul: medicii de aici cunosc 
foarte bine starea de sănătate a fie
cărei familii, a fiecărui locuitor. Așa 
se explică faptul că „trimiterile" de 
aici, din Band, la policlinicile din Tg. 
Mureș sint foarte puține și numai 
cazuri de excepție.

La Pănet, localitate vecină, situație 
identică. Adică bună. Tiberiu Rațiu, 
medicul-șef, de 16 ani la acest dis
pensar, ne prezintă rezultatele unei 
minuțioase anchete-sondaj întreprin
se pentru a vedea starea de sănătate 
a fiecărui locuitor din raza comunei. 
„Este greșită optioa —* ne spune el 
— potrivit căreia medicii se ocupă 
cu precădere de omul bolnav și mai 
puțin de cel sănătos. în ce ne pri
vește, noi acordăm o foarte mare 
atenție educației sanitare. Acum, oa
menii din partea locului știu că bo
lile nu se tratează cu neglijență, cu 
sfaturile vecinilor sau cu leacurila 
băbești. Ei știu că cel mai prețios 
bun al fiecăruia este sănătatea. De 
aceea, vin cu' încredere la dispensar, 
unde găsesc o îngrijire atentă".

în continuare, am poposit la Că- 
pușu de Cimpie. Pe dinafară, dis
pensarul este o clădire frumoasă. în
conjurată de spații verzi, mai mare 
dragul s-o privești. Intrăm înăuntru, 
în lipsa Măriei Căpățînă, medicul- 
șef, plecată pe teren, asistenta pe
diatră Angela Păcurar și moașa Ma
ria Chiselciu stăteau „la o vorbă". 
Evidenta „la zi" a consultațiilor și vi
zitelor pe care cele două sint obligate 
să le facă la domiciliile gravidelor și 
familiilor cu copii mici lipsește cu 
desăvirșire. în schimb, amindouă 
și-au dat cuvintul „de onoare" că 
ultima zi in care au fost pe teren se 
consumase cu vreo... trei săptămîni 
fn urmă 1 I 1 în plus, starea igienico- 
sanitară a localului era total neco
respunzătoare : peste tot dezordine, 
hirtii, praf, halate și prosoape njur-

■ dare, pahare și cești de cafea nespă
late. Cu toate că unitatea este dotată 
cu autoclavă rapidă, sterilizarea in
strumentelor continuă să' se facă 
după metode învechite...

Ajungem la punctul sa'nitar din sa
tul Berghia. Zi de consultații. Ușa 
închisă. Pe ușă — lacătul. Alături, un 

1 anunț : „Sint la Pănet pină la ora 
20". După citirea anunțului, trei pa
cient! au făcut calea Întoarsă. Pri
vim înăuntru, prin geamul larg des
chis, unde se află aparatură moder
nă, in valoare de multe mii de lei. 
lăsată fn voia soartei de Bodo Maria, 
asistentă pediatră.

La Iclănjel il găsim pe oficiantul 
punctului sanitar Gheorghe Santa. 
„De ce nu purtațl halat ?“, II între
băm. „E la spălat", ne spune. înăun
tru — dezordine. Instrumentarul — 
așijderea, Peste tot — neglijență. Și

aceasta, la numai doi pași de pri
mărie.

Pe valea Mureșului ne oprim fn 
alte două comune : Sinpaul și Ogra, 
Comune foarte apropiate, dar intim1' 
ce la Ogra, medicul Baciu Elza Ildi'.o 
era, ca de obicei, la datorie, colega 
sa. Branya Olga, din Sinpaul (nave
tistă din Tg. Mureș), era plecată de 
aproape o oră din dispensar. Unii 
spuneau că e în statia de autobuz.

Constatările din timpul anchetei 
le-am adus la cunoștința tovarășului 
Trozner Francisc, director adjunct al 
Direcției sanitare județene, care ne-a 
spus : „Incontestabil, județul nostru 
dispune de o rețea și de cadre me- 
dico-sanitare dintre cele mai bune. 
Dispensare cum sînt cele din Sin
craiu de Mureș, Band, Pănet. Ceatfșu 
de Cimpie, Glodenl. Acățari, Cră- 
ciunești, Seuca, Deaj și altele asigu
ră o asistență de un bun nivel, apro
piat sau identic cu unitățile medica
le din mediul urban. La aceasta con
tribuie și acțiunea de perfecționare 
profesională a cadrelor noastre me
dicale. în ultimii ani, fiecare medic 
a urmat cursuri de reciclare, care au 
pus un mare accent pe latura prac
tică. Pentru cadrele medii sanitare 
testările periodice (finalizate cu a- 
cordarea de note) au o eficiență deo
sebită. Pentru creșterea calității ac
tului medical și buna funcționare a 
dispensarelor, am organizat in pri
mul semestru al anului o amplă ac
țiune, in cadrul căreia au fost con
trolate toate unității^ sanitare să
tești. Constatările (bune și rele) au 
fost prezentate primarilor comunali, 
precum și intr-o ședință cu medicii 
șefi de circumscripții. Lipsurile reie
șite din ancheta întreprinsă nu ca
racterizează insă corpul nostru me
dical. Realitatea este că oricît de 
bună ar fi dotarea, eficienta activi
tății depinde. în mod hotărîtor. de 
conștiința fiecărui medic, a fiecărui 
cadru mediu sanitar. Motiv pentru 
care, lipsurile constatate le tratăm cu 
toată intransigenta. Pentru cele pe 
csre le-ați intilnit la Cănușu de 
Cimpie, de exemplu, cadrele sanita
re de acolo au fost propuse pentru 
sancționare. Este îmbucurător faptul 
că, in ultimul timp, și primarii spri
jină și urmăresc mai îndeaproape ac
tivitatea dispensarelor sătești. Drept 
urmare, s-a realizat o stabilizare a 
cadrelor navetiste, al căror procent 
s-a diminuat de la 80 la sută la mai 
puțin de 40 la sută în acest an. Este 
o garanție că asistenta medicală se 
va ridica și in județul Mureș la ni
velul eforturilor materiale făcute în 
acest scop de partidul și statul nos
tru".

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii*
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Al X-lea Congres Mondial 
al Petrolului și-a încheiat lucrările

Idei ale cuvintării președintelui Nicolae Ceausescu
— materializate în rezoluții adoptate de Congres

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Dragă tovarășe Tito,
Aflînd cu adîncă tristețe de tragicul accident de cale ferată de la Stalacl, 

care a provocat numeroase victime omenești, vă adresez cele mai profunde 
condoleanțe din partea poporului român și a mea personal.

Vă rog să transmiteți familiilor îndoliate expresia întregii noastre 
compasiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU

La Sala Palatului Republicii So
cialiste România a avut loc, vineri 
dupâ-amiazâ. ședința de Închidere a 
lucrărilor celui de-al X-lea Congres 
Mondial al Petrolului. Au participat 
Ion Pățan și Virgil Trofin, viceprim- 
mini.ștri ai guvernului, Gheorghe 
Pană, primarul general al Capitalei, 
Nicolae Constantin, viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, membri ai guvernului, alte 
oficialități române.

Luind cuvintul în deschiderea șe
dinței, Vasile Patilineț, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, pre
ședintele Comitetului român de or
ganizare a congresului, a apreciat 
modul în care s-au desfășurat lucră
rile, rezultatele însemnate cu care 
se încheie cele șase zile de dezbateri. 
Deosebit de importantele alocuțiuni 
generale asupra tendințelor dezvol
tării industriei petrolului pe plan 
mondial — a arătat vorbitorul — dez
baterile în sesiunile tehnice și la 
mesele rotunde, comunicările științi
fice au prilejuit o confruntare des
chisă și loială de opinii, un schimb 
util de cunoștințe și experiențe. Toți 
cei prezenți au avut, astfel, de cîști- 
gat și putem să afirmăm că întrea
ga omenire va beneficia de impulsul 
dat promovării noului în politica, 
știința și tehnologia petrolului.

In continuare, vorbitorul a spus: 
Din discuțiile cu un mare număr de 
participanți, am reținut înalta apre
ciere dată importantei cuvintări a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. îmi 
exprim satisfacția că dezbaterile au 
decurs in spirit colegial și au re
flectat gindirea președintelui nostru, 
în special în ceea ce privește nece
sitatea amplificării cercetării și dez
voltării tehnologiilor de recupera
re a petrolului din zăcăminte, creș
terii producției mondiale de petrol, 
regimului sever de economii care se 
impuere, ca și necesitatea evită
rii vertiginoasei escaladări a pretu
rilor pe piața mondială a petrolului. 
Nu mai puțin importante au fost 
dezbaterile referitoare la noile surse 
de energie, și in special valorosul 
apel lansat de președintele României

„COLABORAREA DINTRE OAMENII DE STIINTĂ ROMANI 
Bl SOVIETICI SE DEZVOLTĂ CO MOLT SUCCES"

Elogioase aprecieri privind activitatea 
Institutului Central de Chimie
O declarație a acad. prof. A. M. PROHOROV,

laureat al premiului Nobel, membru al Prezidiului Academiei de științe 
a U.R.S.S.

După cum s-a mai anunțat, de cu- 
rînd, ne-a vizitat țara acad. prof. 
A. M. Prohorov, laureat al premiului 
Nobel, membru al Prezidiului Aca
demiei de științe a U.R.S.S., directo
rul Institutului de fizică „P. N. Le
bedev'1 din Moscova. Cu acest pri
lej, a fost semnat un protocol cu 
privire la dezvoltarea colaborării 
tehnico-științifice între cercetătorii 
români și sovietici in domeniile fizi
cii, chimiei, electronicii și biologiei,

Referindu-se la vizita sa în Româ
nia, la întilnirile și convorbirile pe 
care le-a avut cu oamenii de știință 
români, oaspetele a avut cuvinte de 
apreciere la adresa institutelor de 
cercetări din București și a Univer
sității din Brașov, pe care le-a cu
noscut cu acest prilej. „Aș vrea să 
mă opresc însă asupra unei vizite 
care mi-a plăcut foarte mult — a 
spus A. M. Prohorov. Este vorba de 
vizita la Institutul Central de Chi
mie, pe care-1 conduce acad. Elena 
Ceaușescu. împreună cu domnia sa, 
am discutat despre o serie de pro
bleme generale privitoare la dezvol

Adunare festivă cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări 
a victoriei revoluției socialiste in Bulgaria

în cadrul manifestărilor organizate 
în țara noastră cu prilejul celei de-a 
XXXV-a aniversări a victoriei revo
luției socialiste in Bulgaria, vineri 
după-amiază a avut loc, in aula Insti
tutului de învățămînt superior din Su
ceava, o adunare festivă, la care au 
participat tovarășul Traian Gârbă, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al consijiului 
popular județean, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat 
și ai organizațiilor de masă și ob
ștești, conducători de întreprinderi și 
instituții, numeroși oameni ai muncii.

Relevînd semnificația istorică a 
actului de la 9 septembrie 1944. care 
a marcat eliberarea poporului bulgar 
de sub dominația fascistă și exploa
tarea capitalistă, tovarășul Minai 
Găinariu, secretar al Comitetului ju
dețean Suceava al P.C.R., vicepre
ședinte al . Comitetului executiv al 
consiliului popular județean, a evi
dențiat succesele remarcabile obți
nute sub conducerea partidului co
munist din țara vecina și prietenă 
in cei 35 de ani care au trecut do 
la vifctoria revoluției socialiste în 
Bulgaria.

Vorbitorul a arătat că poporul 
român, ca prieten apropiat al poporu
lui bulgar, urmărește cu admirație 
realizările sale în construcția socia

ca la deviza congreselor de la Mos
cova și Tokio să se adauge „Petrolul 
în slujba păcii, pentru progresul o- 
menirii".

După ce a adresat mulțumiri re
prezentanților conducerii Organizației 
Congreselor Mondiale ale Petrolului, 
tuturor particinantilor pentru activi
tatea depusă în perioada de pregă
tire și in timpul desfășurării lucrări
lor, vorbitorul a spus în încheiere :

Vă rog ca, odată întorși în țările 
dumneavoastră, să duceți si să trans
miteți popoarelor dumneavoastră 
salutul și mesajul de pace si priete
nie. de colaborare ne multiple pla
nuri al poporului român, dorința sa 
fierbinte de a-și aduce contribuția la 
soluționarea în sens pozitiv a mari
lor probleme ale contemporaneității, 
inclusiv în problema petrolului.

Mulțumind la rîndul său Comite
tului român pentru organizare. Geor
ge Govier, președintele Comitetului 
pentru programele științifice ale 
Congreselor Mondiale ale Petrolului, 
a arătat că. în ansamblu, programul 
științific și tehnic a constituit Un 
succes, realizîndu-și obiectivul. în 
primul rînd, a spus el. prin cuvln- 
tarea președintelui Nicolae Ceausescu, 
care ne-a oferit o bună imagine a 
industriei petroliere românești, lun
ga sa istorie și performantele sale 
impresionante pe plan tehnologic.

în domeniul exploatării și produc
ției, congresul a constituit un succes 
prin prezentarea unor comunicări 
cuprinzătoare asupra originii hidro
carburilor, asupra studierii si anali
zei zăcămintelor, a explorării unor 
noi regiuni, a tehnicilor noi de forai 
în diferite medii, inclusiv în cele 
marine, precum șl in domeniul recu
perării țițeiului din zăcămînt. O se
rie de lucrări au înfățișat cele mai 
recente evoluții în domeniul exploră
rii și producției. Vii discuții au susci
tat, de asemenea, problemele legate 
de transportul, depozitarea petrolu
lui. de prelucrarea țiteiurilor grele, 
precum și problema producerii de 
hidrocarburi sintetice.

în încheiere a luat cuvîntul Wil
helm von Ilsemailn, președinte al 
Organizației Congreselor Mondiale 
ale Petrolului, care a apreciat că, 
prin caracterul și conținutul științi
fic al lucrărilor, prin buna organi

tarea științei și la rolul științei în 
omenire. De asemenea, am analizat 
problemele concrete ale cuceririlor 
contemporane ale științei și aplica
rea lor în diferitele domenii ale eco
nomiei naționale. Mi-a făcut o deose
bită plăcere faptul că tovarășa Elena 
Ceaușescu consideră că este necesar 
ca fizicienii să lucreze în strînsă co
laborare cu alți oameni de știință, 
atît în domeniul chimiei și biologiei, 
cit și pentru economia națională0.

In ceea ce privește conlucrarea din
tre oamenii de știință români și so
vietici, oaspetele a subliniat : „Cola
borarea noastră în domeniul fizicii s-a 
dezvoltat și se dezvoltă cu mult suc
ces. Acest lucru ne-a permis să ex
tindem conlucrarea și in domeniile 
chimiei, biologiei și medicinei, ca și 
folosirea, de exemplu, a laserilor in 
construcțiile de mașini. Protocolul pe 
care l-am semnat cuprinde o sferă 
largă de probleme actuale, stabilind, 
din acest punct de vedere, foarte bune 
perspective de colabdrare".

(Agerpres)

listă șl se bucură sincer pentru ele. 
Totodată, a adresat harnicului și ta
lentatului popor bulgar călduroase 
felicitări, urîndu-i noi și importante 
succese in înfăptuirea hotăririlor 
celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Bulgar.

în continuare, a luat cuvintul am
basadorul Republicii Populare Bul
garia la București, Petăr Danailov, 
care, după ce a adresat mulțumiri 
pentru sărbătorirea Zilei naționale a 
Bulgariei in România și a transmis 
felicitări pentru realizările poporului 
român, ale sucevenilor, s-a referit 
la semnificația victoriei revoluției 
socialiste în tara sa, subliniind că 
acest act istoric înfăptuit sub con
ducerea Partidului Comunist Bulgar 
a deschis calea unor înfăptuiri fără 
precedent.

Evocind tradiționala prietenie 
româno-bulgară, vorbitorii au sub
liniat că relațiile dintre cele două 

'țări și popoare, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, s-au dezvoltat puternic în 
anii socialismului, un rol hotăritor in 
aprofundarea lor avîndu-1 întilnirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, care au deschis noi 
și largi orizonturi cooperării bilate
rale, pe multiple planuri, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei socialis
mului și păcii în lume. (Agerpres) 

zare și larga participare de care s-a 
bucurat, reuniunea de la București 
a constituit un mare succes. Avem 
multe motive să felicităm Comite
tul român de organizare a congresu
lui. a arătat vorbitorul.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Avind in vedere situația energetică 
mondială și luind in considerare 
ideile expuse de președintele 
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea 
rostită la deschiderea lucrărilor, 
Consiliul permanent al Congreselor 
Mondiale ale Petrolului a căzut de 
acord asupra unei rezoluții in care 
se menționează printre altele ne
cesitatea ca toți consumatorii de 
energic și de produse petroliere 
să-și dubleze eforturile in utilizarea 
înțeleaptă și conservarea acestor 
resurse epuizabile.

Consiliul permanent a adoptat de
cizia de a accepta Republica Popu
lară Chineză ca membru al Consi
liului permanent.

Consiliul permanent a hotărît, de 
asemenea, ca cel de-al XI-lea Con
gres Mondial al Petrolului să se 
țină la Londra.

în încheiere, a spus vorbitorul, 
aș dori să mulțumesc gazdelor 
noastre în modul cel mai cordial, 
în numele participanților la con
gres, aș dori să felicit pe membrii 
comitetului român de organizare 
pentru marele succes pe care l-au 
obținut prin găzduirea acestui con
gres și să le adresez sincerele noas
tre mulțumiri pentru efortul enorm 
și cea mai plăcută cooperare.

înainte de a declara inchise lucră
rile congresului, rog să se transmită 
președintelui Nicolae Ceausescu sa
lutările congresului nostru, pre
cum șl mulțumiri doamnei Elena 
Ceaușescn pentru Interesul cu care 
au urmărit desfășurarea lucrărilor 
acestui for.

Congresul a reales pe domnul 
Wilhelm von Ilsemann ca președinte 
ai Organizației Congreselor Mon
diale ale Petrolului. Ca vicepreședinți 
au fost aleși Ion Antonică (Româ
nia) și reprezentanții Franței, S.U.A. 
și U.R.S.S.

*
în ultima zi a lucrărilor, sesiunile 

tehnice au programat două comu
nicări individuale consacrate spo
ririi productivității sondelor și me
todelor noi în domeniul cercetării 
geologice pentru petrol și gaze.

★
în aceeași zi, organele de pregătire 

și de conducere ale Congresului Mon
dial al Petrolului au oferit o recep
ție în onoarea participanților.

Au luat parte tovarășii Vasile 
Patilineț, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, si Mihail Florescu. 
ministrul industriei chimice.

Au participat Wilhelm von Ilse
mann, președintele Organizației Con
greselor Mondiale ale Petrolului, 
alți membri ai conducerii organi
zației, delegați, ziariști români și 
străini acreditați la congres.(Agerpres)
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BUN SOSIT ȘI FELICITĂRI 
REPREZENTANȚILOR NOȘTRI!

• Un frumos bilanț românesc: 31 medalii (13 de aur, 3 de argint și 15 de bronz), 
locul III pe națiuni

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — Pe stadionul olimpic din 
Ciudad de Mexico s-a încheiat cea 
de-a 10-a ediție a Jocurilor mondiale 
universitare, competiție care a pola
rizat timp de două săptămîni intere
sul de sport de pretutindeni.

La această tradițională întrecere 
polisportivă de mare amploare (au 
participat peste 5 000 de sportivi și 
sportive), care a constituit in acest 
an preolimpic un Important test în 
vederea J. O. din 1980, reprezentanții 
tării noastre s-au situat pe locul trei, 
din peste 100 - de țări participante, 
realizînd astfel un succes de presti
giu pentru sportul românesc : 31 de 
medalii, dintre care 13 de aur. 3 de 
argint și 15 de bronz.

Buchetul trofeelor românești a fost 
încununat in ultima zi cu splendida 
victorie a atletului Ilie Floroiu, care 
a cîștigat proba de 5 000 m, obtinind 
a doua medalie de aur, după ce fu
sese învingător cu cîteva zile Înainte 
în cursa de 10 000 m.

Dublu campion mondial universitar, 
Ilie Floroiu realizează in capitala 
mexicană una dintre cele mai bune 
performanțe din cariera sa sportivă. 
Originar din comuna Izvoarele (jude
țul Tulcea),.în vîrstă de 26 de ani, 
Ilie Floroiu este proaspăt absolvent 
al facultății de educație fizică din 
cadrul Institutului pedagogic din 
Constanta, membru al clubului Farul.

Așteptată cu mare interes, proba de 
5 00U m a oferit o dispută palpitantă 
in care s-au angajat. încă din start, 
Ilie Floroiu și concurenții mexicani 
Jose Gomez și Enrique Aquino, pu
ternic Încurajați de zecile de mii de 
spectatori prezenți in tribunele sta
dionului olimpic la ultima ti a fina
lelor atletice. Floroiu, eu o trenă sus
ținută. a anihilat cu succes încercă
rile partenerilor săi de întrecere de 
a-1 depăși. El s-a desprins in ultima 
parte a cursei in ciștigător sigur, ob

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socialis
te România, a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, Gyorgy Lazar, cu 
ocazia aniversării zilei sale de naș
tere. o telegramă prin care îi trans

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Ilie Verdeț. a primit, vineri 
la amiază, pe ambasadorul Republi
cii Arabe Egipt, la București. Hassan 
Abdel Aal Na.vel, în legătură cu în
cheierea misiunii sale în tara noastră.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul

Au apărut volumele în limba maghiară :

„Din gîndirea social-polifică a președintelui 
României, NICOLAE CEAUȘESCU"

„Umanismul socialist" și „Lichidarea 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
state, făurirea noii ordini economice 
internaționale - probleme cardinale

ale zilelor
I

Cronica
întîlnirS. cat^ru^ intîlnirilor 

de lucru pe care le-a avut cu delegați 
la Congresul Mondial al Petrolului, 
tovarășul Vasile Patilineț, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, a 
avut convorbiri, în cursul zilei de 
vineri, cu A. Lewis jr., fost pre
ședinte al companiei americane 
„Gulf", actualmente consilier al 
companiei și vicepreședinte al Or
ganizației Congreselor Mondiale ale 
Petrolului.

A
Primire. Tovarășul Ștefan An

drei, ministrul afacerilor externe, 
l-a primit pe Yuzuru Murakami, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Japoniei in Republica 

tinind o victorie.^ tiară, care l-a con
sacrat ca cel maijbun fondist al Jocu
rilor.

Iată clasamentul probei : 1. Ilie
Floroiu (România) — 14’12”9/10 ; 2.
Jose Gomez (Mexic) — 14’15”4/10 ; 3. 
Enrique Aquino (Mexic) — 14’18” ; 4. 
Samuel Nyariki (Kenya) — 14’35”2/10; 
5. Antonio Preito (Spania) — 14’39” 
1/10 ; 6. Hillary Tuwei (Kenya) — 
14’50”6/10.

Foarte echilibrată a fost șl cursa 
feminină de 800 m, în care sportiva 
noastră Fița Lovin a cîștigat medalia 
de bronz, fiind cronometrată cu 
timpul de 2’00”81/100. Victoria a re
venit Nadejdei Mușta (U.R.S.S.) — 
2'00”50/100, urmată de coechipiera sa, 
Olga Dvirna — 2’00”77/100.

în proba masculină de ștafetă 
4XțO0 m, echipa Italiei, avîndu-1 in 
ultimul schimb pe recordmanul mon
dial Pietro Mennea, a egalat recordul 
european stabilit pe același stadion, 
la J.O. din 1968, de formația Franței, 
cu 38”42/100.

O performantă remarcabilă a obți
nut sportivul polonez Wladislaw Ko- 
zakiewicz, învingător in proba de( să
ritură cu prăjina, cu un nou record 
al Jocurilor — 5,60 m ; pe locul se
cund, cu același rezultat (5,60 m), s-a 
clasat francezul Philippe Houvion.

Iată ceilalți cîștigători : săritura in 
înălțime masculin : Gerd Nagel (R.F. 
Germania) — 2,26 m (nou record al 
Jocurilor) ; aruncarea suliței, mascu
lin : Helmut Schreiber (R.F. Germa
nia) — 88,68 m (nou record al Jocu
rilor) ; 800 m masculin : Evans White 
(S.U.A.) — 1’48”87/100 ; ștafeta 4X400 
m masculin : S.U.A. — 3’00”98/100 
(nou record a! Jocurilor) ; ștafeta 
4X100 m feminin : U.R.S.S. — 43” 
14/100.

Iată CLASAMENTUL FINAL PE 
MEDALII al Jocurilor mondiale uni
versitare : I. U.R.S.S. 76 (34 de aur, 
28 de argint, 14 de bronz); 2. S.U.A. 

mite salutări cordiale împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
noi succese în activitatea pe care o 
desfășoară în interesul poporului un
gar vecin și prieten, pentru dezvol
tarea colaborării dintre țările noastre.

Ilie Verdeț. a primit, vineri după- 
amiază. pe noul ambasador al Repu
blicii Liban in țara noastră. Samih 
El-Baba, în vizită protocolară de 
prezentare.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire desfășurată într-o atmosferă 
cordială.

(Agerpres)

noastre"
EDITURA POLITICA

zilei
Socialistă România, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
în organizarea Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociației de prietenie ro- 
mâno-japoneză, vineri a avut loc 
în Capitală o demonstrație de ike- 
bana — arta tradițională japoneză 
a aranjării florilor.

Cu acest prilej, maestrele Chiyo 
Onaka și Ayako Yamanaka, repre
zentantele vestitei școli de aranja
mente florale Sogetsu, au prezentat 
o originală demonstrație practică.

Au participat Takuji Ikeda, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Ja
poniei la București, și membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

51 (21—14—16) ; 3, ROMANIA 31
(13—3—15) ; 4. R.D. Germană 15 
(6—4—5) ; 5. R.F. Germania 16 (4—6— 
6) ; 6. Ungaria 8 (4—2—2) ; 7, Italia 
10 (3—2—5) ; 8. Olanda 9 (2—4—3) ; 9. 
Polonia 8 (2—3—3) ; 10. Cehoslovacia 
5 (2—0—3) ; 11. Anglia 11 (1—6—4) ; 
12. Japonia 11 (1—4—6) ; 13. Mexic 4 
(1-2—1) : 14. Brazilia 3 (1—2—0) ; 15. 
R.P. Chineză 6 (1—1—4).

Tn total au obtinut medalii un nu
măr de 29 de țări.

*
Cu prilejul festivității de închidere 

a Universiadei de la Ciudad de Mexi
co. președintele Federației internațio
nale a sportului universitar. Primo 
Neblolo. a anuntat că viitoarea edi
ție a Universiadei sa va desfășura 
în anul 1981 in Spania.

*
Delegația sportivilor noștri la Uni

versiada 1979 se întoarce astăzi dimi
neață in tară (ora 8 — aeroportul 
Otopeni). Bun sosit șl felicitări, dragi 
sportivi I

Azi, la fotbal
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu etapa a 7-a, in 
care sinț programate următoarele 
meciuri : Sportul Studențesc — F.C. 
Argeș Pitești (stadionul Republicii) ; 
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș (stadio
nul Dinamo) ; Politehnica Iași — Glo
ria Buzău ; Chimia Rm. Vilcea — 
Steaua ; S.C. Bacău — Universitatea 
Craiova ; Olimpia Satu Mare — Jiul 
Petroșani ; F.C.M. Galati — C.S. Tîr- 
goviște ; Universitatea Cluj-Napoca — 
Politehnica Timișoara ; F.C. Baia 
Mare — Viitorul Scornicești.

Cu excepția jocului F.C. Baia Mare 
— Viitorul Scornicești, care va începe 
la ora 15,00 șl va fi transmis la tele
viziune. toate partidele inceb la ora 
17,00.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII NICARAGUA

GUVERNULUI DE RECONSTRUCȚIE 
NAȚIONALĂ AL REPUBLICII NICARAGUA

Ziua națională a Republicii Nicaragua Imi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări 
și cele mai bune urări.

Vă dorim, dumneavoastră și poporului nicaraguan, succes deplin in opera 
de reconstrucție democratică, de dezvoltare liberă și independentă a patriei, 
pe drumul progresului economic și social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Astăzi, poporul nicaraguan săr
bătorește împlinirea a 158 de ani 
de la proclamarea independentei 
de stat a tării.

în acest an, sărbătoarea națio
nală are loc in noile condiții create 
de victoria istorică obținută de 
poporul nicaraguan în lupta pentru 
libertate și democrație. Cu două 
luni in urmă, doborirea regimului 
dictatorial somozist — încununare 
a luptei dirze și îndelungate a 
forțelor patriotice, democratice și 
progresiste din Nicaragua — a 
marcat sfirșitul celui mai întunecat 
capitol al zbuciumatei istorii a aces
tei țări din America ^Centrală.

Guvernul de Reconstrucție Na
țională a trecut la înfăptuirea unor 
importante măsuri menite să asi
gure revenirea la o viată nor
mală și să înlăture treptat ne- 

■fasta moștenire lăsată de regimul 
despotic, care, vreme de peste patru 
decenii, hărăzise poporului nica
raguan sărăcie, obscurantism și 
crîncenă opresiune. în întreaga tară 
și mai ales în zonele devastate de 
războiul civil sint repuse in func
țiune unitățile productive, clădi
rile distruse sint refăcute, se acțio
nează pentru a se asigura aprovi
zionarea populației cu bunuri de 
consum. Odată cu naționaliza
rea băncilor și companiilor de asi
gurare, precum și a industriilor mi
nieră, forestieră și de pescuit — 
majoritatea întreprinderilor din 
aceste sectoare aparțineau înainte 
clanului Somoza — s-a trecut la 
lichidarea completă a formațiunilor 
politice și aparatului de stat create 
de dictatură, punîndu-se bazele 
unui aparat de stat democra
tic, care să se bucure de sprijinul 
popular.

fn același timp, Tn țară a început 
o vastă campanie de alfabetizare a 
populației, întrucit circa 70 la sută

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII COSTA RICA

Excelenței Sale
Domnului RODRIGO CAR AZO ODIO

Președintele Republicii Costa Rica
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Costa Rica, am plăcerea să vă 

adresez, in numele poporului și guvernului român, precum și in numele 
meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări pentru 
prosperitatea poporului costarican prieten.

Poporul costarican aniversează 
astăzi 158 de ani de la proclama
rea independenței de stat — act 
care a pus capăt Îndelungatei do
minații coloniale.

„Costa Rica" (coasta bogată) — 
cum a numit-o cu îneîntare 
Cristofor Columb, privindu-i pă- 
minturile roditoare, vegetația lu
xuriantă, „Elveția Americii La
tine", cum îi spun azi vizitatorii 
străini, fascinați de frumusețile sale 
naturale, este una dintre cele mai 
mici republici centramericane. Ea 
dispune de însemnate resurse : im
portante zăcăminte de minereu de 
fier, sulf, aur, mangan, bauxită, 
zinc, nichel, oupru, dar și întinse 
plantații de cafea, banane, trestia 
de zahăr sau tutun.

Angajată, în ultimele decenii, pa 
calea dezvoltării, Costa Rica de
pune eforturi susținute - pentru 
edificarea unei economii moderne, 
diversificate și echilibrate. Este 
sprijinită dezvoltarea agriculturii, 
care rămîne un sector preponderent 
in economia tării (exporturile de 
cafea și banane reprezintă încă 
două treimi din vînzările externe) 
au fost extinse terenurile destinate 
plantațiilor de zahăr, au fost mo
dernizate fabricile de prelucrare. 
Aceasta a făcut ca, în ultimii patru 
ani, producția^ de zahăr să crească 
necontenit, atingind niveluri re
cord : 218 000 tone în acest an, fată 
de 190 000 in anul anterior.

Principalele preocupări actuale 
se concentrează însă in aria dez
voltării industriale, pe harta eco
nomică a țării fiind prevăzute edi
ficarea a circa 30 de noi obiective 
de însemnătate națională. Planul

Presa din Bangladesh despre

Realizările poporului român in anii socialismului
DACCA (Agerpres). — Sub titlul 

„România azi", ziarul „The Ban
gladesh Times" a publicat un amplu 
articol în care, exemplifică prin cifre 
sugestive realizările obținute de po
porul român în ultimele trei de
cenii și jumătate în industrie, agri
cultură, construcții de locuințe etc. 
De asemenea, în articol este pre
zentată pe larg politica externă a 
țării noastre, subliniindu-se princi
piile fundamentale ale acesteia, po
ziția constructivă și realistă adop
tată de România într-o serie de pro
bleme internaționale majore, cum 
ar fi securitatea europeană, dezar

din locuitori sint neștiutori de 
carte. „Democrație, libertate, drep
tate socială și programe care să 
favorizeze cele mai largi sectoare 
ale populației" — astfel au fost 
definite bazele politicii Guvernului 
de Reconstrucție Națională. , Pe 
plan extern, noile autorități au 
proclamat ca principal țel întărirea 
suveranității și independenței țării 
și au aderat la mișcarea țărilor 
nealiniate.

România socialistă, care a con
damnat cu fermitate regimul anti
popular al lui Somoza, și-a ma
nifestat întreaga solidaritate cu 
cauza dreaptă a forțelor patrio
tice, progresiste din Nicaragua, a 
salutat succesul acestora ca o ex
presie grăitoare a forței de neînvins 
a idealurilor popoarelor de liber
tate și democrație. Tara noastră 
s-a numărat printre primele state 
care au recunoscut noul regim de
mocratic. Așa cum se arăta in 
mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Guvernului de 
Reconstrucție Națională din Nica
ragua, „victoria forțelor patrio
tice, progresiste, reunite In jurul 
Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională, deschide poporului ni
caraguan o cale nouă, democra
tică și asigură trecerea la recon
struirea tării, la dezvoltarea liberă 
și independentă a patriei pe dru
mul progresului economic și so
cial".

Stabilirea recentă de relații di
plomatice la nivel de ambasadă 
intre România și Nicaragua oferă 
cadrul adecvat promovării pe mul
tiple planuri a legăturilor dintre 
cele două țări, corespunzător inte
reselor ambelor popoare, ale cau
zei generale a libertății, păcii și 
progresului tuturor popoarelor.

V. OROS

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

adoptat In acest sens prevede 
construirea unei serii de unități 
siderurgice, energetice și ale in
dustriei ușoare. între aceste obiec
tive se evidențiază uzina de pre
lucrare a bauxitei din San Isidro, 
barajul și hidrocentrala El Arenal, 
precum și hidrocentrala de la Co- 
robiei, care va da o producte da 
aproximativ 350 000 kWh.

Rezultate notabile au fost obți
nute și pe plan social, leventul 
program de extindere a învață- 
mintului tehnic sprijinind pregă
tirea cadrelor necesare tinerei in
dustrii.

Poporul român urmărește cu inte
res și simpatie activitatea creatoare 
a poporului costarican îndreptată 
spre dezvoltarea accelerată a țării, 
între România și Costa Rica s-au 
stabilit relații de prietenie și co
laborare care au cunoscut un curs 
continuu ascendent.

Un moment de cea mai mare în
semnătate în cronica legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare l-a constituit 
vizita efectuată de președintele 
Nicolae Ceaușescu in Costa Rica 
în 1973. Cu acest prilej au fost sem
nate Tratatul de prietenie și coope
rare, alte documente, care au des
chis ample perspective pentru dez
voltarea pe multiple planuri a ra
porturilor româno-costaricane. Lăr
girea colaborării dintre cele două 
țări corespunde intereselor celor 
două popoare, precum și cauzei 
păcii și ințelegerii internaționale, 
a conlucrării rodnice între națiu
nile lumii.

V. PAUNESCU

marea, noua ordine economică și 
politică internațională, rolul O.N.U.

„Avind la cinna tării pe președin
tele Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii — scrie ziarul 
— poporul are suprema siguranță în 
înaintarea constantă și rapidă spre 
înaltele culmi ale civilizației și pro
gresului, in pas cu cerințele lumii 
contemporane".

Un articol consacrat României și 
realizărilor din țara noastră a pu
blicat, de asemenea, ziarul „Ekota", 
organul de presă al Partidului Co
munist din Bangladesh.

• „STRADA SOLA
RĂ". După „casa solară", reali
zare prezentă deja in diferite 
țări, un alt proiect, vizlnd eco
nomia de energie, va începe să 
prindă viață, in 1980, in munici
palitatea Eslăv, din Suedia. Este 
vorba de o „stradă solară", măr
ginită de două șiruri de imobile 
de cite două etaje, cuprinzînd 
cîteva zeci de locuințe, două 
școli, o creșă, magazine. Acest 
ansamblu va avea acoperișul și 
pardoseala de sticlă. Circulația, 
exclusiv pietonală, se va desfă
șura la adăpost de vint. zăpadă, 
frig și ploaie. încălzirea va fi 
asigurată grație unor instalații 
de captare a razelor solare, in
stalații amplasate sub acoperiș 
și pardoseală. Pe de altă parte, 
„cartierul de sub sticlă" va re

cupera căldura degajată de sis
temul de iluminat, de apă caldă 
uzată și chiar de căldura animală. 
Toate aceste surse urmează să 
încălzească apa dintr-un rezer
vor amplasat sub pardoseală de 
sticlă. Adusă Ia o temperatură 
medie, apa din rezervor va în
călzi. la rindul ei. prin sol. clă
dirile, furnizindu-le, totodată, 
apă caldă.

• A PATRA INIMĂ. 
Americanul J. Young din Phila
delphia, in virstă de 43 de ani, 
deține recordul mondial in ce 
privește operațiile de transplant 
de cord efectuate asupra unui 
singur individ. Primul transplant 
i s-a făcut' în 1975. De atunci, 
aceeași intervenție chirurgicală 
a suportat-o de trei ori. Din 
1978, Young trăiește cu a 4-a

inimă. El a declarat ziariștilor 
că se simte bine și că e optimist, 
în fiecare dimineață. Young face 
două ore de gimnastică, iar in 
cursul zilei merge pe bicicletă. 
„Dacă n-ar fi cele vreo 60 de 
tablete pe care trebuie să le 
înghit zilnic — a declarat Young 
— aș fi, poate, cel mai fericii 
om din lume".

• DUPĂ O IDEE DE 
LEONARDO DA VINCI. 
Nenumărate idei ingenioase ale 
lui Leonardo da Vinci, titan al 
renașterii italiene cu preocupări 
din cele mai diverse, s-au păs
trat sub forrhă de schite și pro
iecte. Ele inspiră pinâ astăzi 
spiritele inventive. Multe dintre 
sugestiile sale tehnice ca. de pil
dă, bicicleta sau helicopterul au

fost materializate. Alexandr Ru
sanov din orașul siberian Tu- 
bolsk „s-a inspirat" tot de la da

Vinci cînd a confecționat „schi
uri" cu care se poate păși pe 
apă. (in imagine). Realizate din 
material plastic, ele cîntăresc 9 
kilograme și pot tine pe apă 
greutăți de pină la o jumătate 
de tonă. Cu ele se poate merge 
pe apă, dar și pe teren mlăștinos 
sau pe uscat, fiind, de aceea, un 
mijloc de deplasare ideal pentru 
vînători și pescari.

• „DRUMUL GIGAN- 
flLOR"... A?a se numește 
proiectul elaborat in Arabia 
Saudită privitor la construcția 
unei șosele in lungime de 25 de 
kilometri care va lega peninsula

arabică de arhipelagul Bahrein. 
Prima porțiune a acestei șosele 
va trece pe deasupra unui pod 
metalic pe o distantă de 12 km 
intre litoral și insula Umm- 
Haasen. în continuare, șoseaua 
va urma cursul unui rambleu al 
cărui fundament va fi așezat la 
10 metri sub apele mării. Con
strucția va dura 5 ani.

• RECORDURI DE 
NATALITATE. Pasquaiina 
Antrella. o tinără locuitoare a 
orașului Neapole. a dat naștere 
la 8 copii, ceea ce constituie — 
spun medicii de specialitate — 
un caz foarte rar, dar nu unic, 
în decursul secolului nostru au 
mai fost Înregistrate încă 5 naș
teri de cite 8 gemeni : in anul 
1921 — tn Mexic, 1934 — tn

China, martie 1977 — din nou tn 
Mexic, aprilie 1977 — în R.D. 
Germană, iar în iunie 1977 — in 
Grecia. Recordul mondial apar
ține unei cetătene a Australiei 
care, în 19'11, a dat naștere la 9 
copii.

• MERITE ÎN DOME
NIUL ECOLOGIEI. In In- 
donezia au fost decernate, în 
cadru! unei oeremonii oficiale, 
premiile pe anul 1979 pentru 
contribuții la acțiunea de prote
jare a mediului ambiant. Cea 
mei inaltă distincție a revenit 
autorului cîntecului „Seceta", 
devenit extrem de popular în a- 
ceastă țară, cîntec care evocind 
consecințele lipsei de precipitații 
din anul 1976 — rîurile secate, 
pămîntul plrjolit, pădurile dis

truse — ațe o mare forță de 
mobilizare la lupta împotriva a- 
cestor calamități. Premiul II a 
revenit inventatorului unei pom
pe de bambus cu ajutorul căreia 
poate fi captată ana potabilă de 
la o adîncime de 6—8 metri, iar 
premiul III — creatorului unei 
sobe din ceramică foarte econo
micoase.

• HEMINGWAY- 
POET. Marele romancier ame
rican Ernest Hemingway a fost, 
practic, necunoscut, in timpul 
vieții sale, in ipostaza de poet. 
Această fatetă „ascunsă" a per
sonalității sale va fi acum pusă 
în valoare cu prilejul publicării, 
in S.U.A., a unei culegeri cu
prinzînd 88 de poeme, majorita
tea texte absolut inedite.
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LA NAȚIUNILE UNITE

Mesajul președintelui Nicolae Ceausescu 
adresat Organizației pionierilor din țara noastră, 
difuzat ca document oficial al Adunării Generale
• NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite a fost difuzat 
ca document oficial ai Adunării Ge
nerale Mesajul președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Oeaușeseu, adresat Organi
zației pionierilor din țara noastră cu 
prilejul celei de-a 30-a aniversări de 
la înființare. Mesajul face parte din

Soluționarea problemelor majore ale omenirii 
reclamă acțiuni ferme și eficiente, 

cu participarea tuturor statelor 
Kurt Waldheim despre prioritățile activității O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : I.a 
sediul din New York al Organizației 
Națiunilor Unite a fost dată publici
tății introducerea la raportul secre
tarului general al O.N.U., Kurt Wald- . 
heim, cu privire la activitatea orga
nizației in perioada care a trecut de 
la precedenta sesiune și pină în pre
zent. Raportul, care se înscrie în mod 
tradițional printre documentele prin
cipale ce vor sta la baza sesiunii or
dinare a Adunării Generale, relevă 
atît tendințele pozitive de pe arena 
mondială în direcția destinderii, coo
perării și păcii, cit și o serie de as
pecte negative, reprezentate de per
petuarea vechii politici de forță, de 
existența unor stări de încordare și 
conflict și a unor grave inechități 
economice și sociale, care plasează 
la ordinea zilei chestiunea sporirii 
eforturilor O.N.U. in vederea instau
rării unei noi ordini economice și po
litice mondiale.

în legătură cu situația internațio
nală. Kurt Waldheim evidențiază că, 
în ultimul an, aceasta a continuat să 
fie caracterizată ..de nesiguranță, ten
siuni și conflicte” de o complexita
te fără precedent și de schimbări ra
pide în "raportul de forțe pe plan 
mondial. Se relevă caracterul global 
al problemelor cu care este confrun
tată omenirea, desprinzîndu-se con
cluzia că acestea se cer rezolvate cu 
participarea pe picior de egalitate 
a tuturor statelor, indiferent de mă
rimea și potențialul lor. In context, 
este scos în relief rolul tot maj activ 
și pozitiv al țărilor mici și mijlocii 
pe plan internațional, subliniindu-se 
că aceste state „și-au dezvoltat con
stant un simț al responsabilității și 
cooperării în numeroase probleme 
globale. Mișcarea de nealiniere — se 
arată în raport — este un bun exem
plu al acestei tendințe pozitive”.

Referindu-se la necesitatea întări- • 
rii O.N.U. ca for de armonizare a 
intereselor statelor în probleme de 
interes general și ca instrument de 
promovare a unor soluții pașnice, în 
locul confruntării și conflictelor, ra
portul accentuează că „Națiunile 
Unite au fost și rămîn centrul unui 
efort pentru identificarea de noi so
luții adecvate și juste pentru lumea 
noastră, a interdependențelor”.

Problema Orientului Mijlociu că
mine „cea mai urgentă și cea mai 
complexă”, se relevă in raport, sub
liniindu-se că „o pace justă și du
rabilă in zonă nu poate fi realizată, 
în ultimă analiză, decît printr-o re
glementare globală care să acopere 
toate aspectele problemei, incluzînd, 
în special, drepturile inalienabile 
ale poporului palestinian și în care 
să fie implicate toate părțile intere

SUEDIA '

Scrutin parlamentar decisiv

documentația de bază pentru dezba
terea punctului de pe agenda provi
zorie a celei de-a 34-a sesiuni a Adu
nării Generale intitulat „Anul inter
național al copilului : planuri și ac
țiuni pentru îmbunătățirea situației 
copiilor din lume, în mod deosebit 
din țările în curs de dezvoltare”.

sate”. Arătînd că O.N.U. oferă po
sibilități unice, care nu au fost încă 
fructificate pe deplin, raportul 
reafirmă propunerea de convocare 
„a unei conferințe internaționale, 
pregătită în mod corespunzător, care 
ar putea oferi o cale de ieșire din 
actuala situație periculoasă”.

Referitor la situația din Cipru, 
Kurt Waldheim amintește că in 
urma acțiunii de mediere pe care a 
întreprins-o. în luna mai, întîlnirea 
la nivel înalt de la Nicosia a celor 
două comunități a condus la un 
acord în 10 puncte, care oferă o bază 
pentru reluarea convorbirilor inter- 
comunitare.

în raport se pune un accent deo
sebit pe necesitatea soluționării ur
gente a situației din Rhodesia, Na
mibia și Africa de Sud, in confor
mitate cu rezoluțiile O.N.U. și cu 
drepturile imprescriptibile ale po
poarelor din Africa australă la inde
pendență și libertate.

K. Waldheim subliniază, de ase
menea, urgența cu care trebuie să 
fie întreprinse acțiuni ferme de opri
re a cursei înarmărilor și de reali
zare a dezarmării. în ciuda nivelu
lui fără precedent și a capacității de 
distrugere a armamentelor acumu
late, se arată în raport, există o ho- 
tărîre, generală de a se evita un al 
treilea război mondial. precum și 
instrumente și înțelegeri, in cadrul 
O.N.U. sau în afara organizației, 
pentru transpunerea în viață a aces
tor intenții, în cazul cînd există 
voință politică în acest sens.

Tratind pe larg problemele subdez
voltării, decalajelor economice, ener
giei și dificultăților din relațiile co
merciale și financiare mondiale, 
K. Waldheim apreciază că eforturile 
OîN.U. și ale comunității internațio
nale se cer orientate, în perioada 
viitoare, în următoarele trei domenii 
principale: organizarea eforturilor
pentru a se scoate din impasul ac
tual negocierile asupra instaurării 
noii ordini economice mondiale, ata
carea viguroasă a problemei majore 
a energiei, prin lansarea unei ac
țiuni . coordonate și novatoare în acest 
domeniu și rezolvarea eficientă a 
problemelor urgente cu care sînt con
fruntate țările în curs de dezvoltare 
importatoare de petrol.

în încheiere, secretarul general al 
O.N.U. subliniază că cele 151 de state 
membre ale organizației trebuie să 
folosească la maximum posibilită
țile oferite de O.N.U. și de metodele 
pașnice, bazate pe dialog și coope
rare, pentru elaborarea unor soluții 
urgente și eficiente la dimensiunea 
problemelor cu care este confruntată 
omenirea.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

cu un program și candidați comuni. 
Liderii Partidului Conservator speră 
să-și sporească influența intr-un gu
vern de coaliție și să prezinte chiar 
o candidatură proprie la postul de 
prim-ministru. Ei preconizează redu
cerea impozitelor mari (pentru favo
rizarea activității marilor societăți 
particulare), reîntoarcerea la „jocul 
liber” al forțelor ce acționează pe 
piața capitalistă, susțin teoria „elite
lor” în toate sferele societății, in în
cercarea de a contracara audiența 
partidelor de stingă.

Liberalii, care nu se consideră în
rudiți politicește cu foștii lor parte
neri de coaliție, ci mai curind cu 
social-democrații, nu ascund prefe
rința lor pentrti o alianță cu aceștia 
■din firmă, avansînd argumentul' că 
din 1976 au fost efectuate mai multe 
naționalizări decît în perioada prece
dentelor guvernări. Cu toate că în 
teorie resping „dirigismul statal”, 
„centralismul de stat”, numeroși con
ducători ai unor firme particulare din 
sectoare tradițional înfloritoare ale 
industriei suedeze au cerut autorită
ților centrale subvenții și împrumu
turi avantajoase, însumind anual zeci 
de miliarde de coroane.

Și in Partidul de Centru, colabora
tori apropiați ai fostului premier 
Thorbjorn Fălldin înclină mai curind 
spre o colaborare cu social-democra- 
tii, de care „se simt mai apropiați 
decît de conservatori”.

în campania sa electorală. Partidul 
Muncitoresc Social-Democrat (152 de 
mandate în parlament) a avut ca 
principală lozincă „Muncă pentru 
toți”, prezentând proiecte de lichidare 
a șomajului prin mobilizarea tuturor 
resurselor societății suedeze. Apre-, 
ciind scrutinul din 16 septembrie ca 
decisiv-pentru viitorul țării, președin
tele P.M.S.D., Olof Palme, a averti
zat public asupra pericolului depla
sării spre dreapta, evidențiat de acti
vizarea grupărilor reacționare.

Pronunțîndu-fee pentru unitatea de 
acțiune a oamenilor muncii, pentru o 
colaborare cu social-democrații, pro
gramul electoral al Partidului de 
Stingă — Comuniștii din Suedia pre
conizează garantarea dreptului la 
munță, naționalizarea sistemului ban
car, de .asigurări, a întregului sistem 
energetic, extinderea industriei și a 
construcțiilor de locuințe, adoptarea 
unor măsuri împotriva speculei și a 
exodului de capital, reducerea chel
tuielilor militare. Comuniștii suedezi 
se pronunță în favoarea creării unei 
zone denuclearizate în nordul Euro
pei, pentru extinderea colaborării e- 
conomice cu toate țările.

„ZILELE CULTURII ROMÂNEȘTI" 
IN IUGOSLAVIA

întîlniri prietenești româno-iugoslave
BELGRAD. Trimisul Agerpres 

transmite : Tovarășul Dumitru Po
pescu, • membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., aflat în Iugoslavia pentru a 
participa la manifestările prilejuite 
de „Zilele culturii românești”, a fost 
joi oaspetele orașului Pola, impor
tant centru politic, economic si cul
tural din Istria.

în cursul vizitei la-rinele obiective 
economice și social-culturale. oaspe
tele a fost însoțit de președintele 
Adunării orășenești Pola. Iosip Ko- 
lici, de reprezentanți ai Comitetului 
orășenesc al U.C.I., ai Conferinței 
Uniunii Socialiste, de alți activiști pe 
tărîm politic, social și cultural. Gaz
dele au infățișat tabloul realizărilor 
obținute în dezvoltarea economică a

★
In mai multe orașe din Iugoslavia 

continuă suita de manifestări prile
juite de „Zilele culturii românești". 
La Muzeul revoluției populare din 
Liubliana a avUt loc vernisajul ex
poziției fotodocumentare „România 
azi". Prin intermediul imaginilor 
este înfățișată lupta poporului român 
și a clasei muncitoare din România 
pentru înfăptuirea revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și anti imperialistă, realizările 
obținute in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. De ase
menea, sînt prezentate imagini pri
vind dezvoltarea pe multiple planuri 
a relațiilor româno-iugoslave, care 
capătă noi impulsuri prin întâlnirile 
și convorbirile celor doi conducători 
■de partid și de sfat, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

CARACAS

DESCHIDEREA CONFERINȚEI UNIUNII INTERPARLAMENTARE
9 in centrul dezbaterilor, problema Intensificării eforturilor 
pentru instaurarea unui climat de pace și securitate în lume 
® Viu interes lată de propunerile președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la adoptarea unor măsuri concrete de 

dezarmare în Europa
CARACAS 14 (Agerpres). — Joi a 

avut loc in capitala Venezuclei des
chiderea oficială a lucrărilor celei 
de-a 66-a Conferințe a Uniunii Inter
parlamentare. Participă delegații ale 
grupurilor parlamentare din 87 de 
țări, reprezentanți ai O.N.U., ai unor 
organizații și organisme internațio
nale, precum și delegați ai organiza
țiilor parlamentare regionale. Din țara 
noastră ia parte la lucrări o delegație 
condusă de loan Ceterchi, președin
tele a.i. al Grupului român al Uniunii 
Interparlamentare.

Participanții la conferință vor lua 
în dezbatere contribuția Uniunii In
terparlamentare, a parlamentelor și 
parlamentarilor la soluționarea pro
blemelor majore cu care este con
fruntată în prezent omenirea. Și de 
această dată, principala temă aflată 
pe ordinea de zi o constituie proble
ma intensificării eforturilor parla
mentelor și parlamentarilor pentru 
instaurarea unui climat de pace și 
securitate in lume, pentru trecerea 
la măsuri reale de dezarmare. Tot
odată, pe agenda conferinței sint.in
cluse probleme privind situația din 
Orientul Mijlociu și problema pales
tiniană, promovarea Înțelegerii, coo
perării și păcii internaționale, schim
bul și cooperarea in domeniile edu
cației, informațiilor și comunicațiilor, 
aplicarea rezoluțiilor Națiunilor Unite 
în materie de decolonizare,

Cu toate incertitudinile specifice 
pronosticurilor electorale, observato
rii scenei politice suedeze sint în
clinați să, mizeze cu prudență pe 
reluarea uneia din cele două for
mule de guvernare : revenirea so- 
cial-democraților la putere sau re
editarea coaliției celor . trei partide, 
alcătuită în 1976. Nu este Ignorată 
nicj ponderea celor aproximativ 
300 000 de alegători care votează pen

JAPONIA

în preajma unor
Așa cum prevăzuseră observatorii 

politici niponi, guvernul de la Tokio 
a decis organizarea, în prima parte 
a lunii octombrie, a unor alegeri ge
nerale. anticipate. Astfel, sâptămîna 
trecută a avut loc, din inițiativa 
Partidului Liberal-democrat, de gu- 
vernămint, o sesiune extraordinară 
a Dietei, (parlamentul)*  in cadrul că
reia premierul Masayoshi Ohira a 
prezentat programul de măsuri pe 
care-1 are in vedere spre a face față 
celor mai presante chestiuni econo
mice și sociale ale țării. întrucît nu 
a întrunit adeziunea opoziției, care a 
introdus o moțiune de cenzură. Ca
mera Reprezentanților (inferioară) a 
Dietei a fost dizolvată. Ca urmare, au 
fost convocate noile alegeri parla
mentare, care, în mod normal, ar fi 
trebuit să se desfășoare anul viitor, 
la expirarea propriu-zisă a actualei 
legislaturi.

* După o perioadă de trei ani, carac
terizată prin încercarea- partidelor 
burgheze de a prezenta o alternati
vă la îndelungata guvernare social- 

, democrată, peste șase milioane de 
alegători sînt chemați duminică la 
urne pentru a reinnoi componența 
Riksdag-ului, parlamentul unicameral 
cu 349 de locuri.

La alegerile din septembrie 1976, 
Partidul Muncitoresc Social-Demo
crat, care a condus țara neîntrerupt 
timp de 44 de ani. a obținut doar 
42,7 la sută din voturi, cedînd astfel 
inițiativa formării guvernului celor 
trei. partide burgheze : liberal, »de 
centru jși conservator, care reușiseră 
atunci să totalizeze 50.8 la sută din 
sufragii. Cabinetul de coaliție nu 
și-a putut menține coeziunea pe în
treaga durată a legislaturii, întrucît, 
practic, cele trei partide nu au reușit 
să ajungă la un acord in nici una din 
principalele probleme cu care a fost 
confruntat. în ultima perioadă, țara 
a fost guvernată de liberali (39 de 
mandate în parlament) prin abținerea 
tolerantă a partidelor opoziției, in 
așteptarea noilor alegeri.

Din 1976. Suedia a continuat să fie 
confruntată cu un șir de probleme e- 
conomice, între care menținerea la 
cote ridicate a. șomajului, inflației a 
unui deficit bugetar record. Pierzînd. 
din competitivitate, unele ramuri pre
dominante în economia țării — con
strucțiile de nave, industria oțșlului 
— au fost puternic afectate de con
curența firmelor străine, ceea ce le-a 
obligat să cedeze poziții importante 
pe piața mondială. Ca urmare, 13 la 
sută din constructorii de nave și-au 
pierdut locurile de muncă, o perspec
tivă asemănătoare conturindu-se, in 
viitorii trei ani, pentru 5 600 de texti- 
liști O jumătate de milion de oa
meni, în rîndul cărora sint incluși 
80 000 de tineri, șomează. în 1976, 
Partidul de Centru a preconizat în
ființarea a 400 000 locuri de muncă, 
promisiune ce nu a fost materiali
zată.

Disputata problemă a centralelor 
electrice nucleare — care a asigurat 
Partidului de Centru un spor de vo
turi la precedentul scrutin prin ad
versitatea afișată față de proiectele 
guvernului social-democrat — n-a în
cetat să dezbine oe partenerii de 
coaliție, decizia definitivă fiind amî- 
nată nînă după efectuarea unui re
ferendum special programat pentru 
luna martie 1980.

Deși preconizează reluarea alianței 
lor dună scrutinul din 16 septembrie, 
cele trei partide burgheze nu se pre
zintă, în confruntarea cu alegătorii.

Care, este mobilul acestei decizii ? 
In primul rînd. se apreciază că in
tenția scrutinului anticipat vizează 
dobîndirea unei reprezentări parla
mentare sporite a P.L.D., de natură să 
înlesnească impufterea viziunii guver
nului Ohira în ce privește orientările 
economice preconizate. După cum 
remarcă observatorii, șeful guvernu
lui japonez consideră că pen
tru realizarea avansului politic 
dorit momentul de acum ar fi cel 
mai propice, apreciere care se 
bazează pe faptul că • în cele 10 luni 
de guvernare a cabinetului actual si
tuația economică a înregistrat o anu
mită ameliorare. Așa cum se știe, 
criza economică, ce confruntă de mai 
mulți ani lumea capitalistă, s-a ma
nifestat serios și în Japonia, o gravă 
recesiune afectînd domenii altădată 
prospere, ca, de pildă, construcțiile 
navale sau industria siderurgică. Cu 
toate acestea, evoluția economică s-a 
menținut, comparativ cu alte state 
industrializate, la un nivel superior, 
în intervalul din urmă, sub efectul 
anumitor măsuri adoptate de guvern, 
s-a produs o atenuare a șomajului și 
a ratei inflației.

în acest context, guvernul Ohira a 
elaborat un nou program de acțiune. 

orașului. în care un loc important îl 
ocupă șantierul naval, cel mai mare 
obiectiv de acest fel din Iugoslavia.

La Muzeul revoluției ' din Istria, 
oaspetele a luat cunoștință de tradi
țiile glorioase ale mișcării muncito
rești. de lupta dusă pentru eliberare. 
A fost, de asemenea, vizitată cunos
cuta arenă romană, unde în fiecare 
an se organizează Festivalul filmu
lui iugoslav. Cu acest prilej a fost 
prezentată o gală de filme.

Seara, tovarășul Dumitru Popescu 
a avut o întîlnire cu Milan Drago- 
vici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv al R.S. Serbia. Au fost pre
zent! Ivo Kîargan, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, si alți 
conducători de partid și de stat din 
Republica Socialistă Serbia.

★
La festivitatea de deschidere au 

fost prezenți Marian Rojici, președin
tele Adunării orășenești Liubliana, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

Au fost prezenți membri ai dele
gației oficiale române aflate in Iugo
slavia și ambasadorul țării noastre la 
Belgrad, Nicolae Mihai.

Joi seara, in sala Filarmonicii din 
Liubliana, orchestra de cameră a Fi
larmonicii din Satu Mare, sub bagheta 
lut Mircea Cristescu și avîndu-l ca 
solist pe Petru Csaba, a prezentat un 
concert care s-a bucurat de succes, 
Interpreta fiind aplaudați cu căldură 
de publicul spectator.

La Zagreb a fost organizată o seară 
de filme și desene animate, după 
care a urmat , o discuție cu autorii 
filmelor, iar in localitatea Djakovitza 
corul Casei de cultură din Drăgă- 
șani a prezentat un concert.

în alocuțiunea rostită, președintele 
țării-gazdă, Luis Herrera Campips, a 
relevat necesitatea promovării unor 
largi contacte pe plan parlamentar, 
în vederea întăririi climatului de 
pace și prietenie. /

în mesajul adresat conferinței, se
cretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a evidențiat importanța 
acțiunilor întreprinse de Uniunea In
terparlamentară pe linia traducerii în 
viată a unor rezoluții ale Națiunilor 
Unite, cu precădere în problemele 
dezarmării și lichidării subdezvoltării.

în zilele premergătoare deschiderii 
conferinței. Consiliul Interparlamen
tar a audiat raportul secretarului ge
neral privind principalele evenimen
te ale vieții internaționale și activi
tatea organizației. O importanță de
osebită a fost acordată în acest docu
ment problemelor dezarmării, decolo
nizării, edificării securității europene 
și soluționării pe cale pașnică a con
flictelor. în acest context, au fost re
liefate in mod deosebit propunerile 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire Ia adoptarea unor măsuri con
crete pe linia dezarmării în Europa. 
Totodată, în document sint incluse 
propunerile referitoare Ia reducerea 
forjelor armate și a armamentelor pe 
continent, cuprinse in Comunicatul 
comun adoptat la încheierea convor
birilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Valăry Giscard d’Estaing 
din martie, de la București.

tru prima oară în bilanțul general al 
scrutinului. Evident, nu sînt excluse 
nici alte constelații politice postelec- 
torăle, în eventualitatea în care ale
gerile nu vor opera clarificări sufi
cient de categorice între partidele 
politice pentru a permite unuia din
tre ele să. dispună de o majoritate 
parlamentară sigură.

Petre STANCESCU

alegeri anticipate
prezentat Ja sesiunea extraordinară a 
Dietei, in care la loc de frunte au 
figurat chestiunile energetice. con
trolarea in continuare a inflației, evi
tarea sporirii costurilor produselor, 
sub impactul ultimei majorări a pre
țurilor la țiței pe plan mondial. în 
perspectivă mai largă, se preconizea
ză o restructurare a unor sectoare in
dustriale, urmind a se da prioritate 
în viitor ramurilor devenite tradițio
nale precum oțelul, automobilele și 
produsele electronice, care vor consti
tui in continuare „atuurile” . nipone pe 
piața mondială. .în ansamblul aces
tor preocupări, un capitol de maximă 
importanță îl reprezintă problematica 
energetică, autoritățile nipone propu- 
nîndu-și să acționeze pe două pla
nuri : diminuarea, în cursul deceniu
lui următor, de la 75 la sută la 50 
la sută a dependentei economiei fată 
de petrolul importat ; pe de altă 
parte, recurgerea sporită la cărbune, 
precum și punerea în valoare a unoi 
noi surse de energie.

în ce privește alte formațiuni po
litice — partidele Komeito, Social
democrat și „Noul club liberal” 
(aliații de centru ai P.L.D.) — ele nu 
au prezentat încă platforme proprii 
în abordarea problemelor economico- 
sociale ale Japoniei. în concepția 
Partidului Comunist și a Partidului 
Socialist o atenție prioritară, în ca
drul planurilor de redresare a eco
nomiei, trebuie acordată măsurilor 
legate de nivelul de trai al populației, 
democratizarea vieții economice, 
implicînd controlul asupra marelui 
capital. într-un mesaj al președinte
lui Prezidiului C.C. al P.C. din Ja
ponia. Kenji Miyamoto, adresat 
membrilor partidului, altor forte de
mocratice, în legătură cu viitoarele 
alegeri, se precizează că. într-un mo
ment cînd forțele progresiste dețin 
conducerea administrațiilor în sute 
de orașe șl localități rurale, se im
pune întărirea pozițiilor lor și extin
derea luptei pentru satisfacerea in
tereselor oamenilor muncii. pentru 
dezvoltarea mișcării democrate.

Dan OZERANSCHI

VARȘOVIA

Consfătuire consacrată 
dezvoltării 

exporturilor poloneze 
Cuvîntarea tovarășului 

Edward Gierek
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Agen

ția P.A.P. informează că, sub pre
ședinția lui Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. la Co
mitetul Central al P.M.U.P. a avut 
loc o consfătuire de lucru consacrată 
dezvoltării exporturilor poloneze. Cei 
care au luat cuvîntul la consfătuire 
au relevat că in prezent Polonia, al 
cărei export este insuficient în ra
port cu necesitățile de import, are 
toate premisele fundamentale pentru 
a lărgi cooperarea economică cu 
străinătatea. Ei au subliniat necesi
tatea majorării producției de export 
prin perfecționarea sistemului de 
conducere la toate eșaloanele econo
miei naționale.

în încheierea lucrărilor consfătuirii 
a luat cuvîntul Edward Gierek. care 
a subliniat că în anii ’70 s-a conso
lidat poziția producției poloneze pe 
piețele externe. în prezent, a spus el. 
trebuie să fie întărite și dezvoltate 
acele ramuri ale căror livrări vor sa
tisface mai deplin necesitățile cres- 
cînde ale pieței interne și ale expor
tului. O condiție a măririi exportu
rilor noastre, a relevat vorbitorul, o 
constituie creșterea calității produse
lor. a competitivității lor din punctul 
de vedere al cheltuielilor de produc
ție și metodelor de acțiune pe pie
țele externe. El a arătat că în dece
niul următor principala pondere a 
exporturilor poloneze va reveni ță
rilor socialiste, în centrul atenției ur
mind să se afle relațiile cu Uniunea 
Sovietică. Totodată, el a apreciat că 
o problemă de o deosebită importan
tă o constituie accelerarea ritmului 
dezvoltării exporturilor în țările ca
pitaliste și echilibrarea comerțului cu 
acestea.

Declarație comună 
cehoslovaco-bulgară

PRAGA 14 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc, vineri, ultima rundă 
de convorbiri dintre delegația Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, condusă 
de Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al .P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, și delega
ția Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de Todor Jivkov. prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat.

La încheierea convorbirilor, rela
tează agenția C.T.K., Gustav Husak 
și Todor Jivkov au semnat o decla
rație comună privind dezvoltarea în 
continuare a prieteniei frățești si co
laborării multilaterale dintre P.C'. din 
Cehoslovacia și P.C. Bulgar, dintre 
R.S.C. și R.P.B.

Noua manevră a rasiștilor sud-africani 
viu condamnată pe plan international 
BANTUSTANELE — o „independență" care asigură africanilor 

statutul de străini în propria țară
Sfidînd opinia publică internațională, regimul rasist de la Pretoria 

a proclamat, la 13 septembrie, „independența” unui nou bantustan — 
Venda. Această măsură arbitrară a stirnit o vie indignare in R.S.A. 
și în diferite țăr^ ale lumii, deoarece constituie o houă nesocotire a 
drepturilor populației africane.

t

Potrivit planurilor regimului rasist, 
pe teritoriul Republicii Sud-Africane 
urmează să fie create zece asemenea 
„state”, în cadrul cărora vor fi stră
mutați peste 20 de milioane de afri
cani. Odată ajunși în bantustane, 
aceștia pierd automat cetățenia 
R.S.A. Ei pot reveni la locurile de 
unde au fost constrînși să plece doar 
ca „muncitori străini”. Cu alte cuvinte, 
vor fi străini în propria lor țară.

Ca și precedentele două bantustane 
— Transkei și Bophuthatswana,
care și-au proclamat pină acum „in
dependența”, nefiind recunoscute ca 
entități statale decît de Pretoria — 
Venda se află situată în partea de 
nord-est a R.S.A., la granița cu Rho

agențiile de presa transmit:
La Beijing, Hua Guofeng> pre- 

mier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, s-a întîlnit, vineri, cu regi
na Margareta a Il-a și prințul Hen
rik al Danemarcei, care se află in 
vizită oficială în China — relatea
ză agenția China Nouă.

Plenara C.C. al P.C. Fran- 
(jeZ. suburbia pariziană Ivry au 
luat sfîrșit lucrările plenarei Comite
tului Central âl Partidului Comunist 
Francez. Participanții au examinat 
raportul prezentat de Ph. Herzog, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.F., cu privire la intensificarea 
luptei și întărirea unității de acțiune 
pentru apărarea drepturilor economi
ce ale oamenilor muncii și lichidarea 
șomajului, precum si la întărirea rîn- 
durilor partidului. Plenara a eviden
țiat rolul important al presei de 
partid și a chemat organizațiile de 
bază ale P.C.F. să acorde o atentie 
primordială difuzării și popularizării 
acesteia. în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul Georges Mar- 
chais, secretar general al P.C.F.

ADDIS ABEBA, CU PRILEJUL ANIVERSARII
REVOLUȚIEI POPULARE 

întrevederi româno - etiopiene
ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — 

Prezent la Addis Abeba pentru a par
ticipa la festivitățile organizate cu 
ocazia celei de-a cincea aniversări 
a victoriei revoluției populare etio
piene. tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a transmis din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, locotenent-cojonelului 
Mengistu Haile Mariam, președintele 
Consiliului Militar Administrativ Pro
vizoriu, al Consiliului de Miniștri și 
comandant suprem al Armatei revo
luționare a Etiopiei Socialiste, un

★

Cu prilejul celei de-a V-a aniver
sări a victoriei revoluției populare 
din Etiopia, care a dus la răsturna
rea regimului monarhic și la prelua
rea puterii de către Consiliul Mili
tar Administrativ Provizoriu, în Pia
ța Revoluției din Addis Abeba a avut 
loc. vineri, o paradă militară a uni
tăților Armatei revoluționare.

în tribuna oficială, alături de con
ducătorii țării gazdă și de alte dele
gații de peste hotare, s-a aflat de
legația de partid și de stat a țării 
noastre, condusă de tovarășul Gheor
ghe Rădulescu.

Manifestările au fost inaugurate de 
locotenent-colonel Mengistu Haile 
Mariam, președintele Consiliului Mi-

Angola, după încetarea din viață_a președintelui 

Agostinho Neto

ZILE DE DOLIU LA LUANDA
LUANDA 14 (Agerpres). — în ca

pitala Angolei a sosit avionul care 
transportă de la Moscova sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui Agostinho 
Neto, președintele Republicii Popu
lare Angola, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii.

în semn de omagiu au fost trase 21 
de salve de tun, în timp ce garda 
republicană intona succesiv imnurile 
partidului și republicii.

De la aeroport,- sicriul cu corpul 
neînsuflețit al eminentului conducă
tor de partid și de stat angolez a 
fost transportat la sediul municipal 
din Luanda. Pe întregul traseu, carul 
funebru a fost urmat de Maria Eu
genia Neto, văduva președintelui, de 
Lucio Lara, secretar al C.C. al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, de alte 
personalități de partid și de stat, de 
ofițeri superiori, de o mare mulțime 
de oamehi. Pe traseu erau arborate 
drapele în bernă, portrete îndoliate 
ale președintelui defunct, precum și 

desia, și nu dispune de resurse natu
rale însemnate, fiind total depen
dentă din punct de vedere economic 
de Republica Sud-Africană. Mai bine 
de jumătate din populația de 450 000 
de locuitori din acest bantustan își 
caută un loc de muncă in minele și 
întreprinderile sud-africane.

Noua manevră a. R.S.A. a provocat 
puternice proteste ■ pe plan interna
țional. Congresul Național African 
(A.N.C.) a condamnat cu fermitate, 
într-o declarație dată publicității la 
Lusaka, așa-zisa proclamare a „in
dependenței” bantustanului Venda și 
a chemat opinia publică mondială 
să nu recunoască acest act care nu 
reprezintă decit o farsă.

într-un comunicat dat publicității 
de Ministerul de
Externe liberian, 
William Tolbert 
jr„ președintele 
Liberiei și preșe
dinte în exercițiu 
al Organizației 
U nității Africane 
(O.U.A.). denunță 
„politica de dez
voltare separată, 
care izolează pes
te 20 de milioane 
de africani negri 
în zece state îm
prăștiate în re
giunile cele mai 
sărace ale țării”. 
Președintele libe
rian a adresat sta
telor lumii apelul 
de a „continua să 
refuze recunoaș
terea acestor așa- 
zise bantustane 
independente”.

Howl ambasador al SJJ.fl. 
la Națiunile Unite. Comitetul 
pentru relații externe al S’enatului 
american a aprobat cu o mare ma
joritate propunerea de numire a lui 
Donald McHenry în funcția de am
basador al Statelor Unite la Națiu
nile Unite. El il va înlocui astfel pe 
Andrew Young care a demisionat din 
această funcție.

întrevederi la Madrid. 
Aflat la Madrid într-o vizită oficială, 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, a avut o între
vedere cu Santiago Carrillo, secreta
rul general al Partidului Comunist 
din Spania.

Accident feroviar. Asen<ia 
Taniug informează că în urma gra
vului accident feroviar, ce a avut loc 
în noaptea de miercuri spre joi, în 
apropiere de localitatea Stalac, din 
R. S. Serbia, și-au pierdut viața 61 de 
persoane. Agenția precizează, totoda
tă, că nu s-atl încheiat acțiunile de 
degajare a victimelor. 

salut de prietenie, felicitări și cele 
mai bune urări, iar poporului etio
pian urări de prosperitate și progres.

Mengistu Haile Mariam a rugat, la 
rîndul său, să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele României, calde mulțu
miri, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire per
sonală, de bunăstare poporului român.

A fost exprimată dorința de a se 
acționa de ambele părți pentru dez
voltarea cooperării româno-etiopiene 
în diverse domenii, în spiritul con
vorbirilor și documentelor semnate 
de președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mengistu Haile Mariam.

★
litar Administrativ Provizoriu șl al 
Consiliului de Miniștri al Etiopiei 
Socialiste, care a depus o coroană de 
flori și a aprins torța la monumentul 
luptătorilor ce s-au jertfit pentru 
victoria și apărarea revoluției.

Luînd cuvîntul, președintele Men
gistu Haile Mariam a evidențiat ro
lul important al forțelor armate etio
piene care s-au alăturat maselor 
largi în timpul revoluției populare 
din 1974. El a lansat un apel oame
nilor muncii, luptătorilor armatei re
voluționare de a-și întări unitatea și 
coeziunea, de a munci cu abnegație 
pentru dezvoltarea economică și cul
turală a tării, în scopul edificării 
unei societăți noi în Etiopia.

panouri pe care se putea citi : „Să 
cinstim memoria scumpului nostru 
președinte, dr. Agostinho Neto, strîn- 
gînd rîndurile in jurul Comitetului 
Central al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii” ; „Ideile și învățămintele^ sale 
vor rămîne la baza construiri^ socia
lismului în Angola” ; „Glorie’ nemu
ritoare președintelui Agostinho 
Neto”.

Sicriul, acoperit cu drapele ale 
partidului și statului, a fost depus la 
Comisariatul municipal din Luanda, 
unde, conform programului stabilit, 
membrii Biroului Politic și Comitetu- 

» lui Central ale M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, . membrii Consiliului Revolu
ției, ai guvernului, ai F.A.P.L.A., de
legațiile străine și cetățenii angolezi 
vor aduce un ultim omagiu ilustru
lui dispărut.

Sesiunea Comitetului 
Permanent al Adunării 

Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze

BEIJING 14 (Agerpres). — La Bei
jing s-a încheiat, joi, cea de-a 11-a 
sesiune a Comitetului Permanent âl 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R.P. Chineze — trans
mite agenția China Nouă. în cadrul 
sesiunii a fost aprobată Legea cu 
privire la protecția mediului înconju
rător. prima lege de 'acest fel din 
China, s-a adoptat o rezoluție in baza 
căreia provinciile, regiunile autono
me și municipiile aflate in directa 
subordine a guvernului central sint 
autorizate să procedeze la desfășu
rarea Congreselor Populare locale, in 
vederea stabilirii Comitetelor Per
manente ale acestor Congrese și a 
transformării Comitetelor» Revoluțio
nare — forma actuală a organelor de 
stat locale — in guverne locale.

România la Tirgul 
internațional 
de la Zagreb 

BELGRAD 14 (Agerpres). — 
La 14 septembrie s-a deschis la 
Zagreb Tirgul international d 
toamnă, aflat la cea de-a 70 <. 
ediție. Țara noastră expune o 
gamă largă de produse ale in
dustriei construcțiilor de mașini, 
petrochimice, produse alimenta
re, bunuri de larg consum ș.a.

Pavilionul românesc a fost vi
zitat de Lazar Kolișevski, vice
președintele Prezidiului R.S.F. 
iugoslavia, însoțit de Metod Ro
tar, secretarul federal pentru co
merț exterior. Ilia Vakici. pre
ședintele Camerei economice a 
R.S.F. Iugoslavia. Oaspeții au 
apreciat nivelul tehnic al expo
natelor, subliniind bunele re
lații de colaborare existente 
între unitățile » economice din 
cele două țări.

IA VARȘOVIA A APARVT 

„Istoria poporului 
român“

In editura „Ksiazka i Wiedza"- 
din Varșovia a apărut lucrarea 
„Istoria poporului român" de 
Mieczyslaw Jaworowski. în 500 
de pagini, autorul înfățișează 
istoria poporului român din cele 
mai vechi timpuri pină in zilele 
noastre. In prefață, el subliniază 
că dorește ca lucrarea sa „să 
constituie o expresie modestă a 
stimei, simpatiei și înaltei con- 
siderațiuni pe care le nutrește 
față de poporul român" și își 
exprimă convingerea profundă 
că .„aceste sentimente vor fi 
împărtășite de zecile de mii de 
cetățeni polonezi care, după 
ocuparea Poloniei în septembrie 
1939, au fost nevoiți să emigreze 
în România, unde au fost pri
miți de poporul român cu multă 
căldură, acordindu-li-se un aju
tor frățesc".
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