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Cu prilejul vizitei de lucru 

în județul Timiș, în cadrul

unei vibrante adunări populare
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PARTICIPAT 

LA DESCHIDEREA NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT

a școlii românești, pentru progresul și prosperitatea patriei noastre

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a continuat în cursul dimineții 

' de sîmbâtâ vizita de lucru în municipiul Timișoara și 
a participat la deschiderea noului an de învâțâmint.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii losif Banc, 
Lina Ciobanu, Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, 
Mihai Gere, llie Rădulescu, precum și de Petre 
Dănică, prim-secretar al Comitetului județean Timiș 
al P.C.R.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la marea adunare populară din Timișoara
Prezenta tovarășului Nicolae 

Ceaușescu la tradiționala festivitate 
a deschiderii noului an de studiu 
ilustrează pregnant grija și atentia 
deosebite pe care partidul și statul 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le acordă formării tine

rei generații pentru muncă și viată, 
educării comuniste, revoluționare a 
omului nou, constructor al socialis
mului și comunismului in • patria 
noastră.
(Continuare in pag. a II-a)

Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor celor pre- 
zenți la această mare adunare 
populară consacrată deschiderii 
noului an de învățămînt, un salut 
călduros din partea Comitetului 

Central al partidului, a Consiliului 
de Stat și guvernului, precum și 
a mea personal, împreună cu cele 
mai bune urări. (Aplauze pu
ternice, urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Cu prilejul deschiderii noului an 
de învățămînt, adresez tuturor 
elevilor, studenților și cadrelor 
didactice din Timișoara cele mai 
calde felicitări, precum și urări de 
succese cît mai mari în desfășu
rarea învățămîntului în anul care 
începe. (Aplauze și urale puter
nice).

De asemenea, de aici, de la Ti
mișoara, adresez, cu prilejul înce
perii noului an de învățămînt, 
cele mai calde felicitări tuturor 
elevilor, studenților și cadrelor 
didactice din Republica Socialistă 
România și urarea de a face totul 
ca acest an școlar să marcheze ri
dicarea pe noi trepte a învăță
mîntului patriei noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“).

Am vizitat astăzi institutul po
litehnic, institutul agronomic și 
liceul electrotehnic. Avem impresii 
deosebit de bune despre felul în 
care aceste unități școlare aplică 
în viață hotăririle partidului și 
statului cu privire la unirea tot 
mai strînsă a învățămîntului cu 
cercetarea și cu producția — 
factor determinant pentru realiza
rea unui învățămînt modern, de 
înaltă eficiență științifică. (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale).

în general, trebuie spus că în 
întreaga țară s-a încheiat în linii 
generale procesul de reorganizare 
și așezare pe baze noi, moderne 
a învățămîntului. Constituie o 
deosebită satisfacție faptul că, 
astăzi, tineretul din institutele 
noastre de invățămînt superior, din 
licee și școli, pe lîngă preocuparea 
de a-și însuși permanent, la nive
lul cel mai înalt, cunoștințele ști
ințifice și tehnice din toate dome
niile, acționează, în același timp, 
pentru aplicarea în practică a cu
noștințelor, pentru cunoașterea pro
blemelor legate de activitatea in
dustrială, agricolă și socială, astfel 

incit să poată deveni buni intelec
tuali, buni ingineri, buni muncitori 
în toate domeniile.

într-adevăr, legarea învățămîn
tului 1 cu producția, organizarea 
secțiilor de producție, a laboratoa
relor, participarea la cercetarea 
științifică se realizează la un nivel 
tot mai înalt, demonstrînd marea 
forță a cadrelor didactice, studen
ților și elevilor, precum și justețea 
orientării școlii spre activitățile 
practice și științifice. Avem impre
sii bune despre cele văzute astăzi 
în Timișoara în acest sens. Sîntem 
convinși că aici, în Timișoara, sint 
forțe puternice in stare să rezolve 
cu succes sarcinile puse de condu
cerea partidului și statului, atît în 
ce privește ridicarea nivelului ge
neral al învățămîntului, cît și pre
gătirea practică, participarea la ac
tivitatea științifică. Unele realizări 
importante în domeniul activității 
științifice din Timișoara constituie 
o mîndrie nu numai, pentru timi
șoreni, ci pentru întreaga țară, de
monstrînd forța și capacitatea 
creatoare a intelectualității, a po
porului nostru de a contribui la 
progresul științei și culturii na
țiunii noastre, ale întregii lumi. 
(Aplauze și urale puternice).

Aș dori să adresez felicitări ca
drelor didactice, studenților și ele
vilor pentru ceea ce au realizat în 
acest domeniu și urarea ca, în anul 
viitor și în ceilalți ani, Timișoara 
să ocupe un loc tot mai important 
în domeniu] învățămîntului, al 
cercetării științifice, al legării școlii 
și științei cu producția. (Aplauze 
și urale puternice).

în același timp, doresc să men
ționez, cu multă satisfacție, că și 
în alte centre universitare, practic 
în toate centrele universitare, în 
întregul nostru învățămînt se ob
țin rezultate însemnate in activi
tatea de cercetare. în multe dome
nii, participind activ la cercetare, 
învățămîntul a obținut realizări 
însemnate pentru economia națio
nală, integrîndu-se strîns cu pro
ducția. De aceea, doresc ca de aici, 
din Timișoara, să adresez felicitări 
tuturor cadrelor didactice, studen
ților și elevilor pentru rezultatele 

obținute pînă acum în acest do
meniu și urarea de a obține suc
cese tot mai însemnate in anii ur
mători. Le adresez, de asemenea, 
îndemnul de a face totul pentru 
ca, în întrecerea dintre centrele 
noastre universitare, dintre unită
țile noastre școlare, să se situeze 
pe locuri fruntașe, iar cei care vor 
munci mai bine să ocupe primul 
loc. (Aplauze puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“)

Stimați tovarăși,
începind de ieri, de cînd ne 

aflăm în Timișoara, am făcut o vi
zită de lucru în unele întreprin
deri industriale și agricole. Tre
buie să vă mărturisesc că avem 
impresii bune despre ceea ce am 
constatat în unitățile vizitate. în
tr-adevăr, în ultimii ani aceste în
treprinderi au obținut rezultate în
semnate, s-au dezvoltat puternic. 
Sint întreprinderi dotate cu tehni
că avansată, modernă, care produc 
utilaje, mașini și motoare de înal
tă tehnicitate, contribuind într-o 
măsură însemnată la satisfacerea 
necesităților economiei naționale. 
Aceasta demonstrează forța crea
toare a clasei noastre muncitoare, 
a inginerilor și tehnicienilor, care 
sint in stare să rezolve cu înaltă 
competență orice probleme în do
meniul tehnicii. (Aplauze și urale 
puternicei.

Asemenea rezultate avem, desi
gur, în întreaga țară. Clasa noas
tră muncitoare — clasa conducă
toare a societății socialiste româ
nești — își îndeplinește cu cinste 
misiunea istorică de a conduce po
porul român pe calea socialismului 
și comunismului. (Aplauze și urale; 
se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!**.

Industria românească se dezvol
tă într-un ritm rapid. Și în acest 
cincinal, pe primii trei ani și jumă
tate, producția industrială s-a dez
voltat într-un ritm mediu anual de 
circa 11 la sută. Industria noastră 
s-a modernizat continuu, realizînd 
mașini și utilaje de tot mai înaltă 
tehnicitate, competitive cu produ
sele similare pe plan internațional. 
Iată de ce doresc să felicit din ini

mă pe muncitorii, inginerii și teh
nicienii din Timișoara, întreaga 
noastră clasă muncitoare, pe toți 
inginerii, pe toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, din 
România, pentru rezultatele obți
nute în dezvoltarea industriei so
cialiste, în ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi de progres și civili
zație. (Aplauze și urale puter
nice. prelungite : se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!**).

Avem impresii bune și despre 
unitățile agricole pe care le-am vi
zitat — consiliul agroindustrial, 
stațiunea experimentală și insti
tutul agronomic. Aici am consta
tat că se obțin recolte mari. într-a
devăr, la Variaș recoltele de po
rumb sint de aproape un vagon la 
hectar; rezultate bune se obțin și 
la grîu și la alte culturi, ca și în 
zootehnie. Aceasta arată că deja 
consiliul unic agroindustrial a tre
cut la aplicarea în viață a măsu
rilor stabilite pentru organizarea 
pe o bază nouă a activității de pro
ducție.

Știu că, în general, în județul Ti
miș — ca dealtfel în întreaga țară
— și alte consilii agroindustriale, 
întreprinderi de stat și cooperatis
te au rezultate bune. Aceasta a fă
cut ca, deși în general, pe țară, 
condițiile climaterice nu au fost din 
cele mai favorabile, în primii trei 
ani ai cincinalului să obținem o 
creștere a producției agricole cu 
peste 20 la sută. Și în acest an, mai 
cu seamă la culturile de toamnă, 
vom avea o recoltă care poate fi 
apreciată ca bună.

Iată de ce aș dori să adresez de 
aici, de la Timișoara, felicitări tu
turor oamenilor muncii din agri
cultură, țărănimii cooperatiste, in
ginerilor și tehnicienilor, mecani
zatorilor — atît celor din județul 
Timiș, cît și celor din întreaga țară
— și să le urez să obțină recolte 
tot mai mari, pe măsura posibilită
ților existente astăzi în agricultura 
României. (Aplauze, urale).

Avem, de asemenea, rezultate 
bune în celelalte sectoare de acti
vitate. Se dezvoltă puternic baza
(Continuare în pag. a IlI-a)
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La Institutul politehnic timișorean — aprecieri pozitive pentru realizările obținute în expoziția care înmănunchează roadele activității tehnico-productive a elevilor Liceului industrial „Electromotor"

(Urmare din pag. I)
Cu acest prilej, secretarul general 

al partidului a vizitat instituții de 
învățămînt timișorene. întîlnindu-se 
cu cadre didactice universitare, cu 
studenti si elevL cu factori de 
răspundere din domenii economice 
si sociale, care. împreună cu 
școala, contribuie la buna desfășu
rare a procesului instructiv-educativ.

Anul școlar și universitar 1979— 
1980, care debutează sub semnul ma
relui eveniment din vi^ta tării și po
porului nostru — Congresul al XII- 
lea al partidului — se va desfășura 
pe coordonatele majore ale dezvol
tării și perfecționării învătămîntului 
de; toate gradele, fundamentate în 
documentele programatice ale parti
dului și statului nostru, in Legea 
educației și invățămîntuluL

Pe traseul străbătut de coloana 
oficială de la reședință si oină 

INSTITUTUL POLITEHNIC 
„TRAIAN VUIA" _ primul 
obiectiv al vizitei — secretarul ge
neral al partidului a fost salutat de 
zeci de mii de timișoreni, care și-au 
exprimat, așa cum au făcut-o și în 
ziua precedentă, sentimentele de 
bucurie, dragoste și recunoștință față 
de cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, a cărui activitate neobosită 
este- închinată fericirii și bunăstării 
Întregului popor, progresului patriei 
noastre socialiste.

Urale și aplauze entuziaste întîm- 
pină sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu Ia modemul complex uni
versitar de pe malul Begăi al Insti
tutului politehnic .,Traian Vuia", în 
care mii de tineri. românL maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționali
tăți, se pregătesc să devină specia
liști în domenii de bază ale econo
miei — electronică, chimie, mecani
că etc. Se scandează „Ceausescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și studenții". 
Răsună cîntecul „Partidul. Ceaușescu, 
România". O gardă alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice pre
zintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat sînt întîmpinați de Aneta Spor
nic. ministrul educației și învătămîn
tului, Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministru pentru problemele 
tineretului, de rectori ai instituțiilor 
de învățămînt superior timișorean.

Rectorul Institutului politehnic, 
acad. Ion Anton, invită pe tovarășul 
Nicolae' Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat să 
viziteze politehnica timișoreană. In 
holul central al Facultății de electro
tehnică este prezentată dezvoltarea 
în ultimii ani a centrului universi
tar. unde se pregătesc circa 22 000 de 
tineri din patria noastră și. împreună 
cu ei. tineri din peste 70 de tari ale 
lumii. Grafice, panouri înfățișează 
aspecte ilustrative din activitatea 
studenților și cadrelor didactice ale 
Universității, Institutului de medicină 
și Institutului politehnic în direcția 
ridicării calității procesului instructiv- 
educativ. a realizării efective în viată 
a integrării învătămîntului cu cerceta
rea științifică, proiectarea si produc
ția de bunuri materiale.

Pe un panou intitulat sugestiv „în- 
vățămint. cercetare, proiectare, pro
ducție" — orientare fundamentală a 
școlii românești contemporane, legată 
indisolubil de contribuția creatoare a 
secretarului general al partidului 
privind dezvoltarea si perfectionarea 
pe aceste coordonate a învătămîn
tului — sînt menționate cîteva reali
zări notabile obținute in anul uni
versitar precedent: circa 70 la sută 
din proiectele de diplomă valorifi
cate în activitatea economică pro
ductivă : contribuția studenților în 
realizarea contractelor de cercetare 
științifică — 4 805 500 lei: 22 de premii 
obținute de studenti la faza republi
cană a concursului de creație știin
țifică „Traian Lalescu". din cadrul 
celei de-a doua etape a Festivalului 
national „Cîntarea României".

în continuare se vizitează cîteva 
dintre laboratoarele facultății. înzes
trate cu tehnică modernă. în care, 
sub îndrumarea competentă a unor 
cadre didactice și specialiști de înaltă 
calificare, studenții își însușesc nu 
numai bazele teoretice și fundamen
tale ale viitoarei specializări, dar fac 
efectiv și primii pași in cercetare. în 
realizarea practică a unor noi tehno
logii și instalații de reală utilitate 
pentru modernizarea și ridicarea ca
lității producției din diferite ramuri 
ale economiei naționale. Este eviden
țiat faptul că studiile și cercetările 
întreprinse în laboratoarele institutu
lui au ca obiectiv necesități stringen
te actuale ale producției, cit și di
recții fundamentale din documente
le programatice ale Congresului al 
XII-lea al partidului — realizarea 
unor tehnologii eficiente care să asi
gure economisirea materiilor prime, 

a energiei și combustibilului ; mașini 
și utilaje cu performante ridicate ; 
noi materii prime și înlocuitori, noi 
surse de energie. Rețin atenția cer
cetările originale în domeniul lărgi
rii gamei de mașini electrice și a 
utilizării acestora, al electronicii a- 
plicate în industrie, medicină, știin
ță. al automatizării diferitelor pro
cese de producție, al valorificării su
perioare a resurselor de materii pri
me. al utilizării energiei solare, eolie
ne etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază eforturile și rezultatele obținute 
de cadrele didactice și studenti, în 
strinsă colaborare cu specialiștii din 
unități productive și de cercetare din 
Timișoara și din alte centre ale țării, 
în dialogul cu cunoscuți oameni de 
știință, cu miniștri, cu cadre didac
tice și conducători de mari unități 
productive, prezent! la această vizită, 
în care sînt abordate probleme știin
țifice de o deosebită actualitate, se
cretarul general al partidului reco
mandă ca potentele creatoare ale ti
mișorenilor să fie valorificate și mai 
activ pentru progresul economic, teh
nic și social al țării. Apreciind activi
tatea desfășurată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să fie continua
te și aprofundate studiile și cercetă
rile privind economisirea energiei, să 
fie găsite soluții pentru conservarea 
energiei solare captate, recuperarea 
gazelor de la motoarele termice, a 
energiei de la cuptoarele termice, 
captarea căldurii din diverse procesa 
tehnologice. în acest sens, între altele 
s-a recomandat Consiliului Național 
pentru Știintă și Tehnologie să spri
jine în continuare cercetările și ex
tinderea utilizării noilor surse de 
energie. în același timp, secretarul 
general al partidului a indicat să se 
continue și să se definitiveze studiile 
pentru realizarea în țară a unui nu
măr mai mare de componente elec
tronice, cele privind televiziunea în 
culori, valorificarea superioară a unor 
materii prime indigene, realizarea de 
materiale de construcții cu consu
muri reduse de energie și ciment, 
automatizarea unor faze de produc
ție și tehnologii. în această ordine 
de idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut oamenilor de știintă, specialiști
lor să realizeze — în colaborare cu 
unităti de producție — roboți indus
triali, de înaltă tehnicitate, care să 
asigure. între altele, mecanizarea lu
crărilor de sudură, a altor operațiuni, 
roboti supli, capabili să deservească 
mal multe mașini.

Secția prototipuri și micropro- 
ducție, care în octombrie 1974, 
cind tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat politehnica timișoreană, era 
dOar un modest atelier-școală, a fost 
transformată — la indicația secreta
rului general al partidului — într-o 
unitate productivă cu regim de fa
brică. înzestrată cu utilaje de înaltă 
tehnicitate, secția a devenit o ade
vărată fabrică. Cei circa 1 200 de stu
denti, care lucrează zilnic aici, reali
zează în acest, an o producție de 13,4 
milioane lei. destinată diferitelor în
treprinderi timișorene, cit și aparatu
ră didactică și de cercetare. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a indicat să 
fie perfecționată practica studenților 
în producție, să fie mai bine folosită 
perioada consacrată acestei activități.

Pe întregul parcurs al vizitei in 
politehnica timișoreană, studenții au 
aclamat cu însuflețire pe secretarul 
general al partidului, au oferit flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu. Formații ar
tistice au interpretat tradiționalul 
imn studențesc „Gaudeamus igitur", 
cîntece patriotice, dansuri populare.

A doua instituție de învățămînt 
Înscrisă în programul acestei vizite 
de lucru a fost LICEUL INDUS
TRIAL „ELECTROMOTOR", 
una din școlile cu o bogată expe
riență în formarea cadrelor de mun
citori. Si aici, sute de elevi fac se
cretarului general al partidului o en
tuziastă și caldă primire.

Directorul liceului, ing. Ion Corbuș, 
informează că în această școală în
vață astăzi peste 1 400 de elevi, care 
se pregătesc să devină mecanici, 
electrotehnicieni, prelucrători prin 
așchiere, avînd Ia dispoziție o puter
nică bază tehnico-didactlcă — 14 la
boratoare și cabinete, 7 ateliere de 
instrulre-productie, realizate în mare 
măsură prin eforturile creatoare și 
productive ale profesorilor și elevilor.

Unele din lucrările executate de 
elevii liceului în cadrul pregătirii 
tehnico-productive sînt cuprinse în
tr-o succintă expoziție, pe care tova
rășul Nicolae Ceausescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt invitați să o 
viziteze. Sint prezentate diferite 
piese și repere din planul curent de 
producție al unor întreprinderi lo
cale, îndeosebi „Electromotor" și 
„Electrobanat", materiale didactice 
pentru însușirea unor deprinderi și 
abilități practice etc., ce demonstrează 
elocvent eficiența integrării învătă- 
mintului liceal cu producția și cerce
tarea. Valoarea producției realizate 
în cele 7 ateliere în anul 1979 atinge 

2 milioane lei, pentru anul 1980 fiind 
prevăzută să crească la 2,2 mili
oane lei.

In continuare se vizitează o altă 
expoziție, care înmănunchează cîteva 
dintre cele mai reprezentative reali
zări ale elevilor din județul Timiș în 
atelierele-școală, în cercurile științi
fice. Pe un panou sînt sintetizate 
citeva date semnificative care atestă 
înalta valoare educativă a activității 
tehnico-productive a elevilor, rolul 
acestei activități în formarea profi
lului profesional și moral al viitorilor 
muncitori pregătiți în școlile profe
sionale. Intre piesele expuse, rețin 
atenția trusa didactică pentru electro
tehnică, o originală mașină de găurit, 
numărătorul de ambalaje cu fotoce- 
lulă, un stand cu produse de indus
trie ușoară, cele mai multe realizate 
la cererea unor unități economice ti
mișorene.

Se trece apoi prin cîteva ateliere- 
școală, unde, în această primă zi de 
cursuri, domnește o însuflețită at
mosferă de muncă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu are 
cuvinte de apreciere pentru hărnicia 
elevilor și le urează succes deplin in 
noul an școlar.

In continuare, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a vizitat INSTITUTUL 
AGRONOMIC TIMIȘOARA, 
unitate prestigioasă a învătămîntului 
nostru superior, unde se formează 
mii de cadre de specialiști — ingi
neri agronomi, ingineri zootehniști, 
medici veterinari.

La sosirea inalților oaspeți, studen
ții, cadrele didactice, elevi ai Liceului 
agroindustrial din vecinătate ovațio
nează îndelung, scandează cu însufle
țire „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu 
și studenții". O formațiune a detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei prezintă 
onorul. Un grup de studente si Stu
denti înmînează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Secretarul general al partidului 
este întimpinat de Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, de prof. dr. Nicolae Cristea, 
prorectorul institutului, de alti mem
bri ai conducerii facultăților, cadre 
didactice, studenți.

Institutul, construit în ultimii ani. 
dispune de o bază de învățămînt din 
cele mai moderne. Aici se pregătesc 
mai mult de 1 750 de studenti români 
și de alte naționalități și un mare 
număr de studenti din diferite țări 
ale Europei, Americii Latine, Africii 
și Asiei.

Secretarului general al partidului 
îi sînt înfățișate pe larg rezultatele 
integrării activității de învățămînt, 
cercetare, producție. Gazdele infor
mează că pe aceeași platformă se 
află o puternică bază materială care 
permite desfășurarea procesului in
structiv-educativ în condiții optime, 
participarea efectivă a studenților 
la activitatea de cercetare si de pro
ducție în laboratoare și stațiunea 
didactică experimentală de pe teri
toriul institutului. Institutul dispune, 
între altele, de o suprafață de 2 000 
ha, de adăposturi moderne si micro- 
hale pentru creșterea tuturor specii
lor de animale și păsări, precum și 
de sere și solarii, plantații pomicole 
și viticole, pepiniere în curs de ex
tindere. In cadrul dialogului se sub
liniază că lucrările de cultivare a 
pămintului și de creștere a animale
lor pe baza unor tehnologii moderne 
sint efectuate aproape în întregime 
de către studenti, prin rotatie. în ca
drul programelor de aplicații practice.

Gazdele precizează că institutul 
realizează, pe bază de contract, 72 
teme de cercetare, in colaborare cu 
unităti ale Academiei de știinte agri
cole și silvice, cu Combinatul pentru 
producerea și industrializarea cărnii 
de porc Timiș, cu I.A.S. Liebling și 
Carani, cu numeroase cooperative 
agricole din toate zonele agropedocli- 
matice ale Banatului și din toată 
Cîmpia de vest a tării.

In fata unei suite de grafice și pa
nouri sugestive, sint prezentate re
zultatele cercetărilor privind crearea 
de noi linii de grîu. hibrizi de po
rumb, soiurj de orez si de alte cul
turi. Sint prezentate semințe din 
aceste creații originale de mare va
loare. unele dind recolte mai mari cu 
10—25 la sută și chiar mai mult fată 
de cele existente în cultură. Secre
tarul general al partidului se intere
sează de stadiul cercetărilor si de re
zultatele obținute în ceea ce privește 
scurtarea perioadei de vegetație la 
griu, orz, porumb, mărirea conținu
tului de zahăr- la sfecla furajeră, a 
conținutului de proteine la grîu și 
porumb.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu în
deamnă cadrele didactice și studenții 
să-și propună obiective mai îndrăz
nețe, să realizeze în cîtiva ani soiuri 
de sfeclă furaieră cu un mare con
ținut nutritiv, să lărgească cooperarea 
cu alte institute, cu stațiuni de cer
cetări agricole. Același îndemn la 

exigentă este adresat si în ceea ce 
privește ameliorarea si generalizarea 
rapidă in producție a celor mai va
loroși hibrizi de porumb. Examinînd 
cimpurile experimentale, parcurgînd 
un lan de porumb cu hibrizi, dintre 
care unii dau 12 tone de boabe la 
hectar, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere reprezentanților Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
organelor locale de partid si de stat 
să acționeze in așa fel încît pînă în 
1985 în toată cîmpia Banatului să se 
obțină cîte 10 000 kg porumb boabe 
la hectar. De asemenea, este trasată 
sarcina de a se extinde soiurile va
loroase de orez create la institut și 
de a mări suprafața cu această valo
roasă cultură, încit consumul să fie 
asigurat integral din producția inter
nă.

Vizita continuă în sectorul zooteh
nic al stațiunii didactice experimen
tale, unde sînt prezentate tehnologii 
moderne, dintre care unele perfecțio
nate în cadrul institutului, sisteme de 
mecanizare complexe care prefigu
rează viitorul zootehniei românești. 
Gazdele, studenți și cadre didactice, 
informează că, in colaborare cu I.A.S. 
Liebling. cu alte unităti de cercetare 
și de producție, se aplică un program 
de ameliorare a taurinelor din rasa 
Bălțată românească, unele exemplare 
dînd 7 000—8 000 litri lapte într-o pe
rioadă de lactație.

Decanul Facultății de zootehnie și 
medicină veterinară, prof. dr. Ion 
Vintilă, informează pe secretarul ge
neral al partidului că în cadrul acti
vității de cercetare și de producție 
s-a reușit ca intr-un timp foarte 
scurt producția de lînă la zeci de mii 
de ovine ale cooperativelor agricole 
din Consiliul agroindustrial Ciacova 
să crească de la 2,5 kg la 7 kg. De 
asemenea, sînt subliniate preocupă
rile pentru modernizarea sistemului 
de creștere a păsărilor în baterii 
multietajate, ceea ce permite utiliza
rea deplină a spațiului construit și 
însemnate economii de energie elec
trică. In cadrul dialogului, secretarul 
general al partidului discută cu cei 
prezenți despre necesitatea amelioră
rii raselor de cai de tracțiune și de 
mărire a efectivelor cabaline, pentru 
a face fată cerințelor de transport, 
celorlalte nevoijale agriculturii.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează tuturor 
un cald îndemn pentru perfectionarea 
în continuare a procesului de instrui
re. ridicarea calității și îmbogățirea 
conținutului învătămîntului. pentru 
formarea și educarea tinerei genera
ții în spiritul idealurilor înalte ale 
societății noastre socialiste, pentru 
pregătirea de cadre capabile să mun
cească fără preget, cu înaltă compe
tentă, dăruire și abnegație pentru 
înflorirea agriculturii românești. .

De la Institutul agronomic, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat s-au în
dreptat spre centrul orașului, pentru 
a participa la marea adunare popu
lară.

Locuitorii Timișoarei salută cu câldurâ pe înalțil oaspeți

Marea adunare populară 
din Timișoara

Cu prilejul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Timiș 
și al deschiderii noului an școlar și 
universitar. în Piața Operei din mu
nicipiul Timișoara a avut loc o mare 
adunare populară, la care au luat 
parte peste 100 000 de cetățeni — 
muncitori, țărani. Intelectuali, elevi, 
studenti. Sînt reprezentanți ai celor 
ce muncesc și trăiesc înfrățiți pe 
aceste meleaguri — românL germani, 
maghiari, sirbi și de alte naționali
tăți — care au venit să salute din nou 
pe secretarul general al partidului 
cu toată dragostea și recunoștința. 
Ei poartă portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, steaguri roșii și 
tricolore, pancarte cu lozinci ce ex
primă sentimente de stimă și prețui
re față de partid, de secretarul său 
general.-

Piața Operei este Împodobită săr
bătorește . Cu drapelele partidului șl 
statului. Pe frontispiciul unor clădiri, 
care mărginesc piața, se află imense 
pancarte pe care se pot citi : „Tră
iască Partidul Comunist Român. în 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“. „Tră
iască și înflorească scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă Româ
nia !“, „Stima noastră și mîndriâ — 
Ceaușescu, România !“, „Oamenii 
muncii, români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități, din ju
dețul Timiș, acționează in strinsă 
unitate, sub conducerea partidului, 
pentru a face din România o tară tot 
mai bogată și prosperă !“.

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la balconul clădirii Operei 
este întîmpinată cu ropote de aplau
ze, cu vii și îndelungi ovații. Se 
scandează cu înflăcărare „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — pacea !“.

Cu gînduri de aleasă prețuire și 
profundă dragoste, locuitorii acestui 
mare centru economic, universitar, 
științific și cultural al țării dau 
glas sentimentelor lor de stimă și 
recunoștință față de partid și secre
tarul său general, își reafirmă încre
derea nestrămutată și atașamentul 
fierbinte față de politica internă și 
externă a Partidului Comunist 
Român, a României socialiste.

Mitingul a fost deschis de tovară
șul Petre Dănică, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean., care a spus :

îmi revine înalta cinste ca. In nu
mele comitetului județean de partid, 
al comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Timiș — români, 

germani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — să adresez un fier
binte salut celui mai iubit și stimat 
fiu al poporului român, conducătorul 
clarvăzător al destinelor națiunii 
noastre pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului — tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Adresăm, de asemenea, vii mulțu
miri, pentru onoarea ce ne-o face de 
a fi oaspete al județului nostru, to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, personalitate poli
tică de seamă, reputat om de știință, 
care aduce o contribuție remarcabilă 
la progresul multilateral al patriei 
noastre.

Salutăm, de asemenea, participarea 
la această adunare a celorlalți tova
răși din conducerea partidului și 
statului.

ComunlștiL toți locuitorii județului 
nostru vă adresează» din adîncul 
inimii, mult stimate tovarășe secre
tar general, strămoșeasca urare de 
bun venit pe meleagurile timișene, 
multumindu-vă cu căldură pentru a- 
ceastă nouă vizită de lucru cu care 
sîntem onorați.

Emoționantele intîlnlri pe care 
le-ați avut cu oamenii muncii și fiii 
acestora au dat o vie expresie dra
gostei și recunoștinței nemărginite 
pe care toti cetățenii județului, , îm
preună cu întregul popor, le nutresc 
față de dumneavoastră, atașamentu
lui lor neclintit fată de Întreaga poli
tică internă și externă a partidului 
și statului nostru.

în ambianta acestei însuflețite adu
nări, permiteți-ml Să vă raportez că, 
acționînd pentru îndeplinirea obiecti
velor cincinalului revoluției tehnico- 
științifice. a indicațiilor dumneavoas
tră, muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din industria timișeană — în strinsă 
conlucrare cu institutele de proiec
tări, de cercetare științifică și de 
învățămînt superior — au realizat 
pînă în prezent o producție peste 
prevederi de 5,4 miliarde lei, ceea 
ce ne mobilizează ca pînă la deschi
derea Congresului al XII-lea să în
făptuim integral angajamentul asu
mat de organizația noastră județeană 
de partid pentru anii 1976—1980. în 
cele 8 luni din acest an, producția 
industrială a județului a crescut — 
față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut — cu 9 la sută, iar chel
tuielile materiale au fost reduse cu 
130 milioane lei, dîndu-se peste pre
vederi însemnate cantităti de produse 
solicitate de economia noastră națio
nală. In agricultură, producția de 
cereale a ajuns la peste 1,2 milioane 
tone anual. Transpunind in fapte po
litica partidului nostru, în centrul că

reia se situează ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al celor 
ce munoesc, în acest cincinal vor fi 
date în folosință 34 000 de aparta
mente — tot atîtea cit în întreaga 
perioadă de la 23 August 1944 pînă 
în anul 1975.

înfăptuind politica partidului. In
dicațiile dumneavoastră, s-a dezvol
tat puternic învățămîntul de toata 
gradele, oferind condiții optime pen
tru un învățămînt modern, eficient.

Menționînd aceste realizări, trebuie 
să subliniez însă că rezultatele obți
nute în dezvoltarea economică, so
cială și spirituală a județului puteau 
fi mult mai bune dacă în activitatea 
comitetului județean, a organelor si 
organizațiilor de partid, în stilul 
nostru de muncă nu s-ar fi ma
nifestat și o seamă de neajunsuri, 
în cursul vizitei dumneavoastră, to
varășe secretar general, ne-ați criti
cat pe bună' dreptate pentru . insufi
cienta consecventă cu care am ac
ționat în direcția soluționării unor 
probleme concrete ale economiei ju
dețului, ceea ce se reflectă în neîn- 
deplinirea integrală a sarcinilor în 
profil teritorial.

Pornind de la indicațiile cuprinse 
în cuvîntarea pe care ați rostit-o la 
recenta Consfătuire de lucru de la 
Comitetul Central al partidului — 
care constituie un amplu și mobili
zator program de acțiune pentru în
tregul partid și popor — comitetul 
județean de partid acordă o atenție 
deosebită recuperării grabnice a ră- 
mînerilor în urmă, sprijinind la fata 
locului întreprinderile industriale, u- 
nitățile agricole și șantierele unde 
se manifestă neajunsuri și greutăți, 
în centrul dezbaterilor din adunările 
și conferințele de dări de seamă și 
alegeri ale organizațiilor de partid 
vom situa problemele perfecționării 
stilului și metodelor de muncă, ale 
îmbunătățirii continue a muncii or
ganizatorice și politico-ideologice, 
pentru educarea revoluționară a co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii, în scopul creșterii combativității 
și fermității lor față de orice mani
festări negative.

Avînd convingerea că dezvoltarea 
economică și socială a patriei este în 
strinsă dependentă de asigurarea u- 
nui climat de pace și destindere in
ternațională, oamenii muncii timișeni, 
împreună cu toți cetățenii patriei, 
dau o înaltă apreciere și sprijină în
tru totul politica externă activă și di
namică a tării noastre, la a cărei ela
borare si înfăptuire un rol determi
nant îl aveți dumneavoastră, tovarășe
(Continuare in pag. a IV-a)
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economică, tehnico-materială a so
cietății noastre. Realizăm un ritm 
înalt în domeniul industriei, al agri
culturii, în celelalte sectoare eco
nomice, în construcția de locuințe 
și alte obiective sociale. Ritmul 
construcțiilor este și aici înalt. Fa
cem totul pentru a asigura dez
voltarea rapidă a întregii noastre 
societăți, alocînd, și în acest cinci
nal, circa o treime din venitul na
țional în scopul dezvoltării. Toc
mai pe această bază putem asigura 
progresul nostru rapid, ridicarea 
bunăstării și fericirii întregului po
por. (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Acum, la deschiderea noului an 
de învățămînt, aș dori să mențio
nez rezultatele bune pe care le 
avem și în domeniul cercetării 
științifice în general, contribuția 
tot mai importantă pe care cerce
tarea din toate domeniile o aduce 
la progresul rapid ai României so
cialiste, la ridicarea bunăstării po
porului nostru. Iată de ce adresez 
cele mai calde felicitări cercetăto
rilor noștri, precum și îndemnul ca, 
împreună cu cadrele din învăță- 
mînt, cu clasa muncitoare, cu țără
nimea, acționînd într-o strînsă uni
tate, să facă totul pentru a ridica 
știința la un nivel tot mai înalt, 
astfel încît să fie cu adevărat baza 
dezvoltării viitoare a societății 
noastre. (Aplauze și urale îndelun
gate).

Tot ceea ce am realizat în țara 
noastră, inclusiv la Timișoara, de
monstrează cu putere justețea poli
ticii consecvent revoluționare, ma
terialist-dial ectice, bazate pe socia
lismul științific, pe aplicarea crea
toare a adevărurilor generale la 
condițiile concrete din țara noas
tră. a partidului nostru comunist 
— forța conducătoare a societății 
noastre, care-și îndeplinește cu 
cinste misiunea lui istorică. (Urale 
și aplauze puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

în același timp, realizările noas
tre adeveresc cu putere că numai 
în condițiile lichidării asupririi 
omului de către om și a inegalită
ților sociale și naționale, în condi
țiile societății socialiste, cînd po
porul devine cu adevărat stăpîn pe 
destinele sale, se poate realiza, în
tr-o perioadă istorică scurtă, tot 
ceea ce își propune o națiune, se 
pot înfăptui progresul rapid, bu
năstarea, fericirea, independența și 
suveranitatea fiecărui popor. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

în toate unitățile vizitate am 
constatat cu multă satisfacție entu
ziasmul și elanul cu care lucrează 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate ; am văzut pe ro
mâni, pe maghiari, pe germani, pe 
sîrbi, pe cei de alte naționalități, 
lucrînd împreună. într-o deplină 
unitate. Acesta este rodul felului 
în care Partidul Comunist Român, 
societatea noastră socialistă au re
zolvat, în mod democratic, socia
list, revoluționar, problema națio
nală, asigurînd deplina egalitate 
în drepturi pentru toți cetățenii, 
fără nici o deosebire de naționali
tate, aceleași condiții de muncă, de 
viață, de învățămînt, precum și în
datoriri egale față de popor, față 
de socialism, față de patrie. (Urale 
și aplauze puternice. îndelungate).

Ca rezultat al tuturor succeselor 
obținute in dezvoltarea economico- 
socială, am înfăptuit neabătut ho- 
tăririle Congresului al XI-lea cu 
privire la ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al poporu

lui. După cum este cunoscut, din 
vara acestui an am trecut la a doua 
etapă a majorării retribuției, care 
va asigura, pînă în 1980, creșterea 
veniturilor reale, a retribuției reale 
a tuturor oamenilor muncii, cu 
circa 30 la sută, față de 20 la sută 
cît prevăzusem în planul cincinal. 
Această creștere accentuată a ve
niturilor este rezultatul nemijlocit 
al realizărilor obținute în dezvol
tarea noastră economică în acest 
cincinal, demonstrînd, totodată, cu 
putere, că întreaga politică a parti
dului și statului nostru, esența în
săși a socialismului o constituie 
bunăstarea și fericirea omului, afir
marea plenară a personalității u- 
mane în toate domeniile. Tot ceea 
ce facem este îndreptat spre a asi
gura poporului nostru condiții de 
viață tot mai bune, ridicarea nive
lului său de cultură. în același 
timp, asigurăm condiții ca întregul 
popor, toți oamenii muncii să se 
bucure din plin de cuceririle știin
ței șt civilizației moderne, să fie 
părtași activi la dezvoltarea demo
crației socialiste din țara noastră, 
la progresul general al patriei, în 
condiții de deplină independență 
și suveranitate a României și în 
deplină egalitate cu toate națiunile 
lumii. (Urale puternice, aplauze 
îndelungate).

Dragi tovarăși,
Avem, desigur, tot dreptul să fim 

mulțumiți cu ceea ce am realizat, 
dar nu trebuie să uităm că în acti
vitatea noastră, inclusiv aici, la Ti
mișoara, mai sînt și o serie de ne
ajunsuri și minusuri pe care trebuie 
să le lichidăm cu desăvîrșire. Am 
discutat, în cursul vizitei, asupra 
unor probleme legate de nivelul 
tehnic, de productivitate, de redu
cerea cheltuielilor care încă sînt 
mari, de necesitatea de a aplica în 
mod consecvent noul mecanism 
economic, autoconducerea, autoges- 
tiunea, de a spori eficiența econo
mică, să facem totul pentru ca mij
loacele moderne aflate în dotarea 
unităților noastre să dea maximum 
de randament, să obținem o creș
tere a producției fizice de înaltă 
calitate, o sporire a venitului net 
și a venitului național — singu
ra sursă pentru dezvoltarea gene
rală a patriei, pentru bunăstarea 
poporului nostru. (Aplauze, urale 
îndelungate).

Am discutat și la unitățile școla
re vizitate despre necesitatea de a 
perfecționa activitatea, de a aplica 
pînă la capăt prevederile Legii 
educației și învățămîntului, noua 
organizare a acestuia care asi
gură o stabilitate îndelungată în 
domeniul școlii de toate grade
le și creează baza pentru un în
vățămînt modern. Trebuie să ac
ționăm pentru ca fiecare facul
tate, fiecare institut, fiecare liceu, 
fiecare școală să-și desfășoare ac
tivitatea pe bazele științei celei 
mai avansate, să asigure însușirea 
în cele mai bune condiții a noi
lor cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane în toate do
meniile. Numai prin înarmarea lor 
cu cele mai înalte cunoștințe, tine
rii de astăzi, viitorii constructori ai 
socialismului și comunismului, își 
vor putea îndeplini în bune condiții 
misiunea ce le revine, răspunderea 
față de patrie, față de socialism. 
(Aplauze și urale îndelungate). Este 
nevoie să aplicăm cu fermitate mă
surile stabilite privind practica și 
participarea la muncă a studenți

lor și elevilor împreună cu cadrele 
didactice; numai așa tinerii vor 
putea — la terminarea școlii, a uni
versității sau institutului politeh
nic — să se încadreze activ în mun
că, să-și îndeplinească rolul impor
tant în procesul de producție, așa 
după cum este necesar să ridicăm 
la un nivel tot mai înalt întreaga 
cercetare științifică.

Am discutat cu tovarășii din Ti
mișoara despre unele probleme care 
trebuie soluționate pentru a face să 
crească contribuția orașului și ju
dețului dumneavoastră la progresul 
științei românești. Am convingerea 
că își vor respecta angajamentele, 
astfel ca în maximum 2—3 ani să 
vedem rezultate concrete în acest 
domeniu. (Aplauze, urale îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu ți 
studenții !“).

Deși nu doresc să mă refer la 
problemele concrete, tovarășii 
nu-mi vor lua desigur în nume de 
rău dacă voi menționa o proble
mă pe care am discutat-o ieri și 
astăzi — și anume aceea a auto
matizării și mecanizării proceselor 
de fabricație, inclusiv a roboților. 
S-a făcut ceva în acest sens la Ti
mișoara, dar, așa cum am spus și 
ieri și astăzi, roboții pe care îi fo
losim sînt — ca să zic așa — preis
torici, un fel de mamuți. Avem ne
voie de roboți moderni, de o auto
matizare suplă, de roboți inteli- 
genți, care să poată, într-adevăr, ri
dica la un nivel înalt productivita
tea și asigura produse de înaltă 
tehnicitate. (Aplauze, urale îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

în fond, ca să fiu mai bine în
țeles, în mod plastic aș putea spu
ne așa : roboții trebuie să fie pro
totipul nivelului de inteligență al 
celor care i-au creat. Să facem deci 
roboți pe măsura inteligenței oame
nilor noștri de știință, a clasei 
noastre muncitoare. (Aplauze, ura
le : se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.!“).

Avem și în agricultură lucruri de 
rezolvat. Trebuie să facem în așa 
fel încît producția agricolă înaltă 
să devină o certitudine, nu o întâm
plare. Avem condiții — și tova
rășii din Timișoara și-au luat an
gajamentul de a proceda în acest 
sens — de a asigura hibrizi pentru 
porumb, grîu și alte culturi, de 
înaltă productivitate, timpurii, re- 
zistenți la secetă și la ger. în felul 
acesta vom obține recolte mult mai 
mari decît cele de astăzi. Am ajuns 
împreună la concluzia că județul 
Timiș își poate lua angajamentul 
ca pînă în 1985 să obțină o produc
ție medie pe întreaga suprafață cul
tivată cu porumb de cel puțin 10 
tone la ha, deci de 10 mii de 
kg pe hectar. (Aplauze, urale în
delungate). în același timp, tre
buie să crească producția la 
griu, producția animalieră, să 
se realizeze o creștere mai se
rioasă a producției de legume. Noi 
prevedem ca încă anul viitor să 
asigurăm, în ce privește legumele, 
nivelul stabilit în directive pentru 
1985. Iată de ce trebuie luate toate 
măsurile ca producția de legume să 
satisfacă încă anul viitor în între
gime necesitățile de consum ale 
industriei și populației și să asigu
re și disponibilități pentru export. 
Sint convins că timișorenii pot 
să-și realizeze angajamentele luate 
și doresc să-mi exprim încrede
rea că vor face totul în această 
privință. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Stimați tovarăși.
Este necesar să acordăm o 

atenție corespunzătoare și celor
lalte domenii de activitate : inves
tițiilor, realizării locuințelor. Avem 
în aceste domenii anumite ră-

am sta- 
recupera- 
Timișoara

mîneri în urmă și 
bilit măsuri pentru 
rea acestora. Și la
trebuie făcut totul pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă, pentru 
realizarea în întregime a investi
țiilor industriale, din agricultură, 
din domeniul locuințelor, satis- 
făcînd mai bine cerințele îndrep
tățite ale oamenilor muncii. Avem 
rezultate bune; prevedem să im
pulsionăm în viitor construcția de 
locuințe, să realizăm, cu forțe 
unite, tot ceea ce am planificat,
soluționînd mai rapid această pro
blemă. (Aplauze prelungite).

Este necesar să perfecționăm 
metodele și stilul de muncă, să 
extindem formele democratice, să 
asigurăm funcționarea corespunză
toare a consiliilor oamenilor mun
cii, a adunărilor generale, a con
siliilor agroindustriale și consili
ilor populare — la toate nivelurile 
— în strînsă colaborare și unitate 
cu toți oamenii muncii. Să fie bine 
înțeles că socialismul se realizează 
numai și numai împreună cu în
tregul popor, într-o deplină uni
tate, și numai și numai pentru 
popor! Societatea noastră este 
opera poporului și are scopul să 
asigure fericirea și bunăstarea lui. 
Ea este rodul activității conștiente, 
democratice a întregului nostru 
popor ! (Aplauze șî urale prelungi
te; se scandează „Ceaușescu și po
porul ’“).

Este necesar ca organele noastre 
de partid și de stat, consiliile 
populare să acorde mai multă a- 
tenție problemelor ridicate de oa
menii muncii, să răspundă cu mai 
multă solicitudine diferitelor ce
rințe ale populației, să acționeze 
pentru soluționarea lor- Să se dea 
dovadă de răbdare și înțelegere, 
de dorința de a clarifica proble
mele, de a ajuta oamenii să- în
țeleagă faptul că lipsurile și greu
tățile pe care le mai avem pot fi 
ușor soluționate printr-o muncă 
conștientă a tuturor. împreună tre
buie să facem totul — aici, la Ti
mișoara, ca și în întreaga țară — 
pentru a asigura realizarea năzuin
țelor și dorințelor noastre. Astfel, 
putem spune cu mîndrie; iată, am 
plecaț de la o stare de înapoiere, 
dar am reușit, într-o perioadă 
scurtă, prin muncă entuziastă să 
facem din localitățile patriei noas
tre localități înfloritoare, să clădim 
o patrie înfloritoare. Iată capacita
tea și forța noastră creatoare ! Iată 
ce sint în stare să facă oamenii 
muncii înfrățiți din România! Așa 
vom acționa întotdeauna! (Aplauze 
și urale prelungite; se scandea
ză îndelung : „Ceaușescu—P.C.R.I", 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este necesai’ să intensificăm ac
tivitatea politico-edUcativă de ridi
care a conștiinței socialiste, a gra
dului de\cunoaștere al tuturor ce
tățenilor patriei. Așa cum am men
ționat, ceea ce facem nu se poate 
realiza decît pe baza a tot ceea ce 
este mai avansat în lume — și tre
buie să facem totul pentru a ridica 
nivelul de pregătire profesională, 
tehnică și politică al oamenilor, 
pentru a-i ajuta să înțeleagă sensul 
dezvoltării istorice, faptul că socia
lismul reprezintă singura societate 
a viitorului. Să facem totul pentru 

a înfăptui în viață, în cele mai 
bune condiții, principiile umanis
te ale societății noastre socialiste, 
pentru a demonstra, cu puterea 
faptelor, forța creatoare a poporu
lui — constructor al socialismului! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Dragi tovarăși,
Preocupîndu-ne neabătut de în

făptuirea programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, noi acțio
năm cu fermitate pentru o politică 
internațională de destindere și 
pace. întărim relațiile cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu statele capitaliste 
dezvoltate în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice. Sîntem con- 
știenți că în lumea de astăzi numai 
o asemenea politică corespunde 
intereselor fiecărei națiuni, cauzei 
progresului, păcii și colaborării în 
întreaga lume ! (Aplauze).

în mod neabătut așezăm la baza 
tuturor relațiilor internaționale 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, avan
tajului și colaborării reciproce, cît 
și renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța. Ne pronunțăm 
neabătut pentru dreptul fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe bogățiile 
naționale, pe destinele sale, de a-și 
făuri viața liber, așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze, urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. I").

în lume sînt multe probleme 
complicate de soluționat, dar nu 
doresc să insist acum asupra lor 
pentru că am vorbit cu cîteva săp- 
tămîni în urmă despre aceasta. Voi 
menționa, totuși, aici, la Timișoara, 
preocuparea României pentru în
făptuirea securității europene, ne
cesitatea ca la Madrid să se dea un 
nou impuls înfăptuirii documente
lor semnate la Helsinki, și mai cu 
seamă să se treacă la măsuri con
crete de dezangajare militară pe 
continentul nostru, fără de care nu 
se pot asigura colaborarea și pacea. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, acționăm activ, împreună 
cu celelalte țări în curs de dezvol
tare, pentru lichidarea rămînerii în 
urmă — rezultat al politicii impe
rialiste și colonialiste — pentru o 
nouă ordine economică internațio
nală, bazată pe echitate, egalitate 
și dreptate, care să asigure fiecă
rui popor posibilitatea de progres, 
înfăptuirea bunăstării și fericirii. 
(Aplauze prelungite : se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

în politica noastră internațională 
acordăm o mare atenție probleme
lor dezarmării, și în primul rînd 
ale dezarmării nucleare, opririi 
cursei înarmărilor, trecerii la re
ducerea cheltuielilor militare care 
depășesc în acest an 400 de mi
liarde de dolari, apăsînd greu pe 
umerii tuturor popoarelor, consti
tuind o sursă gravă de conflicte, 
de menținere a subdezvoltării, a 
complicațiilor în viața internațio
nală. inclusiv în domeniul energiei 
și petrolului. Iată de ce trecerea la 
măsuri de dezarmare, la reducerea 
cheltuielilor militare, în mod orga
nizat și controlat, constituie o ne
cesitate obiectivă pentru progresul 
omenirii, pentru colaborare și pace. 
Noi vom face totul pentru a con
tribui la realizarea acestei politici. 

(Asistența aplaudă îndelung: se 
scandează „Ceaușescu — Pace !“).

Sîntem preocupați de diferitele 
conflicte și zone de încordare exis
tente pe diferite meridiane ale glo
bului, inclusiv în apropierea conti
nentului nostru, și — dacă m-aș 
referi la Balcani — chiar pe conti
nentul nostru. Iată de ce conside
răm necesar să facem totul pentru 
a se renunța cu desăvîrșire la so
luționarea problemelor litigioase 
dintre state pe calea militară, pen
tru a se trece la rezolvarea lor nu
mai și numai pe calea tratativelor. 
Aceasta corespunde intereselor po
poarelor din țările și zonele respec
tive, tuturor popoarelor lumii și de 
aceea vom face totul pentru a con
tribui la rezolvarea problemelor pe 
această cale, la lichidarea cu desă
vîrșire a politicii de forță, de ame
nințare cu forța, de intervenție mi
litară în diferite țări ale lumii. Tre
buie să lichidăm cu desăvîrșire 
această politică anacronică, care nu 
corespunde interesului nici' unui 
popor. (Aplauze puternice. îndelun
gate).

Nu trebuie să se uite niciodată că 
un popor care nu respectă inde
pendența altuia, care admite sub
jugarea și asuprirea altui popor nu 
poate fi nici el liber. Iată de ce, li
bertatea fiecărui popor este legată 
de respectarea libertății altor po
poare, de hotărîrea de a trăi In 
prietenie, In frăție, în colaborare 
cu toate popoarele. (Vii și pu
ternice aplauze; se scandează 
„Ceaușescu — Pace !“).

Problemele complexe ale vieții 
mondiale actuale cer întărirea soli
darității și colaborării internațio
nale a tuturor forțelor progresiste 
și antiimperialiste, întărirea uni
tății țărilor socialiste, a țărilor în 
curs de dezvoltare și nealiniate, a 
popoarelor care luptă pentru inde
pendență națională, a tuturor for
țelor democratice din lume. Unite, 
acestea pot asigura un curs nou al 
vieții internaționale, pot asigura 
pacea, destinderea, progresul între
gii omeniri. (Aplauze puternice, 
urale).

în ce o privește, Republica Socia
listă România, consecventă princi
piilor socialismului, programului 
partidului nostru comunist, va face 
totul și în viitor pentru a dezvolta 
solidaritatea cu toate forțele pro
gresiste, cu țările socialiste, cu par
tidele comuniste și muncitorești, 
cu toate popoarele. Vom face totul 
pentru a contribui la înfăptuirea 
păcii și destinderii, la o lume mai 
dreaptă și mai bună pe planeta 
noastă. (Vii și îndelungate aplauze).

Dragi tovarăși,
în curînd, practic peste 2 luni, va 

începe Congresul al' XII-lea al 
partidului. Cunoașteți deja unele 
din proiectele de documente pentru 
Congres — directivele de dezvoltare 
economico-socială, programul-di- 
rectivă pentru cercetare, progra- 
mul-directivă pentru energie. în 
perioada următoare vor fi pu
blicate și alte programe. Con
gresul al XII-lea va trasa noi căi 
în vederea înfăptuirii Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Avem tot ceea ce este necesar 
pentru ca, muncind într-o deplină 
unitate, sub conducerea partidului 
nostru comunist, să înfăptuim ac
tualul cincinal in bune condiții; să 
asigurăm continuarea dezvoltării 

în ritm înalt a societății noastre, 
’ridicarea generală a gradului de 
civilizație și bunăstare al poporului. 
Putem spune că Congresul al 
XII-lea va fi congresul calității noi 
în toate domeniile, congresul unui 
spirit revoluționar în toate sec
toarele de activitate, congresul 
luptei pentru știință în toate do
meniile și pentru ridicarea gradu
lui de civilizație a poporului nos
tru. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite).

Aș dori să exprim convingerea 
că oamenii muncii din Timișoara, 
din județul Timiș, vor întâmpina 
— la fel ca întregul nostru popor — 
Congresul partidului cu succese 
remarcabile în toate domeniile, că 
vor acționa pentru a ocupa un loc 
cît mai de frunte în întrecerea care 
se desfășoară între județele patriei 
noastre și că în 1980, la sfîrșitul 
acestui cincinal, se vor prezenta cu 
rezultate remarcabile, ocupînd, 
dacă este posibil, primul loc. Eu 
aș saluta acest lucru, dar aceasta 
depinde de dumneavoastră! (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite).

Aceasta impune organizației de 
partid — de peste 95 de mii de 
membri — din Timișoara și din 
județul Timiș să acționeze într-un 
spirit și mai combativ, să facă 
totul pentru unirea oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, din toate domeniile, pentru 
a-și aduce contribuția tot mai în
semnată la dezvoltarea generală a 
patriei noastre socialiste. Sînt 
convins că organizația de partid 
din Timișoara, care are vechi tra
diții revoluționare, își va îndeplini 
cu cinste rolul său, că toți oamenii 
muncii din Timișoara și din ju
dețul Timiș vor ști să-și realizeze 
,sarcinile de mare răspundere 
astfel încît să poată spune că la 
tot ceea ce s-a realizat au o con
tribuție tot mai însemnată, că 
Banatul continuă să fie fruntea 1 
(Aplauze puternice ; urale. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

în încheiere, aș dori, dragi to
varăși, fiind la deschiderea anului 
de învățămînt, să adresez tinere
tului patriei noastre, studenților și 
elevilor urarea de a face totul ca, 
în noul an de învățămînt, să ob
țină rezultate tot mai bune la în
vățătură, în muncă, în cercetare, 
de a-și 'însuși, la un nivel tot mai 
înalt, cele mai noi cunoștințe ști
ințifice, și tehnice, realizările mo
derne ale cunoașterii umane, pen
tru a deveni buni comuniști, bunt 
constructori ai socialismului, cetă
țeni buni, de nădejde ai patriei 
noastre socialiste — România. Vom 
putea avea astfel garanția că dez
voltarea comunistă a României se 
află întotdeauna în mîini sigure. 
Sînt convins că tineretul patriei 
noastre își va îndeplini pe deplin 
misiunea revoluționară de a învă
ța, de a munci, de a cerceta ! 
(Aplauze și urale puternice).

Vă urez, dragi tovarăși, succese 
tot mai mari în întreaga activita
te, multă sănătate și multă feri
cire. (Aplauze șî urale puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul!“). Cei prezenti la 
marea adunare ovaționează minute 
in șir, intr-o atmosferă de puter
nică insuflețire, pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul său Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în mijlocul cadrelor didactice șl al studenților Institutului politehnic „Tralan Vuia' La Institutul agronomic sint înfățișate rezultate concrete ale integrării tnvâțâmintului cu cercetarea șl producția
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(Urmare din pag. a Il-a)
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
luptător dirz pentru victoria celor 
mai scumpe idealuri ale forțelor pro
gresiste, ale întregii umanități.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
•ecretar general, că organizația ju- • 
dețeană de partid, toți locuitorii a- 
cestor meleaguri, fără deosebire de 
naționalitate, își vor consacra și de 
acum înainte întreaga energie și pri
cepere transpunerii în fapte a măre
țelor idealuri ale partidului nostru 
comunist, înscrise în proiectele docu
mentelor pentru Congresul al XII-lea, 
spre binele și fericirea poporului 
român, pentru triumful cauzei păcii 
și socialismului in lumea întreagă.

în cuvintul său, tovarășul Marin 
Tănase, directorul întreprinderii 
„Electromotor" Timișoara, a spus : 
Colectivul de oameni ai muncii de la 
Întreprinderea „Electromotor" a avut 
in mai multe rinduri onoarea deo
sebită de a vă primi ca ne cel mai 
iubit dintre oaspeți, bucurîndu-ne 
de îndrumările și indicațiile dumnea
voastră, pentru care vă mulțumim și 
acum din toată inima.

Racordîndu-si statornic eforturile 
la cerințele și exigentele revoluției 
tehnico-științifice. introducind noi 
tehnologii de mare eficientă econo
mică. in perioada celor opt luni din 
acest an, colectivul nostru a depășit 
producția totală industrială cu peste 
26 milioane lei. iar producția netă cu 
31 milioane leL Din produsele fabri
cate. mai mult de 75 la sută au fost 
exportate în peste 30 de țări de ne 
toate continentele.

Sintem insă conștient! că mai 
avem mult de făcut pentru a fi la 
Înălțimea sarcinilor stabilite indus
triei constructoare de mașini de că
tre conducerea de partid si de stat, 
în spiritul orientărilor date de dum
neavoastră. tovarășe secretar general, 
la recenta consfătuire de lucru de la 
Comitetul Central al partidului, ca si 
cu prilejul noii vizite ne care ati 
efectuat-o in întreprinderea noastră, 
vom acorda o atenție sporită diversi
ficării producției, realizării unor mo
toare electrice cu parametri tehnico- 
economici superiori, cu un consum re
dus de energie. în același timp, vom 
dezvolta si activitatea de autoutilare. 
pentru realizarea de instalații si agre
gate specifice fabricației de motoare 
electrice, economisind pe această cale, 
numai in acest an. peste 25 milioane 
Iei-valută. în mod deosebit vom ac
ționa, așa cum ati indicat în cursul 
vizitei de ieri, pentru reproiectareă 
■1 electronizarea roboților industriali.

Dezbătînd cu simt de răspundere 
proiectele documentelor Congresului 
al XH-lea. care reflectă uriașa forță 
creatoare a partidului, gîndirea dum
neavoastră cutezătoare, comuniștii, 
toți oameni! muncii de la întreprin
derea „Electromotor" își exprimă ho- 
tărirea nestrămutată de a face totul 
pentru creșterea aportului nostru la 
progresul economiei naționale, la 
afirmarea Industriei socialiste româ
nești ne plan international.

Vă rog să-mi permiteți să închei. 
Iubite tovarășe Nicolae Ceausescu. 
adres!ndu-vă din tot sufletul urarea : 
Să ne trăiti ani multi fericiți, sure 
binele poporului român, al cauzei 
păcii si progresului social in lumea 
Întreagă !

în aceste clipe de înălțătoare săr
bătoare pentru tineretul studios, 
pentru personalul didactic din învă- 
tămîntul timișorean, încerc să găsesc 
cuvintele cele mal potrivite care să 
exprime cît mai fidel prețuirea și 
recunoștința noastră fată de comu
nistul cutezător și patriotul înflăcă
rat al cărui nume Istoria l-a dăltuit 
In cartea sa de aur, alături de marii 

bărbați de stat ieșiti din sinul aces
tui popor, întruchipind lupta pentru 
libertate, pace și progres — secreta
rul general al partidului, președinte
le României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a spus în cuvin
tul său tovarășul acad. loan Anton, 
rector al Institutului politehnic 
„Traian Vuia" din Timișoara.

Noi, slujitorii școlii, apreciem în 
mod deosebit meritul exceptional al 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de a fi dat invă- 
tămintului românesc modem o ori
entare clară. într-o concepte nouă, 
revoluționară. în concordantă cu 
cerințele dezvoltării dinamice a so
cietății noastre. Rezultatele obținute 
de Institutul politehnic „Traian Vuia"
— ca, dealtfel, în toate institutele 
de învătămint superior din Timișoara 
și din întreaga tară privitoare la 
dezvoltarea și perfecționarea învătă- 
mintului, pe linia procesului complex 
al integrării cu cercetarea și produc
ția confirmă pe deplin justețea aces
tei orientări.

în contextul general al activității 
noastre pentru formarea viitorilor 
specialiști ne preocupăm și de pre
gătirea tinerilor din alte țări care 
învață la Timișoara — expresie 
elocventă a legăturilor trainice de 
prietenie și colaborare existente 
între România și țările respective, a 
politicii de pace si colaborare inter
națională pe care o promovează cu 
consecventă partidul și statul nostru.

Noua etapă de dezvoltare econo
mică și socială a țării, prefigurată cu 
clarviziune științifică de documentele 
Congresului al XII-lea al partidului, 
impune și în învătămîntul superior 
timișorean — după cum ne-ati indi
cat chiar astăzi, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — trecerea mai 
hotărită, prin măsuri concrete, la o 
calitate nouă, atît în activitatea de 
cercetare, cît și in pregătirea multi
laterală a viitorilor specialiști, edu
carea lor politică, revoluționară, în 
spiritul atașamentului nemărginit 
față de cauza socialismului si comu
nismului.

Vă rog să-mi îngăduiți, mult sti
mate tovarășe secretar general, să 
exprim angajamentul tuturor cadre
lor didactice și al studenților din 
Centrul universitar Timișoara de a 
transpune neabătut în viată sarcinile 
trasate, indicațiile și orientările de 
maximă importantă pe care ni le-ati 
dat. alăturindu-ne astfel, cu toată ca
pacitatea. efortului depus de întregul 
popor, pentru înflorirea continuă a 
patriei noastre scumpe — România 
socialistă.

în cuvintul său, tovarășul Adalbert 
Kruts, președintele Consiliului unic 
agroindustrial de stat și cooperatist 
Variaș. a spus: Vă rog să-mi îngă
duiți ca, în numele oamenilor muncii 
din cadrul Consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist Variaș, 
al tuturor locuitorilor acestei comune
— români, germani. maghiari, 
sîrbi si de alte naționalități — 
să exprim sentimentele de pro
fundă dragoste și stimă pe care 
vi le purtăm și să vă adresez cele 
mai calde mulțumiri pentru vizita 
de lucru cu care ne-atl onorat.

Folosesc și acest prilej pentru a vă 
raporta că, în primii patru ani ai 
cincinalului 1976—1980, unitățile agri
cole care compun consiliul nostru 
au obținut producții medii la hec
tar de peste 5 000 kg grîu și 7 000 kg 
porumb, în terenuri neirigate, livrind 
totodată importante cantități de car
ne și lapte. Drept răsplată a produc
țiilor mari din ultimii ani, toate cele 
cinci colective de muncă din agricul
tura comunei Variaș au fost distinse 
cu înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste", iar comuna, prin efortul 
tuturor cetățenilor ei, a ocupat lo

cul I in întrecerea patriotică dintre 
localitățile patriei, fiind distinsă cu 
Ordinul Muncii clasa I.

Pentru grija pe care o acordați cu 
atîta consecvență fundamentării și 
înfăptuirii politicii agrare a partidu
lui și statului nostru, pentru întreaga 
dumneavoastră operă consacrată pro
pășirii multilaterale a României so
cialiste. creșterii prestigiului ei in 
lumea contemporană, vă adresăm din 
toată inima cele mai sincere mulțu
miri, întreaga noastră recunoștință.

Aduc, la această adunare populară, 
angajamentul comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din Consiliul unic 
agroindustrial Variaș ca. transpunînd 
întru totul in fapte indicațiile pe care 
ni le-ați dat cu prilejul vizitei în co
muna noastră, să încheiem în cele 
mai bune condiții lucrările din 
această campanie de toamnă. De pe 
ogoarele Variașului vom realiza in 
acest an o producție medie de po
rumb de cel puțin 8 000 kg la hec
tar, iar în sectorul zootehnic vom ob
ține în medie peste 3 500 litri de lapte 
de la fiecare vacă furajată.

în viitor, așa cum ne-ați indicat, 
dezvoltind tradițiile locale, vom ex
tinde suprafețele cultivate cu legume 
pentru a contribui la o mai bună 
aprovizionare a populației.

Vă asigur că, mobilizați de măre
țele perspective deschise de apropia
tul Congres al partidului nostru co
munist, lucrătorii ogoarelor din Va
riaș, toți oamenii muncii din satele 
județului Timiș, fără deosebire de 
naționalitate, își vor spori neîncetat 
aportul la progresul agriculturii, la 
dezvoltarea întregii noastre economii 
naționale și creșterea bunăstării oa
menilor muncii.

Să ne trăiți întru multi ani, iubite 
tovarășe secretar general !

Plină de emoție, iau cuvintul în 
fața dumneavoastră, tovarășe secre
tar general' — părintele si prietenul 
cel mai apropiat al tineretului —, 
făcindu-mă mesagera celor peste 
23 000 de studenți timișoreni, spre a 
vă adresa, din toată inima, un 
călduros bun venit în mijlocul nos
tru. a spus Manuela Dancău. studentă 
la Institutul de medicină Timișoara, 
secretara Asociației studenților comu
niști pe institut.

Centrul universitar timișorean este, 
aproape în întregime, creația oriri- 
duirii socialiste. Datorăm partidului 
drag, dumneavoastră personal, con
dițiile materiale excelente, climatul 
propice studiului, cercetării, muncii 
practice, pentru formarea noastră ca 
viitori specialist’, constructori devo
tat! ai socialismului si comunismului 
pe pămîntul scump al patriei.

în institutele timișorene învață ti
neri români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități, in de
plină înțelegere și egalitate — expre
sie vie. profundă, a politicii națio
nale a Partidului Comunist Român. 
Putem spune cu legitimă mindrie că 
acest oraș este el însuși o înaltă 
școală a prieteniei și frăției dintre 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare. Sîntem bucuroși de ase
menea că. împreună cu noi. învață 
aici, la Timișoara, coleg' din peste 
70 de țări ale lumii — ceea ce con
stituie o dovadă elocventă a spriji
nului acordat de România țărilor in 
curs de dezvoltare spre a-si forma 
cadrele de care au nevoie pentru 
progresul lor economie și social.

Pentru noi. personalitatea dumnea
voastră excepțională, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,* activita
tea prodigioasă pe care o depuneți 
în slujba poporului. în vederea rea
lizării marilor comandamente ale 
epocii contemporane, reprezintă un 
model strălucit pe care ne străduim 
cu toată ființa noastră să-l urmăm.

Omagiind contribuția dumneavoas

tră decisivă la făurirea României so
cialiste moderne, studenții timișoreni, 
alături de întregul popor, dau. tot
odată. o înaltă apreciere eforturilor 
stăruitoare pe care le depuneți pen
tru îmbunătățirea continuă a clima
tului internațional, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Acum, în ziua deschiderii noului 
an universitar. ne angajăm cu tot 
elanul tineresc să învățăm și să 
muncim în mod exemplar, pentru 
transpunerea în viată a obiectivelor 
înscrise în documentele Congresului 
al XII-lea. să devenim participant! 
activi, de nădejde, la hiăreata operă 
de ridicare pe noi culmi de progres 
și civilizație a scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

Luînd cuvintul. tovarășul Ilie 
Ocsko, maistru, secretar al comite
tului de partid la întreprinderea 
..Electrotimiș" Timișoara, a spus : 
îngăduiți-mi să vă aduc salutul fier
binte. muncitoresc, mesajul sentimen
telor de neprețuită dragoste, de vie și 
profundă recunoștință pe care le nu
trește colectivul întreprinderii „Elec- 
trotimiș" față de înalta dumneavoas
tră personalitate, tovarășe secretar 
general, cel mai drag dintre fiii pa
triei noastre socialiste.

Acționînd sub conducerea nemij
locită a organizației de partid, oame
nii muncii — români, germani, ma
ghiari. sîrbi și de alte naționalități — 
au îndeplinit întocmai, într-o depli
nă imitate și frăție, prețioasele indi
cații pe care ni le-ați dat cu ocazia 
neuitatelor vizite de lucru efectuate 
în municipiul Timișoara și în secțiile 
întreprinderii „Electrotimiș". Așa 
cum ne-ați indicat, am luat măsuri 
ferme pentru mai buna folosire a 
spațiilor de producție, reușind să am
plasăm în plus peste 300 de noi ma
șini și utilaje. în prezent, față de 
anul 1974, pe aceleași spații, noi pro
ducem de peste 2,5 ori mai multe 
mașini și utilaje. Ne aflăm, de ase
menea, în plin proces de înnoire a 
producției. 82 la sută din produsele 
noastre fiind noi sau reproiectate. 
Productivitatea muncii calculată pe 
baza producției nete va fi la finele 
actualului cincinal cu circa 310 la sută 
mai mare decît în 1975.

Sîntem însă pe deplin conștienți că 
avem încă multe de făcut în direcția 
folosirii depline a capacităților de 
producție, pentru așezarea întregului 
proces productiv pe temelii cu adevă
rat științifice. Militînd în continuare 
pentru înfăptuirea indicațiilor ce ni 
le-ați dat, a sarcinilor pe care le-ați 
stabilit la recenta consfătuire de lu
cru de la Comitetul Central al parti
dului. vom întări disciplina și ordi
nea la toate locurile de muncă, edu- 
cînd pe toți lucrătorii in spiritul unei 
înalte exigențe față de performantele 
produselor pe care le realizăm.

Emoționanta reîntîlnire cu dum
neavoastră, tovarășe secretar general, 
ne oferă prilejul de a ne exprima în că 
o dată deplina adeziune la politica 
internă și externă a partidului, alea
sa noastră recunoștință pentru neobo
sita activitate pe care o desfășurați 
în vederea soluționării marilor pro
bleme ce frămîntă omenirea, sporind 
tot mai mult prestigiul international 
al patriei noastre scumpe.

Pentru tot ceea ce faceți, pentru 
grija ce o acordați dezvoltării econo
mice și sociale a țării. îmbunătățirii 
permanente a condițiilor de trai, pen
tru clarviziunea cu care conduceți 
destinele țării, vă mulțumim din ini
mă și vă dorim, iubite tovarășe secre
tar general, multă sănătate și putere 
de muncă în fruntea partidului și 
statului nostru, spre binele și feri
cirea întregului nostru popor, al cau
zei păcii .și socialismului în lumea în
treagă !

în numele participanților la miting.

Lo plecare, mii de timișoreni salută cu însuflețire pe oaspeții lor drogi

al tuturor locuitorilor județului 
Timiș, tovarășul Petre Dănică a 
adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU rugămintea de a 
lua cuvintul.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, transmisă în direct de 
posturile noastre de radio și televi
ziune. a fost urmărită cu viu interes, 
cu profundă satisfacție și aprobare, 
cu deosebită atenție, fiind subliniată 
în repetate rinduri cu puternice 
aplauze, cu îndelungi urale și ovații.

Aprecierile, indicațiile și îndemnu
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au găsit un profund ecou în inimile 
timișorenilor, care, pe deplin con- 
știenți' de sarcinile și îndatoririle ce 
le revin, âu reafirmat profunda lor 
hotărîre de a acționa cu toată răs
punderea și puterea lor de muncă 
pentru înfăptuirea neabătută a po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, pentru ridicarea 
României socialiste pe noi trepte de 
civilizație și progres.

Dînd expresie acestor gînduri și 
sentimente, primul secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R., 
adreSîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a spus :

Mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu,

în numele participanților la adu
nare. al tuturor oamenilor muncii 
timișenl — români, germani, maghiari, 
sîrbi șl de alte naționalități — vă 
adresăm cele mai calde mulțumiri 
pentru aprecierile adresate organiza
ției județene de partid, pentru pre

țioasele indicații cuprinse in magis
trala cuvintare pe care ați rostit-o, 
precum și pe parcursul vizitei dum
neavoastră de lucru.

Vă asigurăm că, țrăgînd învă
țăminte din toate neajunsurile de 
pînâ acum, organizația noastră jude
țeană de partid, comuniștii, toți cei 
ce muncesc din județul Timiș iși 
vor înzeci eforturile pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor pe care 
ni le-ați trasat, a obiectivelor cu
prinse in documentele Congresului 
al XII-lea al partidului, spre a face 
să crească aportul județului la am
pla operă de edificare a socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
României.

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !

La încheierea marii adunări 
populare, în Piața Operei răsună din 
nou puternice urale și ovații pentru 
partid și secretarul său general, 
pentru patria noastră socialistă, li
beră. independentă și suverană, 
pentru viitorul fericit al întregului 
nostru popor.

★
După adunarea populară din Piața 

Operei, pe Stadionul „1 Mai" din lo
calitate. mii și mii de timișoreni au 
ținut să salute încă o dată, cu toată 
căldura, pe oaspeții lor dragi. Ei au 
scandat îndelung, cu însuflețire, nu
mele partidului și al secretarului său 
general. Formații artistice de amatori 
și ansambluri de gimnaști întregeau 
prin evoluțiile lor atmosfera sărbă
torească a acestei zile. Locuitorii Ti

mișoarei și-au exprimat intensa 
bucurie și satisfacție de a fi avut din 
nou in mijlocul lor pe conducătorul 
partidului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a-i fi ascultat 
cuvintul insuflețitor. Manifestarea 
entuziastă de pe stadion a reafirmat 
vibrant adeziunea tuturor cetățenilor 
municipiului la politica internă și ex
ternă a parțidului și statului, hotărî- 
rea lor fermă de a o înfăptui neabă
tut.

O gardă militară a prezentat ono
rul. A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Adresindu-se celor peste 30 000 de 
cetățeni prezenți in tribunele 
stadionului. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Doresc să vă transmit dumneavoas
tră. tuturor cetățenilor Județului Ti
miș și municipiului Timișoara cele 
mai sincere mulțumiri pentru căldu
ra cu care am fost intimpinați pes
te tot in timpul vizitei. Vedem in a- 
ceasta o expresie a unității întregu
lui nostru popor în jurul Partidului 
Comunist Român, forța conducătoa
re a societății românești. Vă doresc 
multă sănătate și fericire. La reve
dere, dragi tovarăși !

Din mii de piepturi izbucnesc 
urale și ovații, se aplaudă îndelung.

în această atmosferă de puternic 
entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
își iau rămas bun de la locuitorii 
județului Timiș, care, pe parcursul 
celor două zile ale vizitei de lucru 
întreprinse pe meleagurile bănățene, 
i-au înconjurat cu multă dragoste 
și stimă.

De ziua lor, metalurgiștii țării iși exprimă 
hotărîrea de a munci mai spornic, 

mai bine, mai eficient
Astăzi sărbătorim „Ziua metalurgistului", tradițională zi a celor care, 

prin munca lor harnică, plină de dăruire, plămădesc ceea ce metaforic 
numim „piinea industriei", contribuind, alături de întregul popor, la dez
voltarea economiei naționale, la înfăptuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Omagiind activitatea rodnică a metalurgistilor. parti
dul nostru. întregul popor dau o înaltă prețuire muncii pline de abnega
ție pe care acest detașament al clasei noastre muncitoare o desfășoară în 
slujba progresului necontenit al patriei socialiste.

Sărbătorirea „Zilei metalurgistului" din acest an are loc în condițiile 
în care poporal nostru muncește cu entuziasm pentru a întimpina cel 
de-al XII-lea Congres al partidului cu noi și remarcabile succese in înde
plinirea sarcinilor de plan, a angajamentelor asumate în întrecerea pe 
anul 1979. Conștienți de marea contribuție pe care trebuie s-o aducă la 
dezvoltarea continuă și multilaterală a țării, de ziua lor, metalurgiștii ra
portează noi succese in muncă, realizări importante în producție, dedicate 
apropiatului forum al comuniștilor.

Răspunderile metalurgiștilor sporesc considerabil in lumina preve
derilor proiectului de Directive și al celorlalte proiecte de program-di- 
rectivă ale celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.. care pun in fața in
dustriei metalurgice sarcini mari și deosebit de mobilizatoare. Rolul aces

tei ramuri industriale va crește simțitor în anii următori în ceea ce 
privește sporirea producției de metal necesare dezvoltării în ritmuri înalte 
a altor sectoare ale ecohomiei naționale. Așa cum a subliniat din nou 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
ședință de lucru consacrată perfecționării activității in industria siderur
gică -- muncitorii, maiștrii, specialiștii din această importantă ramură 
industrială sînt chemați să așeze și mai ferm întreaga lor activitate sub 
semnul celei mai înalte eficiente economice, să acționeze stăruitor pentru 
ridicarea calității tuturor produselor siderurgice, îmbunătățirea indicelui 
de scoatere a metalului, pentru creșterea valorii sale și reducerea consu
mului de combustibil și energie pe tona de produs, pentru folosirea exem
plară și perfecționarea agregatelor și utilajelor, pentru introducerea rapidă 
în producție a noi tehnologii, a cuceririlor științei.

în această zi. metalurgiștii privesc cu încredere spre viitor, spre 
sarcinile pe care le au de înfăptuit in cincinalul actual și în anii care 
urmează, cu botărirea nestrămutată de a face totul pentru a da econo
miei cît mai mult metal, de calitate tot mai bună și in condiții de eficiență 
superioară.

De ziua lor, adresăm harnicilor metalurgist! ai țării urarea de a obține 
succese tot mai mari in munca lor consacrată dezvoltării economiei na
ționale, progresului neîntrerupt al României socialiste.

Adunări festive

Succese ale metalurgiștilor, 
realizări pentru metalurgișfi
• Metalurgiștii din cea mai veche vatră siderurgică 

a țării — Reșița — au obținut în acest an, peste plan, 
intre altele, 49 000 tone oțel aliat, 20 300 tone lami
nate finite pline, 2 300 tone fontă, au redus chel
tuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă cu 7 lei :
• Colectivul oțelărlei electrice nr. 1 de la Combi

natul de oțeluri speciale Tîrgoviște a produs peste 
prevederi în acest an 1 200 tone oțel aliat și înalt 
aliat, iar laminoriștii de la secția de profile mici și 
ușoare 1 800 tone laminate finite pline ;
• Oamenii muncii de la Combinatul metalurgic Cîm- 

pia Turzii au realizat în acest an o producție-marfă 
suplimentară in valoare de peste 17 milioane lei, in 
principal pe seama creșterii productivității muncii;

• La întreprinderea „Laminorul" din Brăila s-au 
economisit de la începutul anului șl pînă in prezent 
peste 3 000 MWh energie electrică și aproximativ 400 
tone de combustibil;
• in perioada care a trecut din actualul cincinal, 

în industria metalurgică au fost create aproape 40 000 
de noi locuri de muncă ;
• Incepind de la 1 august a.c., siderurgiștli bene

ficiază de cea de-a doua etapă de majorare a retri
buțiilor, care în această ramură au sporit, în total pe 
ansamblul cincinalului, cu 36,6 la sută ;

• Din anul 1973, peste 80 la sută din metalurgiști au 
beneficiat de reducerea săptămînii de lucru:

• Pentru oamenii muncii de la întreprinderea de 
sirmă și produse din sirmă din Buzău au fost construite 
în actualul cincinal 450 de apartamente și 280 locuri 
în cămine de nefamiliști, iar la Tîrgoviște — de la 
începutul acestui cincinal s-au mutat in locuințe noi 
peste 900 de familii de oțelari.

La Hunedoara, unde angajamentele prind viață, iar proiectele contur
Hunedoara — orașul flă

cărilor nestinse, freamătă 
zi și noapte sub impulsul 
neîntrerupt al marilor 
uzine, furnalelor, otelării- 
lor și liniilor de laminoa
re, care nu-și încetează 
nici o clipă mersul. Per
manent, oamenii sînt la 
datorie. Cocsarii, furnaliș- 
tii. oțelarii, laminatorii 
stăpînesc uriașele agre
gate, le sporesc pu
terea și capacitatea. 
Elanul muncitoresc ai 
colectivului Combinatului 
siderurgic Hunedoara, for
ța sa novatoare, hotărî
rea sa de a se situa me
reu printre unitățile frun
tașe ale tării sînt ilustra
te grăitor de faptul că 
este primul colectiv mun
citoresc din industrie dis
tins cu titlul de „Erou al 
muncii socialiste" si me
dalia de aur ..Secera si 
ciocanul", că de patru ori 
i-a fost decernat ..Ordi
nul muncii" clasa I ii de 
patru ori „Ordinul Steaua 
Republicii Socialiste Ro
mânia" clasa I.

Si în acest an siderur- 
giștii hunedoreni sînt an
gajați plenar in întrece
rea pentru oțel mai mult, 
de calitate superioară, cu 
cheltuieli mereu mai 
reduse.

— Sintem ferm hotăriti

să întîmpinăm Congresul 
al XII-lea al partidului 
cu rezultate ne măsura si 
prestigiul de care ne 
bucurăm — ne spune 
Sabin Faur, directorul ge
neral al combinatului. 
Pentru aceasta acționăm 
stăruitor in vederea trans
punerii rapide in practică 
a indicațiilor prețioase 
date de tovarășul Nicolae

dă pentru succesele vii
toare, in perioada care a 
trecut din acest an obti- 
nindu-se însemnate de
pășiri la producția fizică : 
10 680 tone cocs metalur
gie. 62 500 tone aglomerat 
feros. 22 850 tone fontă, 
7 950 tone otel si 50 000 
tone laminate finite pline 
— cea mai mare produc
ție înregistrată de combi

eficientului de scoatere a 
metalului — de la 81,89 
la sută, cît se realiza anul 
trecut, la 83,02 la sută in 
prezent — ceea ce cores
punde cu o producție su
plimentară de 40 000 tone 
laminate obținută din a- 
ceeași cantitate de otel. 
Totodată. în acest an, co
lectivul combinatului hu- 

"nedorean a economisit

de metal trebuie să por
nească de la cei care 
produc metalul. Iată de 
ce. organizațiile noastre 
de partid, cele mai bune 
cadre tehnico-ingineresti 
se preocupă nu numai de 
eliminarea unor deficien
țe. dar și de înțelegerea 
clară de către fiecare 
muncitor a necesității că 
din materia primă pe care

ÎN MIJLOCUL UNUI PRESTIGIOS DETAȘAMENT DE SIDERURGIȘTI
Ceaușescu la ședința de 
lucru consacrată perfec
ționării activității in in
dustria siderurgică. A- 
vem în vedere apli
carea unor noi măsuri 
de perfecționare a tehno
logiilor de lucru, folosi
rea mai deplină a capaci
tăților de producție, rea
lizarea unui salt calitativ 
în întreaga noastră acti
vitate.

Tn toate secțiile si uzi
nele combinatului există 
un climat de muncă opti
mist, viguros, iar cei cu 
care stăm de vorbă își 
exprimă încrederea că în 
perioada ce va urma rea
lizările vor fi si mai bo
gate. Există o bază soli

nat Ia acest sortiment — 
precum si însemnate can
tități de mașini si utilaje 
siderurgice. S-au livrat 
beneficiarilor, peste pre
vederi, 17 000 tone metal, 
din care Ia export produ
se în valoare de 12,5 mi
lioane lei.

Caracteristice sînt însă 
aici preocupările asidue 
pentru perfectionarea con
tinuă a proceselor tehno
logice și reducerea consu
murilor materiale. de 
energie si combustibili. 
După cum la loc de frun
te se înscriu promovarea 
progresului tehnic, omo
logarea a noi mărci de 
oteluri si tipodimensiuni 
de laminate, creșterea co

5 300 tone cărbune, 6 200 
tone cocs mărunt, 1 400 
tone metal, 2 350 tone pro
duse refractare ș.a.

La toate agregatele se 
pune un accent deosebit 
pe ridicarea continuă a 
indicilor intensivi si ex
tensivi. imprimării unei 
discipline ferme in ex
ploatarea utilajelor. in 
activitatea de întreținere 
și reparație a acestora.

Stăm de vorbă cu mais
trul principal Stefan Trip
sa. „Erou al muncii socia
liste". care sublinia : 
„Realizarea indicilor in
tensivi la cuptoare tre
buie înfăptuită în paralel 
cu grija pentru elimina
rea pierderilor. Economia

o introducem în cuptor 
trebuie să scoatem o can
titate tot mai mare de 
oțel, care, în totalitate, să 
ia apoi drumul laminoa- 
relor. Este o problemă 
esențială pentru creșterea 
producției fizice si a efi
cienței economice".

După cum aveam să 
constatăm, o largă acțiune 
se întreprinde aici in 
privința perfecționării 
tehnologiilor de fabricație 
a otelurilor destinate pre
lucrării prin refulare, 
producerii de oteluri cu 
proprietăți superioare, fa
bricate prin procesul de 
retopire cu electrozi con
sumabili. realizării unei 
game sortimentale meni
te să asigure necesarul de

metal al tării, valorifica
rea superioară a materii
lor prime. îmbunătățirea 
performantelor calitative 
ale metalului spre a sa
tisface cit mai bine ce
rințele economiei și ex
portului. creșterea canti
tăților de otel destinat in
dustriei de autovehicule 
și de utilaje chimice, in
stalațiilor de foraj la 
mare adîncime. pentru 
organele de asamblare a 
țevilor inoxidabile și țe
vilor de cazane și altele 
constituie teme de cer
cetare și acțiuni de ingi
nerie tehnologică care vi
zează perfecționarea pro
ceselor de elaborare și 
laminare a oțelului.

Sînt fapte care ilustrea
ză convingător că side- 
rurgiștii hunedoreni sint 
hotăriti să realizeze can
tități sporite de metal, să 
îmbunătățească calitatea 
otelului, să producă lami
nate la nivelul exigente
lor tot mai înalte ale be
neficiarilor din tară și ale 
partenerilor de peste ho
tare. în condițiile reduce
rii continue a consumuri
lor de energie electrică, 
combustibil și a costurilor 
de producție.
Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteil"

La clubul întreprinderii de țevi 
„Republica" din Capitală a avut loc, 
simbătă, o adunare festivă consacrată 
..Zilei metalurgistului". Au participat 
Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, membri ai conducerii 
ministerului,, muncitori și cadre teh
nice din întreprinderi de profil, cer
cetători și proiectanți, reprezentanți 
ai colectivelor de muncă din alte 
unități industriale bucureștene.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Gheorghe Gheorghiu, secre
tarul comitetului de partid al mi
nisterului. care a prezentat realiză
rile obținute de metalurgiștii din în
treaga țară in întrecerea socialistă 
Ce se desfășoară in intimpinarea 
apropiatului Congres al XII-lea al 
partidului, perspectivele ce se des
chid in fața acestei ramuri de bază 
a economiei noastre naționale în anii 
cincinalului 1981—1985.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. reprezentanții oamenilor mun
cii din industria metalurgică întru
niți la adunarea festivă au adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune :

Dînd glas tuturor acelora care, din 
vetrele de foc nestins ale tării, dau 
patriei metalul necesar înfăptuirii pro
gramului de dezvoltare economică a 
României socialiste, vă adresăm din 
toată inima dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, calde mulțumiri 
pentru sprijinul și îndrumarea con
cretă și eficientă pe care conducerea 
partidului nostru, personal dumnea
voastră. tovarășe secretar general, le 
acordați dezvoltării industriei meta
lurgice. progresului ei neîntrerupt.

în prezent, prin amplasarea capa
cităților de producție ale metalurgiei 
în 23 din cele 39 județe ale tării, par
ticipăm activ la transpunerea in viață 
a politicii partidului de dezvoltare 
economico-socială a tuturor zonelor 
tării. Sîntem ferm hotăriti să facem 
totul pentru realizarea producției 
fizice la toate sortimentele, pentru 
punerea în funcțiune la termenele 
planificate și la parametrii proiectați 
a noilor obiective metalurgice, pen
tru creșterea aportului specialiștilor 
din cercetare la asimilarea de noi 
produse. îmbunătățirea tehnologiilor 
șl creșterea calității otelurilor, precum 
și continua preocupare pentru redu
cerea importurilor.

Cu deosebită satisfacție și deplină 
aprobare, oamenii muncii din meta
lurgie au luat cunoștință și dezbat 
proiectele de Directive ale Congre
sului al XII-lea al P.C.R.. ale căror 
obiective prevăd ridicarea patriei 
noastre pe culmile progresului și ci
vilizației, și ne angajăm să ne consa- 
crăm toate tortele pentru realizarea 
sarcinilor mărețe ce revin metalur
giei, pentru creșterea contribuției ei 
la înflorirea patriei noastre .socialiste.

Adunări festive prilejuite de ..Ziua 
metalurgistului" au mai' avut loc ia 
Galați, Hunedoara, Reșița. Călan, 
Tîrgoviște, precum și in celelalte 

I centre metalurgice din tară.



SCINTEIA — duminică 16 septembrie 1979 PAGINA 5

Excelenței Sale SIR TORE LOKOLOKO
Guvernator general al Statului Papua Noua Guinee

PORT MORESBY
A 4-a aniversare a proclamării independenței, sărbătoarea națională a 

statului Papua Noua Guinee, îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa cele 
mai sincere felicitări și urări de sănătate și fericire personală, iar poporului 
tării dumneavoastră prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă exprim sincera recunoștință pentru mesajul călduros de condoleanțe 

pe care mi l-ați adresat cu prilejul încetării din viață a tovarășului Vidoie 
Smilevskl.

IOSIP BROZ TITO

A apărut în broșură:

NICOLAE CEAUȘESCU:
Cuvîntare la Consfătuirea de lucru 

de la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român 

din 5-7 septembrie 1979
Editura politică

Primire la Consiliul de Miniștri
Plecarea delegației Partidului Socialist din Belgia

Sîmbătă dimineața a părăsit Capi
tala delegația Partidului Socialist din 
Belgia, condusă de Jos Van Eynde, 
fost copreședinte al partidului, pre
ședinte de onoare al Internaționalei 
socialiste, ministru de stat, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o 
vizită în tara noastră.

Din delegație au făcut parte An
dre Leonard, secretar național. Louis 
Van Velthoven, membru al Biroului

național, deputat, Anne Marie Lizin, 
membru al Parlamentului european. 
Lucien Radoux, senator, membru al 
Parlamentului european.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Mihnea Gheorghiu, membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Tovarășul Cornel Burtică. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
tru! comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
sîmbătă dimineață, pe Hăssab Allah 
el Kafrawi, ministrul reconstrucției 
din Republica Arabă Egipt, care face 
o vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme privitoare la dez
voltarea în continuare a relațiilor de 
cooperare economică dintre țara 
noastră și R.A. Egipt.

A fost prezent Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București. (Agerpres)

Filarmonica „George Enescu“ 
și-a inaugurat stagiunea la Palatul C.F.R.

Acord solemn în mijlocul oamenilor muncii
Si în toamna aceas

ta, ca de atîtea ori in 
ultimii ani. prima in
stituție muzicală a ță
rii, Filarmonica „Geor
ge Enescu", și-a ono
rat o merituoasă tra
diție deschizind sta
giunea 1979—1980 nu 
in cadrul somptuos al 
sediului său obișnuit, 
Atu pul Român, ci in 
mijlocul oamenilor 
muncii, lingă locul lor 
de muncă. De data a- 
ceasta. concertul inau
gural s-a desfășurat 
joi, 13 septembrie, tn 
marea sală de festivi
tăți a Palatului C.F.R., 
auditoriul fiind alcătuit

din pasionați melo
mani ce lucrează in 
transporturi și teleco
municații.

Programul de înaltă 
ținută a cuprins, in a- 
fară de Rapsodia I 
de George Enescu și 
de Concertul pentru 
vioară și orchestră '-n 
sol minor de Max 
Bruch, o primă audiție 
absolută : Cantata
„Omagiu lui Burebis- 
ta" de Doru Popovici 
pe versuri de Dan Mu- 
tașcu. Orchestra, diri
jată de maestrul eme
rit Mircea Basarab. s-a 
prezentat in cea mai 
bună formă, ca și

interpretarea plină de 
virtuozitate a artis
tului poporului Ion 
Voicu. Calda primire 
făcută de un public 
receptiv, sensibil și 
entuziast a transfor
mat concertul inaugu
ral al filarmonicii 
bucureștene (formație 
distinsă cu premiul I la 
ediția a Il-a a „Cîntă- 
rii României") intr-o 
autentică sărbătoare a 
muzicii românești, pre- 
figurind, am spune, 
sub strălucite auspicii, 
apropiatul festival in
ternațional de muzi
că „George Enescu".

V.B.

Cronica
Sîmbătă seara, a avut loc în Stu

dioul din str. Nuferilor concertul de 
gală al Orchestrei simfonice a Filar
monicii din regiunea Loarei — Fran
ța. care întreprinde un turneu în 
țara noastră. Formația simfonică 
franceză, dirijată de Marc Soustrot 
și avindu-1 ca solist pe violonistul 
Pierre Amoyal, a prezentat un pro
gram alcătuit din lucrări de Albert 
Roussel, Camille Saint-Saens si Cesar 
Franck. în tara noastră, muzicienii 
oaspeți au mai concertat la Craiova 
și Pitești.

La concertul de gală au asistat 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Uniunii Com
pozitorilor. oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Erau prezenti Pierre Cerles. am
basadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

★
S-a deschis stagiunea teatrală 

1979—1980 ; publicul iubitor al aces
tei arte cu puternice valențe educa
tive este invitat să asiste la noi 
premiere, să urmărească alte creații 
ale slujitorilor scenelor noastre. Ca 
și în ceilalți ani. stagiunea 1979— 
1980 a fost inaugurată de teatrele 
bucureștene în mari întreprinderi și 
cluburi muncitorești : Teatrul Mic 
la clubul uzinelor „23 August", Tea-

zilei
trul Giulești la clubul întreprinde
rii de confecții și tricotaje Bucu
rești. Teatrul Bulandra la clubul 
„Tricodava", Teatrul de Comedie la 
uzinele „Danubiana", în timp ce 
Teatrul „Ion Creangă" a fost oaspe
tele elevilor liceului „Gheorghe 
Șincai", iar Teatrul „Nottara" a pre
zentat un spectacol pentru oamenii 
muncii de la uzinele „Republica".

(Agerpres)

A apărut 
MUNCA DE PARTID

Nr. 9/1979
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
DUPĂ ETAPA A 7-A IN DIVIZIA „A“ DE FOTBAL

Regrupări
la polii clasamentului

Ieri, sîmbătă, s-a jucat etapa a 7-a 
la fotbal, pentru se lăsa o zi de o- 
dihnă și pregătire în plus celor patru 
reprezentante ale noastre care 
miercuri pășesc in cupele europene. 
Bilanțul zilei : două victorii în depla
sare. un scor egal și șase victorii pe 
teren propriu. Să le luăm pe rînd...

Sportul studențesc — F.C. Argeș 
Pitești (0—1) (0—0). Victorie meri
tată a campionilor care, în sfîrșit, se 
apropie de forma lor obișnuită. Do
brin, cu multă poftă de joc, și-a pus 
coechipierii în situația de a mai în
scrie de vreo două, trei ori — dar, 
cînd Doru Nicolae sau ceilalți n-au 
ratat, a intervenit foarte bine por
tarul Moraru. Studenții bucureșteni 
acuză, în continuare, defecțiunile și 
insuficientele din linia de mijloc. 
Cum îi știm, pot însă recupera în de
plasare acel „minus unu" englezesc 
de la ora actuală. A înscris Radu II, 
în minutul 58.

Olimpia Satu Mare — Jiul Petro
șani 0—1 (0—0). Și, astfel, cele două 
vecine de clasament nu mai sint ve
cine. Oaspeții au jucat mai grupat și 
organizat, au contraatacat rapid și au 
marcat golul în minutul 73 prin Sălă- 
jar la o acțiune a lui Lixandru. Olim- 
pi ' re l-a iertat pe Smarandache de 
năzbitii pentru a-1 aduce să... rateze 
un penalti în minutul 45 ! ? !) are, cu 
cele trei partide pierdute pe teren 
propriu, o situație mai dificilă decît 
avea F.C. Bihor anul trecut pe vre
mea aceasta. Mai are insă și timp de 
redresare, dar s-o facă odată !

S.C. Bacău — Universitatea Craio
va 1—1 (1—0). Prima repriză a fost 
a gazdelor, a doua a oaspeților — 
ceea ce arată și Scorul, despre care 
crainicul radio spunea că ar fi echi
tabil deși oltenii au contestat golul lui 
Cărpuci din minutul 6. Al lor (Iri- 
mescu minutul 82) a fbst fără discu
ții.

Dinamo București — A.S.A. Tg. 
Mureș 5—1 (2—1). Dinu (minutul 17). 
Ion Marin (min. 25). Hajnal (min. 
41). Dudu Georgescu (min. 82) și 
Vrinceanu (min. 84 și 89) au punctat 
intr-un meci în care Dinamo a ară
tat ca o echipă ce și-a găsit ceva din 
cadență, iar A.S.A. a încercat fără 
succes să se prezinte drept un parte
ner dificil.

F.C.M. Galati — C.S. Tirgoviște 
2—0 (1—0). Balaban (min. 35. din 
penalti) și Kramer (min. 58) au con
vins că si echipa lor e în ascensiune

de formă. Portarul Coman a primit 
cartonaș galben (al doilea din acest 
campionat).

„U“ Cluj-Napoca — Poli Timișoara 
3—2 (3—1). După numai 25 minute 
de joc, alb-negrii conduceau cu 3—0 
(marcaserâ Batacliu, de două ori, și 
Liviu Mihai), Poli și-a revenit „din 
pumn", a jucat pe măsura ei in re
priza secundă dar n-a reușit decît 
două goluri prin noua achiziție Ne- 
delcu II și prin vechea achiziție 
Dembrovschi.

Chimia Rm. Vîlcea — Steaua 2—1 
(1—0). Victorie a voinței, dăruirii și 
spiritului de echipă dovedite de vîl- 
ceni. Autorii golurilor care au prici
nuit steliștilor prima infringere in 
acest campionat : Savu (min. 36) și 
Gingu (min. 79) ; in min. 50 Iordă- 
nescu egalase. O mențiune pentru 
Carabageac — primul dintre „mexi
cani" care a sărit în ajutorul echipei 
de club (sosise cu 90 de minute ina
inte de ora meciului, după 20 ore de 
zbor și alte cîteva cu mașina). Și a 
jucat foarte bine !

Politehnica Iași — Gloria Buzău 
2—1 (1—0). Costea și Romilă II ri
dicaseră scorul la 2—0. dar un penalti, 
contestat de gazde, spectatori și crai
nic reporter a făcut să rămînă 2—1 
(a transformat Stan).

F.C. Baia Mare — Viitorul Scorni- 
cești 3—1 (1—0). Joc televizat. Băi- 
mărenii au pasat foarte mult și au 
ratat foarte mult — ceea ce era să-i 
coste, fiindcă după 2—0 (marcaseră 
Koller și Deac) Petre Petre a făcut 
2—1 și tot el a ratat apoi egalarea. 
Pină la urmă, Deac a înscris și al 
treilea gol (tot la corner, ca și al 
doilea).

Acum, și în fruntea și în coada 
clasamentului s-a produs o regrupa
re. Patru echipe au cite 10 puncte, 
despărțite fiind de golaveraj : în or
dinea, Steaua. F.C. Baia Mare. Univ 
Craiova. „U“ Cluj-Napoca. în „coas
ta" lor, Dinamo și S.C. Bacău — cu 
cite 9 puncte. Urmează : C.S. Tîrgo- 
viște și Politehnica Iași (cu cite 8 p.), 
Viitorul Scornicești. A.S.A. și F.C. 
Argeș (cu cite 7 p.). Sportul studen
țesc, Chimia. F.C.M. Galati si Jiul 
(cu cite 5 p.), Gloria (4 p.) și Olim
pia (1 p.).

Proxima etapă va avea loc dumi
nică, 23 septembrie. Pină atunci. însă, 
mai avem „miercurea europeană". Să 
ne dorim succes !

Gheorghe MITROI

în cîteva rînduri
Sîmbătă dimineață s-a înapoiat în 

Capitală delegația sportivilor români 
participant la Jocurile Mondiale Uni
versitare de la Ciudad de Mexico, 
competiție la care reprezentanții 
noștri s-au situat pe locul trei în cla
samentul pe națiuni, cu 31 de me
dalii, dintre care 13 de aur. 3 de ar
gint si 15 de bronz.
. La sosire, pe aeroportul internațio
nal Otopeni, studenții sportivi au 
fost întimpinati de membri ai con
ducerii Uniunii Tineretului Comunist, 
ai Uniunii Asociațiilor i Studenților 
Comuniști din România și ai Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, precum și de numeroși 
tineri.

• Delegațiile Comitetului de or
ganizare a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Moscova si Comitetului 
olimpic român vor începe, duminică, 
definitivarea parcursului ștafetei flă
cării olimpice pe teritoriul României.

Delegația olimpică a U.R.S.S.. con
dusă de A. A. Kislov, a fost primită 
la Comitetul olimpic român si a avut 
o intilnire cu redactori sportivi al 
presei centrale si Radioteleviziunii.

• In sala Dinamo din .Capitală au 
început campionatele internaționale 
de judo pentru tineret ale României, 
la care participă sportivi din 9 tari.

în prima zi de concurs, sportivii 
români Gabriel Safta (78 kg) și 
Mihai Cioc (peste 95 kg) au obtinut 
victoria la categoriile respective. La 
celelalte două categorii programate 
au terminat învingători concurentii 
sovietici Hubuluri (86 kg) si Beruaș- 
vili (95 kg).

Competiția se încheie astăzi cînd. 
de la 9.00; se vor disputa întrecerile 
la categoriile 60 kg. 65 kg si 71 kg.

DUMINICA IC SEPTEMBRIE 1973
PROGRAMUL 1

8,45 Gimnastica la domiciliu. Program 
pentru pionieri și șoimii patriei

9,00 Tot înainte — început de an șco
lar

9,25 Șoimii patriei — „Sint școlar in 
clasa 1“

9,35 Film serial pentru copii : Săgeata 
neagră — episodul 18

10,00 Viața satului
11.45 Din cartea operei românești
12,30 De strajă patriei
13,05 Album duminical
13,05 Umor și muzică
14,00 Desene animate : Woody, docânl- 

toarea buclucașă
16,00 Yucatan — vestigiile unei vechi ci

vilizații. Producție a studiourilor de 
filme mexicane

16.15 Telesport, In cuprins: Tenis — as
pecte din întiltlirea Cehoslovacia— 
Suedia, semifinala europeană a 
„Cupei.Davis": Șah — rubrică reali
zată și prezentată de maestra inter
națională Elisabeta Pollhroniăde ; 
Campionatele europene de călărie 
— sărituri peste obstacole. Selec- 
țiuni înregistrate de la Rotterdam

17,55 Film serial : Calvarul. Episodul 13
18.45 „Cei patru M- — „Sarea". Produc

ție a Studioului de film TV
19,00 Telejurnal
19.15 Permanenta redescoperire a Româ

niei (XIII).
20,05 Film artistic : „Ultimul caz al lui 

Brock". Premieră pe tară.
21.35 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL 2
8,45 Pe ulița mindrel mele — melodii 

populare
9.20 Orizont tehnlco-ștlințific

10,00 Concert educativ
19.00 Telejurnal
19,15 Telerama
20,20 Moștenire pentru viitor — Con

stantin Negruzzi
.20.50 Clubul tineretului
21.35 Telejurnal • Sport

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 septembrie. In țară : Vreme ră
coroasă la inceput, Îndeosebi în regiu
nile din nordul țării, apoi in încălzire 
ușoară. Cerul va fl variabil, mai mult 
noros în Crișana, Transilvania. Mara
mureș și nordul Moldovei, unde vor că
dea ploi locale care vor avea si carac
ter de aversă. In rest, ploile vor fi izo
late. Vînt moderat Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 5 și 15 gra
de, Izolat mai coborite in depresiunile 
din vestul Transilvaniei și nordul țării. 
Temperaturile maxime vor oscila între 
15 și 25 de grade. Izolat, in nordul țării, 
în primele două nopți, sint posibile 
condiții de brumă. în București : Vre
me răcoroasă la început apoi în încăl
zire, cu cer variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată, Vint moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.

cinema
• în numele Papei Rege: PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 18.
© Capcana pentru rață: PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45* 18; 20,15.
• Ghinioniștii: VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Hoțul din Bagdad: SCALA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Pintea — 10; 12; 14, Mihail, cîine 
de circ — 16; 18; 20: CENTRAL.
• Mihail, cîine de circ: MELODIA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; J8; 20.15, 
MODERN — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 19,45.

• Lumea Atlantideiî LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.15: 13.30 16.15: 18.30; 
20.45, la grădină — 20,30. BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20.15, EXCELSIOR — 9: 11.15; 13.30; 
15,45: 18; 20.15.
• Mama — 9; 11, Pîine cu nuci — 
12,45; 14,45, Inocentul —'16; 19 — 
DOINA.
• Alarmă tn deltă: TIMPURI NOI 
— 10; 12,30; 15; 17,15: 19.30.
• Moartea unui ghid: CAPITOL — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15 : 20,30, la 
grădină — 20, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30: 15.45: 18; 20,15. GRADI
NA FESTIVAL — 19.45.
• Severino: DACIA — 9: 11,15;
13,30; 15,45 ;• 18: 20.
• La cinci zile de casă: FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, GLORIA — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. AURORA — 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18: 20, la grădină —
20.15.

Congresul Mondial al Petrolului - un important eveniment al vieții științifice și politice internaționale
In lumina cuvintării inaugurale a președintelui Nicolae Ceaușescu, 

contribuții de preț în orientarea eforturilor spre soluționarea problemelor 
energetice, in interesul păcii și progresului omenirii

La capătul a șase zile de dezbateri, 
vineri s-au încheiat lucrările celui 
de-al X-lea Congres Mondial al 
Petrolului, desfășurat la București, 
sub inaltul patronaj al președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Prin larga participare, 
prin importanța și actualitatea pro
blemelor abordate, prin caracterul 
științific, profund democratic, al dez
baterilor, prin concluziile evidențiate, 
prestigioasa reuniune s-a înscris ca 
un eveniment internațional de o 
deosebită semnificație tehnico-științi- 
fică, economică și politică, încununat 
cu deplin succes.

Congresul a oferit celor peste 5 000 
de participant! din zeci de țări de pe 
toate continentele — miniștri, con
ducători ai unor departamente si in
stituții de profil, reprezentanți ai 
unor mari companii și societăți pe
troliere, reputati oameni de stiintă și 
specialiști — prilejul de a face. în 
ședințe plenare, in sesiuni tehnice și 
la mese rotunde, organizate inclusiv 
în centrele petroliere din tara noas
tră, un larg schimb de opinii și de 
experiență în domeniul prospectării, 
extracției și prelucrării petrolului, in 
ansamblul problemelor energetice.

însemnătatea cu totul deosebită a 
congresului, interesul si atentia cu 
care el a fost urmărit (lucrările au 
fost relatate de circa 200 de tri
miși speciali ai presei internaționale) 
decurg, desigur, din faptul că el s-a 
întrunit intr-un moment cînd proble
ma petrolului si. in general, a resur
selor energetice constituie o proble
mă economică prioritară pe plan 
mondial.

In aceste împrejurări, desfășurarea 
congresului a confirmat pe deplin 
semnificația faptului că el s-a tinut 
în capitala României, tară cu veche 
tradiție in acest domeniu și care, 
prin gindirea și cuvintul președintelui 
ei, a prevăzut mai de mult și a sesi
zat din timp, in spirit realist, feno
menele si tendințele de evoluție a 
crizei energetice, a preconizat moda
lități concrete de a-i face fată si le-a 
aplicat in politica sa internă, s-a pro
nunțat și a acționat ferm pentru dez
voltarea unei largi cooperări inter
naționale în scopul soluționării pro
blemelor energetice pe plan mondial, 
în acest context, sint elocvente apre
cierile unanime ale participanților 
asupra condițiilor optime asigurate 
in capitala tării noastre pentru des
fășurarea congresului, care au con
tribuit la deplina reușită a ăcestui 
eveniment.

O concludentă expresie a preocu
părilor manifestate pe acest plan de 
România au constituit-o prezenta la 
ședința de deschidere a Congresului 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
cum și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
interesul cu care a fost urmărită de 
conducerea statului nostru desfășu
rarea lucrărilor, inclusiv primirea la 
președintele tării a grupului de per
sonalități din conducerea Organiza
ției Congreselor Mondiale ale Petro
lului. Președintele organizației, Wil
helm von Ilsemann. relevind că este 
pentru prima oară cînd un șef de 
stat îsi manifestă printr-o asemenea 
participare interesul pentru un con
gres consacrat problemelor petrolului, 
sublinia că „a fost o deosebită onoare 
pentru participant! ca președintele 
României, împreună cu doamna Elena 
Ceaușescu, să inaugureze congresul".

Cuvîntarea pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu a rostit-o în aceas
tă ședință inaugurală a constituit, in
tr-adevăr. prin bogăția Si profunzi
mea ideilor expuse, prin spiritul ei 
constructiv, prin clarviziunea si 
realismul soluțiilor si propunerilor 
prezentate, o contribuție remarcabilă 
Ia fundamentarea si promovarea unei 
concepții și a unei politici noi in do
meniul energetic, de natură să ducă 
la soluții eficiente, corespunzător as
pirațiilor de pace și bunăstare ale 
tuturor popoarelor lumii.

Dezbaterile congresului au relevat 
justețea analizei cuprinse in cuvin- 
tare asupra situației ce s-a creat în 
domeniul energiei. punînd în evi
dentă că factorii determinant ai 
acesteia rezidă în creșterea vertigi
noasă a consumului ca urmare a so
licitării petrolului de către toate 
statele, lipsa unei perspective clare 
a exploatării și folosirii rationale a 
acestei resurse, creșterea nemăsurată 
și nefundamentată a preturilor ți
țeiului — cu mult peste cheltuielile 
de exploatare — neglijarea valorifi
cării unor resurse importante, ca, 
de pildă, cărbunele, și a surselor

noi de energie. A apărut astfel in 
mod evident că, așa cum s-a 
arătat in cuvîntare, dificultățile și 
complicațiile decurgînd din această 
situație de criză a energiei afec
tează, in condițiile accentuării inter
dependențelor pe plan mondial, inte
resele tuturor statelor, ale întregii 
omeniri.

Dealtfel, se poate spune că ideile 
călăuzitoare din cuvintare au avut 
un amplu și puternic ecou, și-au pus 
amprenta asupra desfășurării con
gresului, participantii relevind că 
modalitățile și căile de depășire a 
consecințelor grave ale crizei ener
getice și de asigurare a dezvoltării 
in continuare a civilizației mon
diale corespund intru totul celor 
mai stringente cerințe ale actualității. 
Aceasta se referă, bunăoară, la nece
sitatea identificării a noi zăcăminte 
de petrol și gaze, perfecționării teh
nologiilor și a tehnicilor de exploa
tare. in vederea sporirii gradului de 
recuperare a țițeiului din zăcăminte, 
asigurarea unui consum rațional. în
lăturarea risipei, găsirea de înlocui
tori ai petrolului atit în producția de 
energie, cit și in producția industria
lă. descoperirea și valorificarea noi
lor surse de energie. în urmărirea a- 
cestor obiective. România manifestă 
o preocupare constantă, programul de

cercetare și dezvoltare în domeniul 
energiei — care urmează să fie dez
bătut și aprobat de Congresul al 
Xll-lea al P.C.R. — definind in a- 
ceastă privință orientări directoare 
și trasînd măsuri menite să asigure 
ca România să devină independentă 
din punctul de vedere al energiei și 
combustibilului.

Ca o idee de frontispiciu a cuvintă- 
rii s-a impus și a fost reținută ne
cesitatea soluționării problemelor 
energetice, ca și în genere a tu
turor problemelor cardinale ale lu
mii de azi, prin dezvoltarea unei 
ample conlucrări Internaționale pe 
toate planurile — în producție, in 
cercetarea științifică și tehnologică — 
pentru ieșirea din actuala criză și 
asigurarea in perspectivă a nevoilor 
energetice. „Trebuie să facem totul — 
a subliniat președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU — pentru ca petrolul să 
nu mai constituie sursă de conflicte 
si litigii intre state, ci obiectul 
unei colaborări și conlucrări fruc
tuoase între națiuni deplin suverane, 
egale în drepturi, stăpine pe bogă
țiile lor naționale și pe propriile des
tine... Toate statele și guvernele, 
toate popoarele să conlucreze astfel 
ca întreaga omenire să înainteze 
nestînjenit pe calea progresului. a 
bunăstării și civilizației".

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, problemele legate de cri
za economică, inclusiv în domeniul 
energiei, se află în strînsă, indisolu
bilă legătură cu celelalte probleme 
cardinale care preocupă omenirea 
contemporană. în această ordine de 
idei, se poate constata cu satisfacție 
aprecierea de care s-a bucurat în 
rindurile participanților Ideea din cu
vintare că înfăptuirea dezarmării ar 
fi de natură să elibereze importante 
resurse de combustibil și energie, 
utilizabile in scopuri pașnice, con
structive. în spiritul profund uma
nist ce caracterizează politica exter
nă a României, cuvîntarea a subliniat 
necesitatea de a se face totul pentru 
ca resursele planetei — inclusiv pe
trolul — să fie folosite nu în scopul 
războiului și distrugerii, ci numai în 
slujba omului, a bunăstării tuturor 
națiunilor.

Totodată, în numeroase intervenții 
in cadrul congresului a fost larg îm
părtășită concepția expusă de pre
ședintele României cu privire la re
lația dintre actualele dificultăți eco
nomice și persistența subdezvoltării, 
a decalajelor dintre state, chemarea

sa la conjugarea eforturilor pentru 
edificarea cit mai rapidă a unei noi 
ordini economice internaționale, care 
să ducă la statornicirea unor relații 
noi, inclusiv în domeniul folosirii re
surselor de petrol ale planetei, pre
cum și la raporturi juste între pre
turile materiilor prime și cele ale 
produselor industriale, de natură să 
stimuleze eforturile de dezvoltare a 
tuturor țărilor, să asigure stabilitatea 
economiei mondiale, progresul gene
ral.

Larga audiență, puternicul ecou In 
rindurile participanților la congres 
pe care le-au avut ideile fertile șl ge
neroase din cuvintare sint demonstra
te de numeroase declarații ale parti
cipanților. „Discursul magistral rostit 
de președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost extrem de util pentru desfășura
rea congresului, dindu-i orientări 
clare, astfel incit el să jaloneze căi 
concrete de acțiune pentru soluționa
rea problemelor generale ale ener
giei"— a declarat Yahia Taminy, di
rector în Ministerul Energiei din Al
geria. „Abordind intr-o viziune largă, 
realistă, problemele energiei, pre
ședintele României a făcut propuneri 
de măsuri concrete, constructive in 
vederea soluționării acestora. Aș dori 
să subliniez mai ales propunerea pre
ședintelui Ceaușescu cu privire la li
mitarea înarmărilor, ceea ce ar spori 
considerabil investițiile in domeniul 
utilizării științei și tehnicii în scopuri 
pașnice" — a apreciat Jean Claude 
Balaceanu, directorul general al In
stitutului francez al petrolului. „Cu
vintele rostite de președintele Româ
niei ne-au inspirat foarte mult, iar 
ideile pentru care a militat domnia sa 
sint in concordanță cu gindurile noas
tre" — a declarat C. R. Jagannathan. 
directorul companiei „Oii India", sub
liniind în special atentia ce a fost 
acordată dezvoltării colaborării in
ternaționale. „Preocuparea președin
telui Nicolae Ceaușescu ca congrese
le petrolului să aibă ca deviză de aici 
inainte : „PETROLUL IN SLUJBA 
PĂCII, PENTRU PROGRESUL OME
NIRII" este o idee foarte prețioasă, 
sintetizind intr-un mod admirabil 
obiectivul principal și liniile direc
toare ale congresului" — a conchis 
Alexander Lewis Jr., vicepreședinte 
al Organizației Congreselor Mondiale 
ale Petrolului.

Asemenea declarații, ca șt nume
roase altele care ar mai putea fl ci
tate, dau expresie puternicei impresii 
produse de conținutul cuvintării pre
ședintelui României, unanim aprecia
tă ca un judicios și mobilizator Im
bold la conlucrarea internațională 
pentru solutionarea problemelor ener
giei in interesul general *1 umani
tății. Ca o sinteză a acestor aprecieri. 
Însăși Rezoluția adoptată de Consiliul 
Permanent al Congreselor Mondiale 
ale Petrolului relevă că un șir de re
comandări preconizate de congres au 
fost făcute vinci in vedere situația 
energetică mondială șl luind tn con
siderare ideile expuse de președintele 
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea ros
tită la congres".

în cadrul dezbaterii libere ce a 
avut loc, participantii la congres 
și-au expus punctele de vedere în 
problemele abordate, au înfățișat ex
periența și preocupările actuale din 
țările lor, au adus contribuții de cea 
mai mare utilitate în multiplele as
pecte ale problematicii energiei. Ca 
rezultat al dezbaterilor, s-au contu
rat concluzii și direcții principale de 
acțiune în viitor, între care aplica
rea unui regim sever de economisire 
a petrolului, necesitatea amplificării 
cercetării și dezvoltării tehnologiei de 
recuperare a petrolului din zăcămînt, 
măsuri de creștere a producției mon
diale de petrol, preocuparea pentru 
asigurarea unor preturi juste la pro
dusele petrolifere. A fost subliniată 
necesitatea ca, paralel cu explorarea 
unor noi regiuni petrolifere, cu per
fecționarea tehnicilor de forare și de 
prelucrare, să se treacă hotărît la 
exploatarea altor surse de energie de- 
cît petrolul.

Tribună a unor ample și aprofun
date schimburi de opinii, congre
sul a dat — așa cum au subliniat 
numeroși participant! — un puternic 
impuls promovării noului în politica, 
știința și tehnologia petrolului, impuls 
de pe urma căruia vor beneficia toa
te statele lumii, printr-o largă și rod
nică colaborare internațională. pă
trunsă de telurile păcii și progresu
lui umanității.

I. FINTÎNARU

• Apașii: BUCEGI — 16: 18; 20, 
la grădină — 20.15.
• Umbra lui Casey: GRrVIȚA — 
9; 11,15; 13.30: 15.45: 18: 20.
• Olga și poetul: DRUMUL SĂRII 
— 16: 18; 20.
• Ultimul Fleksness: BUZEȘTI — 
15,15: 17,30: 19,30, la grădină -- 20,15.
• Columna: FERENTARI —16; 19.
• Alibi pentru un prieten: LIRA
— 15; 17,30; 20. la grădină —
20,15, Matineu pentru copii — 10.
• Dacii: COTROCENI — 15.30;
17,45; 20.
• Ultima frontieră a mortii: GIU
LEȘTI — 11; 13,15; 15.30: 17,45; 20, 
Matineu pentru elevi și studenți
— 9, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.
• Nick Carter, superdetectlv: PA
CEA — 16; 18; 20.
• Leii saloanelor: VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.

• Aventurile lui Mark Twain: CI
NEMA STUDIO — 10; 12.30; 15; 
17,30; 20, FLOREASCA — 9: 11,30; 
14: 16,45; 19,30.
• Nea Mărin miliardar: POPULAR 
— 16; 18: 20.
• Iphygenia: MIORIȚA — 9: 11.30; 
14: 16,45; 19,30.
• Pe urmele documentului 99: 
MUNCA — 15.30; 17,45; 20. Matineu 
pentru copii — 10.
• Iarna bobocilor: COSMOS — 
10,30; 15,30; 17,45 : 20.
• Elefantul alb: TOMIS — 9; 11.15;
13.30; 15.45; 18,15; 20.30, la gră
dină — 20.
• Satul cu arțari: FLACĂRA — 
15.30; 17,45; 20. Matinee pentru 
copil — 9,30; 11,30; 13.30.
• Frate și soră: ARTA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
20,30.
• Cazul Gorgonova: PROGRESUL 
— 16; 19.

• Misiunea Capricorn unu: FLA
CĂRA — 20,15.
• tn ritmul muzicii: GRĂDINA 
TITAN — 20.30.
• Tînăr și liber: PARC HOTEL
— 20,15.

teatre
• Filarmonica ..George Enescu" 
(sala mică a Palatului): Concertul 
capodoperelor — 20.
• Opera Română: Motanul în
călțat — 11, Coppelia — 19.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu): Față în față cu lumea 

19,30. (sala Studio): Anecdote 
provinciale — 19,30.

• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 19,30.
• Teatrul Mic: Pluralul engle
zesc — 10,30, Nu sint turnul
Eiffel — 19.30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
O noapte furtunoasă (premieră) 
— 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat: Un 
gind, o lacrimă, un zîmbet — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Costică, ne vede lumea — 
19,30
• Teatrul „Ion Creangă*: Păpușa 
cu piciorul rupt; Pufușor și Mus
tăcioară — 10,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română": Pe un picior de plai — 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică* (sala Vic
toria) : Petrică și lupul — 11.

• ROBOTI „VĂZĂ
TORI". O firmă engleză va 
introduce în fabricație roboți 
industriali capabili să „vadă" 
piesele pe care le manevrează, 
să le compare cu programul de 
lucru stabilit și, in cazul în care 
ele corespund acestui program, 
să Ie monteze. Asemenea roboti, 
care sint dirijați de un micro
procesor cuplat la o cameră de 
televiziune, pot deosebi 20 de 
piese, avînd nevoie pentru iden
tificarea lor de numai a 15-a 
parte dintr-o secundă. Roboții 
„văzători" sint deosebit de utili 
în acele puncte de lucru unde 
munca omului este îngreunată 
din cauza zgomotului, a gazelor 
sau a radiațiilor.

• DIAGNOZĂ PE 
BAZA AMPRENTELOR. 
Savanti indieni afirmă că de
presiunile psihice și afecțiunile 
cardiace pot fi depistate pe baza 
amprentelor subiecților. Medici 
de la unul din colegiile statului 
Pundjab au descoperit chiar 
unele particularități în ampren
tele digitale ale unor bolnavi 
de cancer. Ei afirmă, de aseme
nea, că analiza amprentelor poa
te avea o mare însemnătate 
pentru studierea legăturii exis
tente intre anumite maladii ' și 
ereditate.

© APA - UN MINE
RAL MIRACULOS. Sai 
crede că știm totul despre apă. 
Apa, așa cum o știm, compusă 

din hidrogen și oxigen, ascunde 
încă numeroase taine. Întrucît 
fiecare din elementele sale 
componente are mai multi izo
topi. se pot obține un număr de 
48 combinații diferite de apă — 
ușoară, grea ș.a. Deși obișnuim 
să comparăm lucrurile asemă
nătoare cu două picături de apă. 
în natură nu există stropi de 
apă identici, fiecare din ei re- 
prezentînd o combinație de mo
lecule ce se deosebesc în pri
vința compoziției izotopice. Apa 
pură este o noțiune aproximati
vă, pentru că nimeni nu a iz
butit să o obțină. Apa poate 
curge... in sus. datorită tensiunii 
superficiale, fenomen ce permite 
copacilor să o pompeze pină la 
150 m înălțime. Apa poate fi... 
uscată, ca o pudră, în cazul com
binării ei, într-o anumită pro
porție. cu acid salicilic hidrofob.

Apa ascunde un uriaș potențial 
energetic. Un litru de apă poate 
furniza mai multă energie de- 
cit 100 kg de cărbune de bună 
calitate — cu condiția de a re
curge la reacția termonucleară 
pentru obținerea energiei. Se 
apreciază că acest uimitor mi
neral ar putea satisface nevoile 
energetice ale Terrei timp de 
un miliard de ani.

0 AVANTAJOASA 
„RETROGRADARE". pînă 
de curînd, localitatea portugheză 
Amadora, situată la vest de Li
sabona. deținea un record euro
pean absolut : cu 240 000 locui

tori, era cea mai mare comună 
a continentului. O poziție frun
tașă care avea însă, pentru lo
cuitori. mai multe dezavantaje, 
căci, conform categoriei admi
nistrative în care se încadra, și 
mijloacele materiale la dispozi
ția edililor erau infime, locurile 
de muncă insuficiente etc. A- 
cestei stări de fapt i-a pus capăt 
o recentă hotărîre a parlamen
tului portughez, prin care loca
litatea rurală Amadora e de
clarată oraș — o avansare care, 
prin prisma curiozităților turis
tice, corespunde unei retrogra
dări. cel mai mare sat de pe 
continent nemalfiind acum decit 
un oarecare oraș din Portugalia.

• IERBICID NATU
RAL Floarea soarelui — plan
ta preferată a pictorului Van 
Gogh — posedă o calitate necu
noscută pînă de curînd : ea 
oprește creșterea buruienilor. 
Descoperirea, care aparține fito- 
logului american Gerald Leather, 
este de natură să deschidă pers
pective nebănuite în domeniul 
combaterii dăunătorilor vegetali, 
prin înlocuirea ierbicidelor chi
mice (care adesea au efecte se
cundare negative) cu un ierbicid 
natural.

© PE URMELE LUI 
HANNIBAL De miercuri, 
s-a dat startul In expediția ce 
încearcă să refacă traversarea

Alpilor de armata celebrului 
general cartaginez din antichi
tate. Hannibal. Plecați de la 
Modane. pe partea Alpilor fran
cezi, membrii grupului au ajuns 
acum ia etapa cea mal dificilă : 
trecerea, împreună cu cei doi 
elefanți ce-i însoțesc, a vîrfului 
Col du Clapier. înalt de 2 482 
metri, după care, în caz de 
reușită, ar urma coborîrea în 
Italia. Pînă acum nu a izbutit 
nici una din tentativele făcute 
de a se reedita faimoasa expe
diție a lui Hannibal,

• BIOMECANICA - 
O RAMURĂ IN AFIR
MARE. 150 de cercetători și 
specialiști din 17 țări se vor 

reuni la Strasbourg (Franța) 
pentru a participa la al doilea 
congres european de biomecani
ca. Ca teme principale ale a- 
cestei Intîlniri figurează acci
dentele rutiere și de muncă, să
nătatea persoanelor tn vtrstă. 
Vor fi prezentate realizări prac
tice recente in acest domeniu. 
Intre care consolidarea anumitor 
fracturi prin stimulare electrică 
externă, fără recurgerea la ope
rație. mărirea longevității pro
tezelor articulare, tn principal, 
congresul iși propune mai buna 
cunoaștere a tehnicilor și mate
rialelor susceptibile de a înlocui 
una sau alta din componentele 
corpului uman.
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Un proiect de rezoluție prezentat la Națiunile Unite 

de „Grupul celor 77“ subliniază :

„Se impun acțiuni eficiente in vederea 
instaurării unii ordini economice 

internaționale"
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— în numele „Grupului celor 77“, 
Tunisia — care deține in prezent 
președinția acestei organizații a țâ
rilor în curs de dezvoltare — a pre
zentat la Națiunile Unite un proiect 
de rezoluție care recomandă Adună
rii Generale a O.N.U. să acționeze 
pentru a impulsiona relansarea dia
logului Nord-Sud, in vederea instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale. în mod deosebit, pro
iectul insistă asupra necesității ini
țierii „unei serii de negocieri mon
diale in ce privește cooperarea eco
nomică internațională, în folosul 
dezvoltării". Se subliniază că aceste 
negocieri trebuie să se desfășoare in 
cadrul O.N.U. și „să se refere la 
principalele probleme legate -de ma
teriile prime, energie, comerț, dez
voltare, precum și Ia problemele 
monetare și financiare". Succesul ne

„Să se pună capăt actelor de agresiune 
ale R. S. A. împotriva Zambiei!“

Apel adresat secretarului general al O.N.U. de autoritățile 
de la Lusaka

LUSAKA 15 (Agerpres). — Zambia 
• adresat un apel secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, cerind 
ca Republica Sud-Africană să pună 
capăt actelor sale de agresiune îm
potriva provinciei din vestul terito
riului national, a declarat ministrul 
afacerilor externe al acestei țări, 
Wilson Chakulya. „Guvernul Repu
blicii Zambia a transmis un protest 
hotărit împotriva Africii de Sud fată 
de violarea integrității sale teritoria
le de către trupele sud-africane“, a 
precizat el.

Chakulya a arătat că în primele 3 
luni ale acestui an. 10 persoane au 
fost ucise, 18 rănite și bunuri mate
riale distruse de către trupele inva
datoare sud-africane, care au ocupat

Represiuni împotriva partidelor 
democratice din Coreea de sud

SEUL 15 (Agerpres). — Comitetul 
Central al Partidului Nou Democra
tic (P.N.D.) din Coreea de sud a dat 
publicității o declarație in care de
nunță represiunile la care se dedau 
autoritățile conduse de dictatorul 
Pak Cijan Hi împotriva partidelor de 
opoziție din Coreea de sud — trans
mite agenția A.C.T.C. în urma unui 
proces intentat la 8 septembrie, pe 
baza unor intrigi urzite de elemente 
provocatoare și huliganice, tribunalul 
din Seul a decis privarea actualei 
conduceri a P.N.D. de dreptul de 
exercitare a funcțiilor ce reveneau 
Prezidiului acestui partid și suspen
darea activității acestuia. Declarația 
subliniază că prin acest act antide

gocierilor — se arată In proiect — 
„va depinde de angajamentul fără 
echivoc al tuturor țărilor si în spe
cial' al celor dezvoltate de a între
prinde acțiuni eficiente în contextul 
eforturilor pentru instaurarea unei 
noi ordini economice Internationale", 

in preambulul proiectului de rezo
luție se menționează că ..Grupul 
celor 77“ apreciază că nu s-au înre
gistrat progrese reale in- acest do
meniu din cauza poziției adoptate 
de marea majoritate a țărilor dez
voltate, care nu au dovedit o dorință 
politică reală de a angaja negocieri 
valabile. Preambulul subliniază, tot
odată, că „instaurarea unei noi or
dini economice internaționale recla
mă initiative îndrăznețe, cere soluții 
noi, concrete și globale, și ea nu poate 
fi rodul unor reforme parțiale și al 
unor improvizații concepute in scopul 
rezolvării dificultăților economice de 
moment".

o porțiune din vestul Zambiei timp 
de două săptâmini.

„Republica Zambia apreciază aces
te acte ca o agresiune deschisă co
misă de către armata sud-africană, 
ca o încălcare directă a prevederilor 
Cartei Națiunilor Unite care cheamă 
la respectul integrității teritoriale și 
a suveranității statelor independen
te". a subliniat ministrul zambian. în 
acest sens, el s-a referit la două ase
menea acte agresive : la 21 iulie, cind 
500 de militari sud-africani sprijiniți 
de aviație au trecut frontiera dintre 
cele două state, și la 6 martie, cind 
două avioane sud-africane au bom
bardat poziții militare zambiene lin
gă fluviul Zambezi, omotînd 5 sol
dați. rănind ălti 10 și distrugînd 3 
vehicule ale armatei zambiene.

mocratic regimul de la Seul incear- 
că să Înlăture conducerea P.N.D.. de
oarece aceasta s-a pronunțat cu ho- 
tărire pentru abolirea actualei ■ con
stituții nedemocratice, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viată ale po
porului și pentru realizarea dialogu
lui dintre Nordul și Sudul Coreei, in 
scopul realizări) reunificării pașnice 
a tării. Subliniind că dictatorul Pak 
Cijan Hi încearcă să se mențină la 
putere prin orice mijloace, documen
tul exprimă. în încheiere, speranța că 
partidele democratice și oamenii cu 
vederi progresiste din intreaga lume 
își vor ridica glasul de protest împo
triva represiunilor la care sint supuse 
partidele de opoziție din Coreea de 
sud.

Președintele Mexicului l-a primit 
pe ministrul apărării naționale al României

CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager
pres). — Președintele Statelor Unite 
Mexicane, Jose Lopez Portillo, a pri
mit pe general-colonel Ion Coman, 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, care, la 
invitația secretarului mexican al 
apărării, general de divizie Felix 
Galvan Lopez, efectuează o vizită 
oficială în Mexic.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu, au 
fost transmise cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, iar 
poporului mexican prieten noi suc
cese și prosperitate.

Mulțumind, șeful statului mexican 
a rugat să se transmită tovarășului

NECESITATEA UNITĂȚII
subliniată de secretarul

PARIS (Agerpres). — Luînd cuvîn- 
tul Ia încheierea lucrărilor plenarei 
C.C. al P.C. Francez, Georges Mar- 
chals, secretarul general al partidu
lui, s-a referit la uneie probleme ale 
politicii internaționale a P.C.F., re- 
afirmînd hotărirea comuniștilor fran
cezi de a continua lupta pentru edi
ficarea unei Europe democratice, 
pentru progres economic și social, 
pentru stabilirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru co
existență pașnică, dezarmare și pace. 
Noi, a spus el, ne pronunțăm pentru 
ca Franța să renunțe la politica 
blocurilor, a Întoarcerii la „atlantism" 
și la cursa înarmărilor.

„Zilele culturii românești11 in R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD. — Tri

misul Agerpres, S. 
Morcovescu. transmi
te: in continuarea ma
nifestărilor prilejuite 
de „Zilele culturii ro
mânești" in Iugosla
via. vineri seara a 
fost prezentat, la Bel
grad. in premieră de 
gală. filmul artistic 
românesc „Clipa". Pu
blicului spectator i-au 
fost prezentați regizo
rul filmului, Gheorghe 
Vitanidis. si interpreta 
principalului rol fe
minin, Violeta Andreii

Colectivul Teatrului de 
comedie din București 
a fost oaspetele ora
șului Kragutevaț, unde 
a prezentat un spec
tacol cu piesa „Livada 
de vișini" de A. P. 
Celiov. Corul acade
mic ..Song" al Casei 
de cultură a studenți
lor din București a 
susținui un concert pe 
scena Casei de cultu
ră din Tetovo. La 
Prizren, corul Casei 
de cultură din Drăgă- 
șani a prezentat un

Vizita unei delegații de 
activiști ai P.C.R. in R.O.G,

BERLIN (Agerpres). — O delega
ție de activiști ai P.C.R.. con
dusă de Vasile Bărbu-let, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
secretar al Comitetului județean Sibiu 
al Partidului Comunist Român, a în
treprins in perioada 10—15 septem
brie o vizită de schimb de experiență 
in R. D. Germană.

La Încheierea vizitei, delegații a 
fost primită de Joachim Hermann, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G. A fost prezent 
Gheorghe Tache, ambasadorul Româ
niei in R. D. Germană.

Nicolae Ceaușescu cordiale si prie
tenești salutări, împreună cu cele 
mai bune urări din partea sa.

în cadrul Întrevederii s-a exprimat 
satisfacția pentru evoluția ascen
dentă a relațiilor romăno-mexicane 
după vizita in Mexic a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, dorința de a da 
noi dimensiuni colaborării bilaterale, 
în toate domeniile, inclusiv cel mi
litar.

La întrevedere, care a decurs in
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au participat generalul de divizie 
Felix Galvan Lopez, secretarul apă
rării naționale a Mexicului, precum 
și Dumitru Mihail, ambasadorul tării 
noastre în .Statele .Unite Mexicane.

FORJELOR POPULARE
general al P. C. franttz

Secretarul general al P.C.F., apre
ciind că situația oamenilor muncii 
s-a înrăutățit, că fenomenele de cri
ză se adincesc, a relevat năzuința 
consecventă a P.C. Francez spre uni
tatea tuturor forțelor populare, pen
tru transformări democratice. Aceas
ta a fost linia partidului nostru in 
decursul ultimilor ani. a spus el. Fie
care infringere a dușmanului de 
clasă,, fiecare poziție cucerită de cla
sa muncitoare contribuie la înlătura
rea obstacdlelor din calea spre uni
tate. în încheiere. Georges Marchaia 
a subliniat creșterea influenței și au
torității P.C.F. în rindul maselor 
populare.

concert, iar in locali
tatea Cirnomeli a avut 
loc un concert de 
muzică de cameră al 
unei formații a Filar
monicii din Satu Mare, 
dirijată de Mircea 
Cristescu si avindu-l 
ca solist pe Petru 
Csaba. .Teatrul dra
matic din Constanta a 
prezentat un spectacol 
la Casa de cultură din 
localitatea Banatsko 
Novo Selo cu piesa 
„Simbătă la Veritas" 
de Mircea Radu Ia- 
coban.

LUXEMBURG : Donație de 
cărți romănești

Ambasada țării noastre în 
Luxemburg a donat Școlii de 
arte și meserii din Luxemburg, 
care găzduiește sesiunile Acade
miei europene libere de arte 
frumoase, un set de cărți cuprin- 
zind operele tovarășului' Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, volume de 
literatură politică și economică, 
lucrări evidențiind dezvoltarea 
economică și socială și adincirea 
democrației socialiste in Româ
nia, precum și cărți și albume 
de artă.

Rolul crescînd 
al parlamentelor 

in promovarea destinderii
Intervenția reprezentantului 

român la reuniunea 
interparlamentară 

de la Caracas
CARACAS 15 (Agerpres). — în ca

drul lucrărilor plenare ale celei de-a 
66-a Conferințe a Uniunii Interparla
mentare ău început dezbaterile ge
nerale asupra punctelor privind „Si
tuația politică, economică si socială 
din lume", precum și in legătură cu 
„Situația din Orientul Mijlociu și 
problema palestiniană". Subliniind 
complexitatea fenomenelor politico- 
economice din viața internațională, 
faptul că persistenta unor stări de 
tensiune și conflicte generează mari 
pericole pentru pacea și securitatea 
tuturor popoarelor, numeroși delegați 
s-au pronunțat pentru o participare 
mai activă a Uniunii Interparlamen
tare, a parlamentelor și parlamenta
rilor Ia eforturile vizind consolidarea 
mersului spre destindere si înțe
legere.

în intervenția sa. deputatul Ioan 
Ceterchi a expus poziția României 
fată de principalele probleme ale 
vieții internaționale și a subliniat 
fermitatea cu care președintele Nicolae 
Ceaușescu se pronunță și acționează 
pentru instaurarea unui climat de pace 
și securitate in lume. Reprezentantul 
român a evidențiat responsabilitățile 
care incumbă popoarelor, parlamen
telor, forțelor progresiste și democra- 
ticq pentru a împiedica agravarea 
climatului mondial, pentru a se asi
gura continuarea mersului spre des
tindere, garantindu-se pacea si inde
pendența tuturor națiunilor.

Prezentind punctul de vedere al 
țării noastre in legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu și problema 
palestiniană, vorbitorul a subliniat 
poziția constantă adoptată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, potrivit 
căreia fără soluționarea problemei 
palestiniene nu se poate realiza 
pacea in Orientul Mijlociu.

agențiile de presă transmit:
Libia este favorabilă li

nei conferințe arabe extra
ordinare la nivel înalt pen- 
tru examinarea situației din Liban 
sub toate aspectele sale, declara un 
comunicat al Secretariatului pentru 
Afacerile Externe, dat publicității la 
Tripoli. Comunicatul precizează că 
Libia împărtășește punctul de vedere 
al președintelui Libanului, Elias Sar
kis, care a lansat un apel la convo
carea unei astfel de conferințe pen
tru a lua in discuție situația din su
dul tării sale. Pină in prezent. Siria 
și Arabia Saudită și-au declarat spri
jinul lor față de inițiativa președin
telui Sarkis.

încheierea vizitei lui 
Yasser Arafat în Spania. 
încheierea vizitei oficiale Întreprinse 
în Spania de Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, la Madrid a fost dat publici-

ZIUA NAȚIONALĂ A STATELOR UNITE MEXICANE

Excelenței Sale
Domnului JOSE LOPEZ PORTILLO

Președintele Statelor Unite Mexicane
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane. Îmi face 

o deosebită plăcere să adresez, in numele poporului și guvernului român, 
precum și in numele meu personal, felicitări calde și cele mai buhe urări 
de sănătate și fericire personală, progres continuu și prosperitate poporului 
mexican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Drumuri spre viitor
într-o frescă a marelui mural ist 

mexican Diego de Rivera, un băr
bat dintr-un grup de pionieri ai 
unor ținuturi ce par ab’a defrișate 
iși pune mina streașină , la ochi, 
scrutind drumul, ca și cum ar cău
tări ' distanța ce mai trebuie 
parcursă. Este în obișnuința mexi
canilor să dea noțiunii de drum și 
o serie de sensuri alegorice, refiec- 
tînd, ca și fresca lui Rivera, mai 
ales forța spiritului răzbătător în 
învingerea naturii, în deschiderea 
făgașurilor spre noi orizonturi ale 
existentei.

Și itinerarele actuale ale progre
sului național sint asemuite, ade
sea, cu „drumuri spre viitor". Pla
nurile industriale, elaborate în 
relație strihsă cu cele energetice, 
reprezintă o ilustrare semnificativă 
a unor asemenea preocupări vizind 
perspectiva emancipării economice 
și sociale.

Mexicul este, .în: prezent, unul din 
principalii producători de petrol 
din lume. dar. concomitent cu 
preocupările pentru folosirea rațio
nală a acestei bogății, o atenție 
deosebită se acordă diversificării 
surselor energetice. Recent, comisia 
națională, pentru energia electrică 
a anunțat noi ptoiecte avind ca 
obiectiv folosirea potențialelor geo- 
termice : în Baja California a fost 
construită de acum o centrală geo- 
termică, iar in alte șase state se 
efectuează prospectări pentru iden- 

tătii, simbătă, un comunicat in care 
se subliniază că „Spania va continua 
să sprijine cauza justă a lumii arabe 
și își exprimă convingerea că pacea 
dorită in Oi-ientul Mijlociu nu poate 
fi atinsă fără o soluție globală, justă 
și durabilă, bazată pe rezoluțiile Na
țiunilor Unite și pe exercitarea de 
către poporul palestinian a dreptu
rilor .sale naționale inalienabile". 
Simbătă, Yasser Arafat a sosit intr-o 
vizită la Alger. .

Procesul neonaziștilor de 
la Bueckeburg. iiichiderea 
celui mai Important proces desfășu
rat în R.F.G. împotriva unui grup de 
teroriști neonaziști, un tribunal din 
orașul Bueckeburg a condamnat un 
&rup de șase persoane la pedepse cu 
închisoare pe termene cuprinse între 
4 și 11' nil.' Inăulpații au fost găsiți 
vinovați de jefuirea unor bănci, or
ganizarea de atacuri împotriva unor 
obiective militare și de acte teroriste. 
In cursul cărora âu fost utilizate 
arme de foc. 

tificarea și exploatarea energiei 
termale. Totodată. se acordă . in
vestiții masive pentru construirea 
de hidrocentrale. Iar in Laguna 
Verde, statul Vera Ci uz. s.e ridică 
prima centrală atamoelectrică. a 
cărei funcționare va incepe in 1982.

Dezvoltarea multilaterală a eco
nomiei naționale. in primul rină' 
prin sporirea pirghiilor industriale 
proprii, este o altă manifestare 
esențială a grijii pentru viitor. Un 
exemplu grăitor — stimularea pro
ducției siderurgice. în 1978, Mexicul 
a ocupat primul loc în ierarhia 
producătorilor de oțel din America 
Latină.

între. Mexic și România s-au 
creat trainice punți pentru legături 
economice, tehnico-știintifi'ce și 
culturale. în evoluția pozitivă a 
acestor relații se Înscrie, ca un eve
niment istoric, vizita oficială efec
tuată de președintele Nicolae 
Ceaușescu în Mexic. Această vizită 
a dat noi dimensiuni conlucrării 
pe multiple planuri dintre țările 
noastre, aducind, totodată, o con
tribuție valoroasă la cauza păcii și 
înțelegerii între popoare. Dezvolta
rea în continuare a relațiilor romă
no-mexicane corespunde intereselor 
celor două popoare, cerințelor vie
ții internaționale actuale, eforturi
lor pentru edificarea unei noi or
dini economice și politice în lume.

E. P.

Funeraliile președintelui 
R. P. Angola, Agostinho Neto, 
se vor desfășura lă 17 sO m- 
brie — informează un comunicat al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Mișcării Populare. pentru Eli
berarea Angolei — Partidul Muncii. 
Corpul defunctului, arată comunica
tul. va fi inhumat in „Palatul po
porului" din Luanda.

Tîrgul internațional de 
la Goteborg (Suedia> d« bunuri 
de consum s-a deschis simbătă. La 
această manifestare participă și în
treprinderile de comerț exterior 
Romanoexport. Confex, Arpimex, 
Romsit și ICECOOP.

Turiștii în Italia nu mai 
beneficiază de reduceri 
de prețuri la benzină. Gu- 
vernul italian a hotărit suprimarea 
bonurilor de ..benzină destinate turiști
lor străini iii anul 1980. s-a anunțat la 
Roma. Această măsură, prin care țy-, 
riștii străini nu mai beneficiază de un 
preț mai scăzut la benzină, intervine 
ca urmare a programului general de 
reducere a consumului de energie.

Tragedia „oamenilor de prisos" •
„Șomajul a devenit cea mai gravă problemă socială a lumii capitaliste, 

care afectează deopotrivă bărbați și femei, tineri și virstnici, milioane și 
milioane de oameni deveniți de prisos". Este o constatare care se intilnește 
ca un laitmotiv in majoritatea analizelor socio-economice din înseși publi
cațiile occidentale. Știrile transmise de agențiile de presă informează despre 
noi și noi concedieri in intreprinderi și instituții. Mase uriașe de oameni 
nu pot găsi de lucru, fiind frustrați de unul din drepturile fundamentale 
ale omului, dreptul de a munci, de a-și ciștiga mijloacele de existență. 
Agravarea acestei racile sociale, in condițiile accentuării crizei economice, 
demonstrează că nu este vorba de un fenomen de conjunctură, ci de o 
tragică și permanentă realitate, izvorind din inseși structurile orinduirii 
bazate pe exploatare.

în construcția de automobile, va fi 
nevoită să închidă 13 din cele 34 de 
uzine ale sale. Confruntată cu mari 
dificultăți datorate conjuncturii eco
nomice. conducerea firmei va trebui 
să reducă cu 25 000 numărul locuri
lor de muncă in următorii doi ani.
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ȘOMERII

După „gulerele albastre", e rîndul

Un strigăt al disperării: „Șomer!
Accept orice muncă!“

i ...„planificat"

Femeile — 
cel mai grav afectate

Afirmația aparține publicației 
,.REVUE INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL", care apare la 
Geneva. în S.U.A,, ponderea șo
majului în rindurile femeilor po
sesoare ale unei diplome univer
sitare este de circa patru ori 
mai mare decit in rindul bărba
ților. Potrivit datelor oficiale, in 
Franța există 800 de mii. de 
femei lipsite de locuri de mun
că; 80 la sulă din șomerii sub 
25 de ani sint tot femei, tn 
Italia, procentul șomerilor-femei 
este de 36 la sută, in timp ce 
in R. F. Germania femeile re
prezintă jumătate din numărul 
șomerilor.

Nici artiștii 
n-au de lucru

Statisticile relevă o 
creștere a șomajului 
nu numai în rindul 
muncitorilor, așa-nu- 
mitele „gulere albas
tre". ci și în acela al 
„gulerelor albe“. cu 
alte cuvinte, al per
soanelor cu pregătire 
superioară — ingineri, 
medici, profesori. Ast
fel. un recent studiu al 
Organizației pentru Co
operare și Dezvoltare 
Economică (O.C.D.E.) 
arată că „scepticismul 
tinerilor privind învă- 
tămintul superior s-a 
întărit in ultimii ani, 
deoarece șomajul a a- 
fectat in mare măsură

„gulerelor albe
și pe cei cu diplome". 
Iar Organizația Inter
națională a Muncii 
definea diploma uni
versitară — „bilet pen
tru nicăieri". Șansele 
de a găsi o slujbă se 
îngustează tot mai 
mult pentru cei cu di
plome de la facultăți 
cu profil tehnic, rele
vă revista franceză 
„L’EXl’RESS". Din a- 
ceastă categorie, doar 
în Franța sint 45 000 in 
căutarea unui loc de 
muncă. în Italia exis
tă 46 000 studenți la 
institute de arhitectură 
șis-a anuntat oficial 
că doar pentru 5 la 
sută'vor exista posturi

de arhitecti. ..Comite
tul permanent al me
dicilor din țările 
C.E.E." apreciază că, 
în deceniul viitor, șo
majul în rîndul medi
cilor din statele mem
bre va constitui o pro
blemă îngrijorătoare, 
avindu-se in vedere e- 
voluția de perspectivă 
in domeniul asistentei 
medicale. Din cei. a- 
proximativ 15 000 de 
tineri care vor incepe. 
in 1980, să studieze 
medicina în aceste țări, 
doar 6 000 Vor avea 
șanse să găsească, la 
absolvire. plasament 
conform pregătirii lor.

Armata șomerilor în țările Pieței comune

Șomajul
Cozile in fata birourilor de plasa

re a brațelor de muncă Se lungesc 
an 'de an — transmitea recent agen
ția ■ United Press International. Și 
aceasta /iu numai la New York și 
Chicago,'ci și la Paris și Miinchen, 
la Bruxelles și Stockholm, la Lisa
bona și Tokio, în majoritatea covir- 
șit.oare a țărilor capitaliste. Potrivit 
unei statistici a O.C.D.E., incepind 
din 1970 pină in prezent numărul șo
merilor s-a dublat.

Drept urmare a accentuării crizei, 
numărul celor in fata cărora vor ră- 
mine închise porțile uzinelor și fabri
cilor. ale instituțiilor și laboratoarelor, 
nu numai că nu se va micșora în vii
torul previzibil, ci va crește și mai 
mult Iată de ce, in diferite țări

Numai trei din zece artiști 
din S.U.A. au un loc perma
nent — relevă un studiu al Or
ganizației Internaționale a Mun
cii. Potrivit datelor O.I.M.. o 
rată înaltă a șomajului in rîn
dul artiștilor există și in Nor
vegia, Canada, R.F.G. și in alte 
țări capitaliste. în ultimii ani, 
numărul artiștilor profesioniști 
din aceste țări a scăzut verti
ginos. Astfel, in R.F.G. numărul 
muzicienilor și cintăreților s-a 
redus la jumătate, comparativ 
cu numărul existent in 1950.

Arbeitslosigkeit inder EG 1978

capitaliste, ca și pe ansamblul aces
tora. are loc o adevărată „planifi
care" a șomajului, pe luni, pe ani... 
Astfel, aceleași statistici arată că. 
fată de 17.2 milioane de șomeri ciți 
erau înregistrați la începutul anului 
acesta, numărul lor se va ridica la 

la mijlocul 
revistei 

„L’EXPRESS", se așteaptă ca numai 
în Franța, in 1981, numărul șomeri
lor să crească la 2 milioane. în spa
tele cifrelor ce caracterizează di
mensiunile în creștere ale fenomenu
lui respectiv se desfășoară nenu
mărate drame umane.

O știre de ultimă oră publicată de 
ziarul „LE MONDE" anunță din Lon
dra că „British Leyland", specializată

19 milioane de oameni. 
anului viitor. Potrivit

O generație de ratați ?
Potrivit statisticilor oficiale. în 

R.F.G. există 94 600 de șomeri sub 20 
de ani. Cifra reală a tinerilor fără 
lucru ar fi insă, după aprecierea 
asociației sindicatelor vest-germane, 
„cel puțin de două ori mai ridicată" 
— relatează revista „STERN". în 
statistici nu sint, intr-adevăr, cu
prinși „copiii" întreținuți de părinții 
lor, ca și cei care nu se declară la 
oficiul de șomaj întrucit și-au pier
dut, după un număr de Încercări ne
reușite, orice speranță....
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4 punși cu spada in duel, cădeau cu grijă să nu-și julească genunchii
/ sau șă nu facă o entorsă — ca și Cezar cind îl înjunghia Brutus cu
ț pumnalul sau Polonius cind Hamlet îi înfigea sabia. în timp ce Mg'<'■ ;
i din Tosca, după ce este împușcat de plutonul de execuție, e preoc/ 1
J pat să nu aspire praf de pe poaea — un strănut ar rata tot efectul
1 ariei. i

E plăcut pe scenă pentru că puștile plutonului de execuție sint ’
1 din lemn vopsit, spadele — de tablă, pumnalele — de lemn. Nu există Ș

(T'&'/ta/1 cTe F/a/nâueâ

Contra-invitație la teatru
Nu-i așa că e foarte plăcut la teatru ?
Spectatorii îșt cumpără biletul, se instalează în staluri, loji sau 

balcoane și, după ce sună gongul, urmăresc acțiunea piesei: se în
tristează la tragedii sau se amuză la comedii (citeodată și invers), 
beau un suc in pauză, apoi se întristează sau rid din nou, iar după 
ce se lasă cortina își iau pardesiul de la garderobă șl pleacă liniștiți 
acasă. După o seară plăcută.

Și pe scenă e plăcut. încă în antichitate, cind Agamemnon era ră
pus in cada de baie sau Cind Achlle era ucis de săgeată, grija lor 
era să nu stea prea mult in apa rece sau pe dalele de marmură — 
să nu facă guturai sau bronșită. Cind Mercuțio sau Tybalt erau stră-
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din lemn vopsit, spadele — de tablâ, pumnalele __ --------  _ _
teatru care sd nu aibd în recuzita lui ceva pușcoace de brad, săbii 
sau sulițe de tinichea și tunuri de mucava.

Nu era, de aceea, normal sd primim cu un zimbet amuzat știrile 
care umplu acum pe larg paginile presei occidentale despre incepe 
rea unei noi curse a înarmărilor— respectiv cu armele „de teatru" ? I

Nu era normal sd ne ducă gindul cd Covent Garden și Metropo
litan, Scala și Comedie Francaise s-au hotărit sd se întreacâ — im- 
bogâțindu-și panopliile de scindurd și carton ? I

Era — dar nu.

Există, dupâ cum știți și dv., stimați cititori, categoria armelor de
numite „strategice". Cu care un om liniștit, de pe un continent, poate 
preface in umbră de cenușd sau în negru de fum pe un alt om liniș
tit, mai precis milioane de oameni liniștiți, aflați pe alt continent.

Existd însd și categoria armelor folosite direct pe fronturile de 
luptâ, înțre taberele militare angajate față în față, armele ce se uti
lizează direct pe teatrul de operațiuni.

De unde și noua lor denumire — arme „de teatru".
Nu sint de butaforie, de lemn, tablă sau mucava — ci sint rachete 

nucleare, bombe cu neutroni și obuze atomice, cu rază de acțiune 
mied sau mijlocie — fiindcă scenele teatrelor nu-s prea spațioase.

Noii autori dramatici spun că dacă s-a ajuns la limitări în dome
niul armelor strategice, acum trebuie creată îmbulzeală la casa de 
bilete pentru armele de teatru. Iar pictorii scenografi pregătesc, pen
tru lansarea acestora, tipuri noi de silozuri, avioane, elicoptere blin
date și tunuri auto-tractate — mă rog, decorurile de rigoare.

Subiectul piesei este cunoscut — a avut loc mai de mult o mică 
repetiție, la scară restrinsă, tip teatru de cameră. Un act la Hiroshima 
și altul la Nagasaki.

...în unele drame ale iul Shakespeare, în final, pe scena nu mai 
râmîne aproape nimeni în viațâ — poate doar cițiva dintre figuranți.

Dacă ar bate gongul armelor de teatru, cind s-ar lăsa cortina, ar 
fi cam aceeași situație. Cu deosebirea că rolul personajelor transfor
mate în negru de fum l-ar interpreta și cei din culise, și spectatorii 
din staluri, loji sau balcoane.

Inclusiv publicul de afara — neinteresat să-și cumpere bilet de 
intrare.

Și chiar sufleurii.Un sugestiv grafic, reflectînd situația șomajului în țări ale Pieței comune, 
pe anul 1978, publică cotidianul vest-german „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU". în partea inferioară este reprezentat, în cifre absolute, numărul 
șomerilor în țări ale C.E.E., iar în partea superioară — procentul pe care 
aceștia îl reprezintă în totalul populațiilor active ale respectivelor țări.

N. COREU

șl instituții, tn străinătate, abonamentele se tac prin ILEXIM — departamentul
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