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înconjurat de dragostea 
si stima tuturor oamenilor
2_______________________________________________________________________________________ _

muncii romani, maghiari 
si de alte naționalități 
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A CONTINUAT VIZITA JUDEȚUL MARAMUREȘ
Amplu dialog consacrat analizei modului in care se 
cincinal, angajamentele clasei muncitoare, țărani mii,

înfăptuiesc obiectivele 
intelectualitâții de a

actualului 
întimpina

cel de-al Xll-lea Congres al P. C R. cu noi și însemnate realizări
Tovarășul N i c o I a e 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, a în
cheiat, marți, vizita de 
lucru în județul Mara
mureș.

Secretarul general al 
partidului a fost însoțit 
pe parcursul fructuoasei 
vizite de lucru de tova
rășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii losif Banc, 
Gheorghe Oprea, Mihai 
Gere, llie Radulescu.

Și cea de-a doua zi ne care 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
petrecut-o in mijlocul locuito
rilor acestei străvechi vetre a 
neamului românesc a reprezen
tat o puternică mărturie a bucu
riei sincere și căldurii cu care 
oamenii muncii din această 
parte nordică a tării, demni 
continuatori ai tradițiilor revo
luționare de muncă și de luptă 
ale minerilor băimăreni, o poartă 
celui care in fruntea partidului 
și a țării își dăruiește toată forța 
de muncă, întreaga ființă cau
zei fericirii poporului si a pa
triei noastre socialiste.

De la reședință, coloana ofi
cială străbate principalele ar
tere ale municipiului Baia Mare. 
Mii și mii de locuitori ai ora
șului. tineri și vîrstnici. femei 
și bărbați, au ieșit în întîm- 
pinarea oaspeților dragi cu toa
tă căldura inimii lor. Ei au dat 
din nou glas bucuriei de a-i 
avea în mijlocul lor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Aceeași atmosferă se regăseș
te pe întregul traseu străbătut 
r ij.; i la primul obiectiv al vizitei 
de lucru — Exploatarea minie
ră Șuior. La Baia Sprie. în cen
trul orașului, are loc un mo
ment emoționant: primarul ora
șului, Augustin Cînță, transmite 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu un 
fierbinte salut în numele locui
torilor — mineri din tată în fiu 
— care au înscris de-a lungul 
istoriei nemuritoare pagini de 
eroism în muncă și luptă.

Mulțumind pentru această 
frumoasă primire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se 
celor prezenți, a spus : „Vă 
adresez tuturor multă sănătate 
șl fericire. Noroc bun !“.

De aici, de la Baia Sprie, co
loana oficială a străbătut valea 
șerpuitoare a Șuiorului pentru 
a ajunge la exploatarea minie
ră cu același nume.________(Continuare în pag. a Il-a)

Cald9 manifestări de dragoste și stimă din partea locuitorilor municipiului Baia Mare La întreprinderea mecanică de mașini și utilaje din Baia Mare

CUVINTAREA T0 VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară din municipiul Baia Mare

Dragi tovarăși,Doresc să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, locuitorilor municipiului Baia Mare șl tuturor locuitorilor din Maramureș un salut călduros, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, împreună cu cele mai bune urări. (Orale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Sîntem bucuroși să ne întîlnim din nou cu harnicii și entuziaștii locuitori ai Maramureșului — în cadrul vizitei de lucru pe care o efectuăm — și să constatăm succesele obținute în toate domeniile de activitate, în realizarea actualului plan cincinal, contribuția tot mai însemnată a Maramureșului la dezvoltarea generală a României socialiste. (Urale și aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu să trăiască. România să-nflorească !“).Am vizitat exploatarea minieră 

Șuior și flotația centrală Baia Mare. Ne-am întîlnit cu minerii din Șuior, din Baia Sprie, cu oamenii muncii de la flotație. Avem impresii deosebit de bune despre activitatea minerilor, despre rezultatele remarcabile obținute în acest mare bazin minier în realizarea și depășirea planului la minereuri și metale neferoase.Am constatat cu multă bucurie preocuparea pentru perfecționarea activității, pentru realizarea programului de mecanizare a lucrărilor miniere, creșterea randamentului la extracția substanțelor utile din minereuri. Așa se explică, de altfel, producția suplimentară realizată în acest an, ca, de altfel, pe întregul cincinal. Iată de ce doresc să adresez cele mai calde felicitări minerilor din Șuior, din Baia Sprie, tuturor minerilor din Maramureș și să le urez succese tot mai mari în activitatea lor și noroc bun ! (Urale și aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească !“).

Avem, de asemenea, impresii bune despre flotația centrală Baia Mare, despre modernizările realizate, despre preocupările întregului colectiv de a obține rezultate tot mai bune în extracția metalelor, de a reduce cheltuielile materiale și consumul de energie și de a da patriei metale mai multe și mai ieftine. Iată de ce doresc să felicit și pe oamenii muncii de la flotația Baia Mare și să le urez să obțină rezultate și mai bune în activitatea viitoare. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Ne-a produs o impresie deosebită întreprinderea mecanică de mașini și utilaje miniere din Baia Mare. Comparativ cu situația constatată în vizitele anterioare, această mare întreprindere a obținut progrese însemnate ; ea a devenit, într-adevăr, o întreprindere constructoare de mașini modernă, realizînd utilaje de înaltă tehnicitate. întregul colectiv a dovedit, prin activitatea sa, că poate înde

plini orice sarcini în realizarea de utilaje miniere de înaltă productivitate și tehnicitate. Iată de ce doresc să adresez și oamenilor muncii de la întreprinderea de mășini și utilaje miniere din Baia Mare cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute și urarea de noi și noi succese în viitor. (Urale și aplauze puternice. Se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!").în general, întreprinderile, oamenii muncii dip industria maramureșeană au realizat cu succes planul pe acest an, obținînd chiar o producție suplimentară; ei au realizat pînă acum, în acest cincinal, o producție peste plan de circa 3 miliarde lei. Iată de ce doresc să adresez felicitări tuturor oamenilor muncii din industria maramureșeană și să Ie urez să obțină rezultate tot mai bune, să încheie cincinalul cu succese și mai mari. (A- plauze și urale îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Prin rezultatele obținute, oamenii muncii din Maramureș aduc o 

contribuție importantă la înfăptuirea planului general de dezvoltare a României socialiste. După cum cunoașteți, pe întreaga țară, cincinalul se realizează cu succes, producția industrială crescînd în- tr-un ritm mediu anual de circa 11 la sută. în primii trei ani și jumătate ai actualului cincinal s-a realizat o producție suplimentară de 70 miliarde lei, ceea ce ne dă garanția că pe întregul cincinal vom obține o producție suplimentară de cel puțin o sută de .miliarde lei, asigurînd astfel dezvoltarea mai rapidă a patriei noastre, creșterea generală a bunăstării întregului popor. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul!").Am vizitat, de asemenea, Stațiunea de cercetare pomicolă- și Centrul de selecție a animalelor. Am putut constata, cu acest prilej, preocupările oamenilor muncii de a obține producții tot mai mari în pomicultură — care constituie un sector important al agricul

turii din Maramureș — în creșterea animalelor și, în general, de a dezvolta agricultura județului. Aș dori, de aceea, să adresez felicitări tuturor oamenilor muncii din agricultură, cooperatorilor, întregii țărănimi și să le urez succese tot mai mari în creșterea producției agricole în toate sectoarele ! (Aplauze și urale îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).în general avem rezultate bune și în ce privește dezvoltarea celorlalte ramuri economice, a învăță- mîntului, științei, a activității culturale. Toate acestea demonstrează cu putere forța și capacitatea creatoare a clasei noastre muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, care, într-Jo strînsă unitate, urmează neabătut și înfăptuiesc cu fermitate politica Partidului Comunist Român, ce co-(Continuare în pag. a IlI-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — miercuri 19 septembrie 1979

La întreprinderea de mașini și utilaje din Baia Mare La întreprinderea „Flotația centralâ Baia Mare'(Urmare din pag. I)
La sosirea tovarășului Nicolae 

Ceaușeseu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a Celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, la 
EXPLOATAREA MINIERĂ ȘU
IOR, din mii de piepturi izbuc
nesc puternice urale. se scandează 
lozinci, se aplaudă indelung. O mare 
pancartă exprimă nemărginita Încre
dere si dragostea minerilor tată de 
conducătorul iubit al poporului nos
tru, dorința lor vie și unanimă : 
„Pentru al patriei progres — 
Ceaușescu reales la al XII-lea Con
gres".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu șint în- 
timpinați in incinta minei de tovară
șii Vasile Patilineț, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei. de 
dr. ing. Vaier Gabrian, directorul ge
neral al Centralei minereurilor și 
metalurgiei neferoase din Baia Mare, 
de cadre de conducere și de spe
cialiști.

O gardă de onoare alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice si ai 
formațiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei pre
zintă onorul. Șoimi ai patriei, pio
nieri, tineri mineri oferă distinșilor 
oaspeți buchete de flori.

Pe platoul din fața intrării în sub
teran sînt expuse utilaje noi. reali
zate prin autodotare de colectivele 
de mineri și de constructorii de ma
șini din județ. Sint expuse aici in
stalații complexe de perforat cu unu 
și două brațe folosite la diverse pro
filuri de filoane și galerii — mici, 
mijlocii și mari — precum si pentru 
abataje. Secretarul general al parti
dului este informat că aceste utilaje 
au performante superioare. îndeosebi 
in ce privește creșterea productivită
ții muncii. De asemenea, noile uti
laje permit reducerea de aproape 
trei ori a cheltuielilor de producție 
și ușurează simțitor eforturile mine
rilor. a căror activitate se rezumă la 
conducerea acestora de la un pupitru 
de comandă. Este subliniată, totoda
tă, marea lor manevrabilitate, ceea 
ce le face apte folosirii în subteran 
in cele mai diverse poziții, în. func
ție de profilul zăcămintului. Gazdele 
precizează că aceste utilaje sînt ast
fel concepute incit să răspundă exi
gentelor noilor tehnologii de mare 
productivitate ce urmează să fie 
aplicate in numeroase exploatări mi
niere din bazinul maramureșean. O 
serie de machete prezintă cîteva din
tre ingenioasele tehnologii. Una în
fățișează exploatarea in felii verti
cale. în curs de experimentare la 
exploatările miniere Săsar si Cavnic. 
Ele asigură o productivitate superi
oară a muncii — de ■ trei-cinci ori 
mai mare fată de actualele metode 
de extracție, consumuri specifice 
scăzute de lemn de mină — cu 80—90 
la sută — de energie electrică, ritmi
citate ridicată a producției, reduce
rea cu circa 25 la Sută a volumului 
lucrărilor de pregătire. De asemenea, 
se reduce considerabil efortul fizic 
prin mecanizarea complexă, asigu- 
rindu-se, în același timp, un înalt 
grad de securitate a muncii. Pe pla
tou se află expuse scneme si nume, 
roase grafice și tabele care înfățișea
ză o altă importantă realizare teh
nologică — premieră absolută la noi 
in tară in domeniul mineritului me

talifer — aflată in curs de aplicare 
la Exploatarea minieră Șuior: sistem 
de deschidere a zăcămintului și de 
transport al minereului de la locul 
de exploatare . prin plan Înclinat. Di
rectorul unității, dr. ing. Constantin 
Curpan, subliniază că noul sistem a 
fost conceput sub forma unui tunel 
in formă de spirală, cu o diferență 
de nivel de circa 340 de metri. Am
plasat in apropierea zăcămintului. 
planul înclinat înlesnește accesul 
autocamioanelor de mare tonaj pină 
în apropierea frontului de lucru. Mi
nereul va fi astfel transportat din 
abataj direct la flotatie. evitindu-se 
numeroasele încărcări și descărcări, 
cum impune actualul sistem de lucru, 
ca și o numeroasă forță de muncă, 
sute de vagoane, zeci de locomotive 
și. implicit, cantități importante de 
energie electrică. înlocuind comple
xul de lucrări folosit pină acum la 
deschiderea zăcămintului — galerii, 
suitori, puțuri etc. — prin acest plan 
înclinat, se realizează la Exploatarea 
minieră Șuior. numai în actualul 
cincinal, o economie la volumul de 
investiții de 45 milioane lei. Econo
mia totală de investiții va fi 
în final de aproape 95 milioane 
lei. Această nouă tehnologie permite 
creșterea productivității muncii în 
subteran de aproape 2,5 ori, diminuarea 
simțitoare a cheltuielilor materia
le. îndeosebi a consumului de energie 
electrică. Noul sistem conferă, tot
odată. condiții superioare de muncă 
în subteran printr-un bun aeraj și o 
înaltă securitate a muncii. Specia
liștii informează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că noul sistem — care va 
fi terminat cu un an și trei luni mai 
devreme decît prevedea termenul i- 
nițial — se pretează și la aplicarea 
altor metode eficiente de transport al 
minereului, cum ar fi banda sau mo- 
noraiul.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sint invitați să vi
ziteze tunelul și lucrările din subte
ran. La intrarea în tunel, pe o mare 
pancartă se află înscrisă urarea 
minerească : „Noroc bun • minerului 
nostru de onoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“.

După ce au fost parcurși cei aproa
pe 800 de metri cit măsoară in pre
zent tunelul, din cei peste 4 000 cit 
va totaliza în final, distinșii oaspeți 
au fost întîmpinați în frontul de lu
cru de minerii din brigada condusă 
de Cornel Vecean. căreia i s-a încre
dințat execuția acestei complexe lu
crări. Se dau explicații asupra mer
sului lucrărilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază calitatea utilaje
lor folosite la excavarea planului în
clinat. gradul înalt de mecanizare a 
lucrărilor, recomandind, totodată, să 
se dea o deplină utilizare sterilului 
extras, ca material de construcții.

La încheierea vizitei de lucru la 
exploatarea minieră Șuior, secretarul 
general al partidului a adresat mine
rilor felicitări pentru tot ceea ce au 
înfăptuit, urări de noi succese in 
muncă, in îndeplinirea angajamente
lor asumate. încheind cu tradiționalul 
salut mineresc „Noroc bun 1".

Din nou răsună puternice aplauze, 
urale în cinstea partidului, a secre
tarului său general.

Următorul obiectiv înscris pe agen
da vizitei de lucru . a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul Mara

mureș l-a constituit ÎNTREPRIN
DEREA „FL0TATIA CENTRA
LĂ BAIA MARE" - imP°r' 
tantă construcție a industriei noas
tre de prelucrare a minereurilor 
neferoase. înălțată in anii socialismu
lui. în cadrul politicii partidului de 
ridicare economică a tuturor zonelor 
patriei, de dezvoltare armonioasă a 
forțelor de producție pe tot cuprinsul 
tării, de valorificare cit mai raționa
lă a resurselor naturale de care dis
pune patria noastră.

Unitatea băimăreană. care a fost 
proiectată de sbecialiști români și 
dotată în întregime cu utilaje și in
stalații fabricate în tară, a cunoscut 
o evoluție permanent ascendentă, 
ca urmare a indicațiilor de mare va
loare primite în diferite ocazii din 
partea secretarului general al parti
dului, tinzind in prezent să se situe
ze la nivelul pe care l-au atins țări 
dezvoltate și cu vechi tradiții în pre
pararea minereurilor neferoase.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. în această modernă în
treprindere socialistă a fost intimpi- 
nată cu mare bucurie, cu imensă 
satisfacție de către mineri, care le-au 
făcut o caldă manifestare de stimă 
și prețuire, de profundă dragoste. 
După primirea oficială, corul mine
rilor fizinei a interpretat cunoscutul 
cintec „Partidul — Ceaușescu — 
România" — alăturare a trei nume 
scumpe tuturor, cu adinei semnifica
ții. de care sînt legate toate marile 
noastre înfăptuiri pe drumul unei vieți 
demne și libere. Sutele de mineri 
veniți să-l întîmpine pe secretarul 
general al partidului au scandat cu 
putere „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu reales la al XII-lea Con
gres !“, dind astfel glas încrederii 
nețărmurite a acestui puternic deta
șament al clasei noastre muncitoare, 
a întregului popor că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in fruntea parti
dului și statului nostru, constituie o 
chezășie a înaintării noastre ferme 
pe calea luminoasă a socialismului, 
bunăstării și fericirii.

Secretarul general al partidului și 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
cu prietenie acestor calde manifes
tări de dragoste, de înaltă prețuire 
și profundă stimă a minerilor băi- 
măreni.

După întîmpinarea atît de caldă 
făcută de acest destoinic colectiv 
muncitoresc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat, împreună cu 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei. Vasile Patilineț. cu directorul 
general al Centralei minereurilor și 
metalurgiei neferoase. Vaier Gabrian, 
cu directorul întreprinderii. Grigore 
Iordăchescu, cu alți specialiști mo
dul in care acest colectiv cu mare 
experiență acționează pentru crește
rea gradului de valorificare a mine
reurilor, pentru sporirea eficienței 
întregii activități prin ridicarea nive
lului tehnic al producției, perfecțio
narea continuă a tehnologiilor de ex
tracție a minereurilpr. introducerea 
de noi tehnologii, reducerea consu
murilor de energie și materiale.

Printre acțiunile cele mai impor
tante întreprinse au reținut atenția 
schimbarea tehnologiei clasice de 
măcinare a minereurilor prin măci
narea autogenă, proces de o mare 
eficiență economică, care a permis, 
pe de o parte, creșterea capacității de 
prelucrare a uzinei de la 4 mii tone 
la 7 mii tone pe zi pe aceleași supra

fețe de producție, și, pe de altă parte, 
economisirea, anual, a 200 tone metal 
prin eliminarea consumului de bile de 
otel, reducerea consumului specific 
de energie de la 40 kW/h pe tona de 
produs, la 32 kW/'h, ceea ce repre
zintă o economie de 12 milioane 
kW/h pe an. In plus, noua tehnologie 
asigură o creștere cu 25 la sută a 
productivității muncii, o diminuare a 
cheltuielilor de producție cu 8.5 mili
oane lei pe an prin eliminarea fazei 
de presfărîmare și o imbunătătire 
sensibilă a condițiilor de microclimat 
la locul de muncă prin reducerea 
zgomotului.

Apreciind această importantă reali
zare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat forurilor de resort să ia mă
suri urgente pentru generalizarea 
acestui procedeu care reprezintă cea 
mai evoluată tehnologie de măcinare 
aplicată pe plan mondial si la alte 
flotatii și exploatări, astfel incit să 
se asigure o utilizare rațională a 
energiei, o substanțială reducere a 
consumurilor de otel, creșterea ran
damentului de extracție a metalelor 
și îmbunătățirea condițiilor de mun
că. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
atras atenția specialiștilor asupra, ne
cesității de a se acționa si mai in
tens, în special in direcția reducerii 
consumului de energie, de care de
pinde in mare măsură creșterea efi
cientei economice.

De aceleași bune aprecieri s-au 
bucurat si realizările din domeniul 
flotatiei. unde, prin cercetări proprii, 
s-a reușit o accentuată modernizare 
a tehnologiilor prin transformarea 
celulelor cu autoaerisire in mașini 
pneumatice în construcție complet 
caucipcată. ceea ce a permis crește
rea de peste trei ori a productivității 
muncii, reducerea cu 50 la sutăa con
sumului de energie și sporirea andu- 
ranței pieselor de rezervă de peste 
5 ori. Gazdele au infătișat. de aseme
nea. noile tehnologii din domeniul de- 
cuprării concentratelor de plumb si al 
extragerii metalelor neferoase din 
minereurile provenite din exploată
rile Șuior și Cavnic. care asigură un 
procent de recuperare a concentrate
lor utile mai mare decit cel înregis
trat pe plan mondial. Toate aceste 
realizări au permis colectivului de 
aici să-și îndeplinească sarcinile de 
plan la toți \ndicatorii. Astfel, față 
de prevederile cincinalului, uzina 
băimăreană are un avans de 224 zile, 
ceea ce s-a materializat in produ
cerea peste plan a mai mult de 4 000 
tone plumb, 7 000 tone zinc și 5 000 
tone cupru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a tra
sat ca sarcină ministrului de resort, 
specialiștilor uzinei și ai institutului 
de specialitate din Baia Mare să ac
ționeze cu și mai multă hotărire în 
direcția punerii in valoare a tuturor 
resurselor de metale neferoase din 
această zonă a țării și din alte cen
tre miniere, precum și a metalelor 
neferoase deficitare, a creării de in
stalații tot mai moderne de extracție 
și prelucrare a minereurilor. în acest 
context, secretarul general al parti
dului a indicat ca viitoarele exploa
tări miniere să fie dotate cu flotatii 
proprii, .mai mici, care să permită 
prelucrarea pe loc a minereurilor, 
iar concentratele rezultate să fie 
transportate prin sisteme hidraulice, 
eliminindu-se astfel cheltuielile mari 
impuse astăzi de transportul clasic — 
auto si feroviar. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a subliniat, totodată. în
semnătatea concentrării eforturilor 
și în direcția recuperării elementelor 

utile din zgură și din steriluri, din 
iazurile vechi de decantare, care nu 
au putut fi recuperate in întregime 
prin vechile tehnologii.

Tovarășa Elena Ceaușescu a relevat 
importanta cercetării în direcția eli
minării unor faze intermediare de 
prelucrare care să permită o creștere 
mgi accelerată a eficienței muncii și 
o reducere substanțială a consumuri
lor de energie și materiale.

Mulțumind pentru îndrumările și 
orientările - date, gazdele s-au anga
jat să facă totul pentru a asigura un 
progres mai rapid al industriei noas
tre extractive, pentru valorificarea 
deplină a rezervelor minerale ale 
tării.

La plecare. în semn de adîncă dra
goste și prețuire, directorul între
prinderii a dăruit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in aplauzele celor pre- 
zenți, o machetă reprezentînd un 
perforator și o lampă de miner, îm
preună cu un lingou și o floare de 
mină, asigurîndu-1 de aprobarea de
plină de către minerii băimăreni a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

După vizitarea flotatiei centrale, 
secretarul general al partidului este 
oaspetele colectivului de muncă al 
ÎNTREPRINDERII DE MAȘINI 
Șl UTILAJE DIN BAIA MARE, 
cea mai importantă unitate ma
ramureșeană de profil. Miile de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
știu bine că cea mai semnifica
tivă etapă din activitatea uni
tății lor poartă intru totul amprenta 
gîndirii, a viziunii științifice a tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la industrializarea susținută a patriei 
noastre, la creșterea cu precădere a 
forțelor de producție ;în județele mai 
puțin dezvoltate, viziune care se ma
terializează, in cazul întreprinderii 
băimărene, în creșterea de aproape 
10 ori a producției in intervalul 
1970—1980.

La sosirea înalților oaspeți. în în
treprindere domnește o atmosferă 
de puternic entuziasm. Mii de oameni 
scandează îndelung numele Partidu
lui Comunist Român, al secretarului 
său general, npme care au intrat în 
conștiința celor ce muncesc din pa
tria noastră ca un simbol al unității 
indestructibile dintre partid, popor 
și conducătorul său înțelept.

O gardă alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai formațiu
nilor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei prezintă onorul. 
Tineri muncitori și pionieri oferă 
flori inalților oaspeți.

Reîntîlnirea cu secretarul general 
al partidului prilejuiește o amplă 
trecere în revistă a modului în care 
colectivul întreprinderii și-a îndepli
nit sarcinile ce-i reveneau, indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în intervalul care a trecut de la pre
cedenta vizită. Dialogul începe în 
fața unei machete înfățișînd dezvol
tarea actuală și viitoare a întreprin
derii și a întregii platforme rezerva
te industriei construcțiilor de mașini. 
Este un dialog de lucru, în cadrul că
ruia secretarul general al partidului 
analizează. împreună cu ministrul de 
resort, Ion Avram, cu directorul în
treprinderii. ing. Manea Girip. și alți 
factori de răspundere. principalele 
probleme legate de sporirea produc
ției. creșterea gradului de tehnicitate 
și ridicarea calității mașinilor și uti
lajelor. Prin intermediul unor grafice 
și panouri sînt examinați principalii 
indicatori tehnico-economici ai în

treprinderii. în acest cadru, gazdele 
subliniază că in anii care au trecut 
de la ultima vizită a secretarului ge
neral al partidului. Întreprinderea a 
asimilat peste 2 000 de utilaje noi 
pentru industriile minieră, metalur
gică, chimică, industria materialelor 
de construcții și pentru alte ramuri, 
concomitent cu modernizarea a nu
meroase alte nroduse, urmind ca in 
continuare să asimileze utilaje com
plexe pentru mecanizarea pe scară 
și mai largă a lucrărilor în industria 
extractivă. Se arată, de asemenea, că 
prin transpunerea în fapt a indicații
lor secretarului general al partidu
lui. valoarea producției obținute din- 
tr-o tonă de metal a sporit în acest 
an de peste două ori fată de 1970. 
în același timp, a crescut de peste 
patru ori gradul de tehnicitate al 
producției, concomitent cu reducerea 
Ia aproape jumătate a consumurilor 
de metal și de energie electrică la 
un milion lei producție marfă.

Sînt prezentate apoi cîteva dintre 
produsele de bază ale întreprinderii 
grupate într-o expoziție. Printre aces
tea se află instalații de foraj geolo
gic și minier pentru adincimi medii, 
ale căror performante se situează la 
nivelul celor mai productive instala
ții existente astăzi în lume, trolii de 
mină, reductoare planetare, mașini 
de flotate, transportoare elicoidale și 
altele.

în continuare, sînt vizitate princi
palele secții ale întreprinderii. La 
atelierul de prelucrări mecanice al 
secției utilaj tehnologic, secretarul 
general al partidului cercetează cu 
interes expoziția de scule, dispozitive 
și verificatoare realizate de colecti
vul întreprinderii în cadrul progra
mului de autoutilare. Se trece apoi în 
hala de utilaj greu — unde se pro
duc filtre de presă pentrjj Industria 
minieră, filtre cu tamburi inoxidabili 
solicitate de industria chimică, trans
portoare grele cu plăci pentru șantie
rul canalului Dunăre—Marea Neagră 
și alte instalații și utilaje. Ultimul 
obiectiv — hala de reductoare plane
tare — cea mai complexă secție care 
este dotată cu mașini-unelte cu co
mandă numerică, cu un punct de con
trol complex al roților dințate și cu 
stand de probă. Directorul unității pre
zintă gama de reductoare planetare re
alizate în această secție și rezultatele 
preocupării pentru tipizarea acestora.

Pe parcursul vizitei, gazdele in
formează că în întreprindere a fost 
implementat un sistem unitar de 
depozitare la mare înălțime a piese
lor și materialelor containerizate, 
astfel încit toate suprafețele produc
tive, folosite în mod obișnuit pentru 
depozitarea intermediară, au fost de
gajate.

Apreciind modul în care s-a dez
voltat întreprinderea în ultimii ani. ca 
o unitate modernă, cu o înaltă tehni
citate, rezultatele bune în direcția a- 
similării unui mare număr de pro
duse, precum și capacitatea muncito
rilor. inginerilor și tehnicienilor de a 
promova tehnologii moderne care 
conduc la sporirea simțitoare a pro
ducției, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări întregului colectiv, 
urîndu-i noi succese în activitatea de 
viitor.

Concomitent cu rezultatele bune, a 
spus secretarul general al partidului, 
pretențiile noastre cresc și ele. Cred 
că întreprinderea dumneavoastră 
poate să producă mai mult. Potrivit 
programului de fabricație, in anii 
viitori, producția trebuie dublată, 
astfel încit să puteți asigura mine

rilor utilaje de mare tehnicitate, care 
să realizeze o productivitate inaltă.

Exprimind angajamentul ferm al 
întregului colectiv de a înfăptui 
neabătut sarcinile de mare însem a- 
tate ce le sînt încredințate acum, 
directorul unității a asigurat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu că munci
torii. inginerii, tehnicienii întreprin
derii de mașini și utilaje miniere 
din Baia Mare , se vor strădui ca la 
viitoarea reîntîlnire cu secretarul ge
neral al partidului să se prezinte cu 
un bilanț și mai bogat. Ca semn al 
înaltei prețuiri pentru neobosita ac
tivitate pusă in slujba patriei și a 
întregului nostru popor, directorul 
întreprinderii oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu lucrări de artă realizate de 
artiști amatori din unitate.

într-o atmosferă vibrantă, de pu
ternic entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
își iau rămas bun de la acest harnic 
și destoinic colectiv, încheind incă 
un fructuos dialog pe plaiurile ma
ramureșene. Prin concluziile sale, 
această nouă vizită de lucru va con
stitui un adevărat progfam de acti
vitate pentru toți oamenii muncii — 
români, maghiari, ucraineni și de 
alte naționalități din acest județ — 
care acționează înfrățiți in uzine, pe 
ogoare și in școli pentru a întimpina 
cu cinste cel de-al XII-lea Congres 
al partidului, ale cărui hotărîri vor 
deschide noi și luminoase perspective 
patriei noastre pe drumul edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate și al comunismului.

★
După încheierea impresionantei 

adunări populare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au părăsit, centrul civic al 
orașului, indreptindu-se spre aero
port. Urale și ovații indelungate înso
țesc plecarea coloanei oficiale din fața 
Casei de cultură a sindicatelor. Din- 
tr-o mașină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu multă prie
tenie manifestărilor pline de căldură 
ale băimărenilor.

Pe traseul străbătut, mii de locui
tori ai orașului, ai așezărilor înveci
nate, veniți să se întilnească cu 
secretarul . general al partidului, au 
ovaționat indelung. S-a scandat 
,.Ceaușescu-P.C.R.“. „Ceaușescu re
ales la al XII-lea Congres !“, mara
mureșenii dind din npu glas dorin
ței lor fierbinți ca cel mai iubN fiu 
al poporului nostru, tovarășul N-.Ae'ae 
Ceaușescu, care și-a închinat întrea
ga viață fericirii și prosperității pa
triei, să fie reales în înalta funcție 
de secretar general al partidului, 
pentru a conduce cu aceeași fermi
tate destinele. României socialiste pe 
cele mai înalte culmi de civilizație.

La sosirea la aeroport, o gardă 
militară, alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, din membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiuni
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, a prezentat onorul. 
S-a intonat Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Miile de maramureșeni aflați 
la aeroport salută cu deosebită 
căldură pe înalții oaspeți. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu simpatie ova
țiilor mulțimii. Un grup de copii, 
șoimi ai patriei și pionieri, îmbră- 
cați în minunatele costume maramu
reșene, înconjoară cu dragoste pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, inmînîndu-le 
buchete de flori.

La scara avionului, primul secretar 
al comitetului județean de partid a 
adresat din nou vii mulțumiri secre
tarului general al partidului pentru 
vizita efectuată, asigurindu-1. in nu
mele tuturor locuitorilor, că băimă- 
renii vor face totul pentru a trans
pune in viață indicațiile și orientă
rile sale prețioase.

La ora 14.30, aeronava prezidențială 
a decolat, indreptindu-se spre Bucu
rești.

Sosirea în Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a înapoiat, marți 
după-amiază, in Capitală, după vizita 
de lucru efectuată in județele Timiș, 
Bihor și Maramureș.

împreună cu secretarul general al 
partidului au venit tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc, 
Gheorghe Oprea, Mihai Gere, Hie 
Rădulescu.

La aterizarea aeronavei preziden
țiale pe aeroportul Otopeni au fost 
prezenți tovarășii Ilie Verdeț, Virgil 
Cazacu, Gheorghe Cioară. Constan
tin Dăscălescu. Emil Drăgănescu. Ja
nos Fazekas, Ion Ioniță, Paul Nicu- 
lescu, Gheqrghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu
lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei. Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu. Ludovic Fa
zekas, Nicolae Giosan. Ion Iliescu, 
Ion Ursu, Dumitru Popa.
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la marea adunare populară din municipiul Baia Mare
(Urmare din pag. I)respunde pe deplin năzuințelor vitale ale întregii națiuni. (Aplauze și urale îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Pe baza dezvoltării în ritm înalt a economiei naționale, a creșterii venitului național, s-au putut realiza programele de dezvoltare generală a patriei și, totodată, s-a putut asigura creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. După cum este cunoscut, de la 1 august a început cea de-a doua etapă a majorării retribuției, a veniturilor. Minerii și constructorii de mașini sînt printre primii care au beneficiat de această nouă majorare. Pe această bază, pe întregul cincinal, retribuția reală va crește cu circa 30 la sută, față de 20 la sută, cît se prevăzuse în planul cincinal. Aceste măsuri de creștere a retribuției și veniturilor oamenilor muncii constituie parte integrantă a politicii partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Ele demonstrează cu putere că tot ceea ce înfăptuim prin munca și priceperea poporului este destinat dezvoltării generale și înfloririi patriei, ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregii națiuni — țelul suprem al politicii partidului nostru comunist, esența societății socialiste pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze și urale îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească!“).Vvem deci, dragi tovarăși, im- presii plăcute despre activitatea minunaților constructori ai socialismului din Maramureș, despre munca comuniștilor, a organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii, despre unitatea deplină în care se acționează pentru realizarea prevederilor planului cincinal. Am putea, de aceea, să ne declarăm mulțumiți, iar dumneavoastră să priviți cu satisfacție la ceea ce ați realizat. De altfel, avem tot dreptul să fim mulțumiți de felul cum se desfășoară întreaga activitate de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Cu toate acestea, fiind revoluționari, comuniști, nu ne putem mulțumi cu ceea ce am realizat. Ar fi o mare greșeală să a- lunecăm — ca să spun așa — pe panta automulțumirii și să nu vedem că, în activitatea noastră, inclusiv în munca celor din Maramureș, mai sînt o serie de lipsuri și neajunsuri care diminuează rezultatele eforturilor și fac ca acestea să nu fie pe măsura posibilităților existente în Maramureș, în întreaga țară. Iată de ce trebuie să analizăm, întotdeauna, într-un spirit critic și autocritic, munca noastră, să tragem toate învățămintele atît din ceea ce e bun, cît și din ceea ce este negativ și să acționăm pentru îmbunătățirea întregii activități, ridicarea continuă a nivelului ei în toate domeniile, în scopul obținerii de rezultate tot mai bune. Numai astfel vom putea valorifica la maximum uriașa forță de care dispunem, de care dispune și Maramureșul. Mă refer, în primul rînd, la forța creatoare a oamenilor muncii — și a maramureșenilor — care știu să facă totul pentru a servi patria, pentru a asigura înălțarea și fericirea ei ! (Urale și aplauze puternice, îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească !“).N Amureșul constituie un puternic" centru minier, un factor important în asigurarea țării cu materii prime. De aceea este necesar 

să se intensifice activitatea pentru descoperirea de noi rezerve și valorificarea în cele mai bune condiții a celor cunoscute, pentru extragerea tuturor substanțelor utile, asigurînd patriei metale neferoase și alte substanțe utile în cantități tot mai mari. în acest fel, Maramureșul va putea da o contribuție și mai mare la progresul general al României, la făurirea noii orîn- duiri sociale. (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Uzina constructoare de utilaje miniere este dotată cu mașini moderne, de înaltă tehnicitate — o bună parte aduse din import. Este necesar ca această uzină — ca și celelalte uzine din Maramureș — să acționeze pentru perfecționarea producției, pentru realizarea în întregime a programului producției de utilaj minier stabilit. Pînă în 1983 să realizăm planul în domeniul minier — atît la minereurile din Baia Mare, cît și la cărbune — spre a putea satisface într-o mai mare măsură necesitățile de materii prime și energie ale patriei noastre. Iată de ce uzinele producătoare de utilaj minier — mă refer acum Ia Baia Mare — trebuie să folosească cu maximum de eficiență capacitățile moderne din dotare și puterea de creație a colectivului pentru a asigura minelor noastre, minerilor, utilaje de înaltă productivitate, în cantitățile necesare pentru buna desfășurare a activității. (Aplauze și urale puternice).Este necesar să se acorde mai multă atenție problemelor organizării producției, creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor materiale, îndeosebi a consumului de energie, atît în domeniul minier, cît și în întreaga industrie, în toate sectoarele economice. Să facem în așa fel îneît să obținem înfăptuirea în viață a obiectivului pe care l-am stabilit — transformarea acestui cincinal în cincinalul revoluției tehnico-științifice, realizarea unei noi calități în toate domeniile de activitate. Să ne preocupăm permanent de creșterea eficienței economice, a producției fizice și producției nete și, pe a- ceastă bază, să asigurăm sporirea mult mai rapidă a venitului național. Numai în acest fel vom dispune de mijloacele necesare atît pentru dezvoltarea generală a patriei, cît și pentru ridicarea în continuare a nivelului de trai material și spiritual al poporului. (A- plauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Este necesar ca și țărănimea, toți oamenii muncii din agricultură să obțină rezultate mai bune în dezvoltarea producției agricole. Desigur, avem impresii bune despre ceea ce am văzut; dar numai cu rezultatele de la stațiunea de cercetare pomicolă sau de la cîteva ferme nu se asigură cantitatea necesară de fructe. Este necesar ca, in cîțiva ani, practic pînă în 1983, să fie încheiată activitatea de reorganizare a pomiculturii în întregul județ Maramureș, îneît la sfîrșitul lui 1985 să putem avea recolte de fructe și din plantațiile noi, și din cele modernizate. Trebuie să dezvoltăm plantațiile și, mai cu seamă, să le modernizăm pe cele existente, asigurînd densitatea corespunzătoare și soiurile de fructe de care avem nevoie. Maramureșul trebuie să devină un mare producător de fructe — are toate condițiile pentru aceasta. De asemenea, in domeniul creșterii animalelor Maramureșul trebuie să obțină rezultate mai bune. mai ales în dezvoltarea și ameliorarea „brunei de Maramureș", o rasă de 

mare însemnătate nu numai pentru Maramureș, ci pentru multe județe din patria noastră. Maramureșul trebuie să devină un mare producător de animale de rasă, de înaltă productivitate ; sînt toate condițiile pentru a îndeplini acest deziderat deosebit de important. (Aplauze și urale puternice), în același timp, trebuie acordată atenție celorlalte ramuri ale agriculturii, inclusiv asigurării legumelor. Maramureșul își poate produce singur cartofii necesari, legumele de care are nevoie, pentru a nu mai aștepta să le primească din altă parte. Iată de ce oamenii muncii din agricultură trebuie să se ocupe foarte serios de organizarea pe baze moderne a activității, pentru creșterea producției în toate sectoarele, astfel îneît, pe această bază, să se asigure atîț buna aprovizionare, cît și creșterea veniturilor cooperatorilor, ale întregii țărănimi. Sînt probleme importante de care trebuie să ne ocupăm în agricultură. Trebuie să obținem în cincinalul viitor un progres simțitor, o adevărată revoluție în producția agricolă românească și, în acest cadru, și în agricultura din Maramureș. Eu cred că cei din Maramureș vor ști să demonstreze că și în agricultură pot ocupa un loc important. (Aplauze și urale puternice).Un domeniu însemnat al activității economice îl constituie investițiile. în această privință trebuie spus că Maramureșul are o anumită ră- mînere în urmă — și trebuie făcut totul pentru ca, pînă la sfîrșitul anului, aceasta să fie recuperată, atît în ce privește investițiile din industrie și agricultură, cît și construcțiile de locuințe. Să facem totul pentru a asigura dezvoltarea tuturor localităților județului, a municipiului Baia Mare — care a devenit un oraș modern, înfloritor — realizînd în întregime programul de construcții de locuințe, în vederea satisfacerii necesităților oamenilor muncii. Există toate condițiile în această privință. Printr-o bună organizare și prin eforturi susținute, depuse de toți oamenii muncii din acest sector, de tqate organizațiile de partid, de comitetul județean, se poate realiza — și trebuie realizat — în întregime planul de investiții. (Aplauze și urale puternice).Este necesar să se acționeze cu mai multă fermitate în aplicarea noului mecanism economic, pentru întărirea- autoconducerii și auto- gestiunii, pentru buna desfășurare a activității consiliilor oamenilor muncii, a adunărilor generale — forme largi, democratice, prin care oamenii muncii participă direct la conducerea întreprinderilor și instituțiilor, a întregii activități din patria noastră. De asemenea, este necesar să perfecționăm continuu activitatea consiliilor populare, care au datoria să se preocupe permanent de buna gospodărire a localităților, de asigurarea unor condiții de viață tot mai bune pentru oamenii muncii, să manifeste maximum de solicitudine față de problemele care preocupă pe cetățeni, să acționeze pentru unirea eforturilor tuturor locuitorilor în activitatea de dezvoltare a orașelor și localităților patriei noastre.Tot ceea ce facem în România, socialismul însuși, este rezultatul activității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, al întregului popor — și se realizează numai și numai pentru popor. De aceea trebuie să acționăm în mod conștient pentru a asigura, în toate domeniile, înfăptuirea neabătută a programelor de 

dezvoltare a tuturor localităților, a programului, înfloririi întregii noastre patrii. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu —P.C.R.!“, „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească !“).
Dragi tovarăși,în construcția socialistă, un loc important îl ocupă amplasarea forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. în acest cincinal ne-am propus ca toate județele să realizeze o producție de cel puțin 10 miliarde lei. în 1975, Maramureșul avea o producție de 8 miliarde lei, dar încă din 1978 a realizat o producție de aproape 15 miliarde și probabil că în 1980 va depăși cu mult 16 sau 17 miliarde lei. Deci, față de 1975, producția Maramureșului se va dubla, depășind cu mult nivelul de 10 miliarde lei. Multe alte județe au pealizat în acest domeniu succese importante. Pînă la sfîrșitul cincinalului se vor realiza toate obiectivele stabilite de partid în această privință.Aceasta demonstrează preocuparea partidului, a statului nostru socialist de a ridica la o viață nouă toate județele și toate localitățile patriei, de a asigura ca în toate zonele țării oamenii muncii să aibă condiții de muncă și de viață tot mai înaintate, să se bucure din plin de minunatele cuceriri ale societății socialiste, ale științei și culturii, ale făuririi noii orînduiri. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!").
Dragi tovarăși,Progresul în ritm înalt al patriei noastre, al tuturor zonelor țării, impune o preocupare susținută pentru dezvoltarea învățămîntului, a cercetării, a activității culturale. Aș dori ca, de la această mare a- dunare, să adresez elavilor, studenților și cadrelor didactice din Maramureș felicitări cu prilejul începerii noului an școlar și urarea de a obține rezultate cît mai bune în împ'letirea strînsă a învățămîntului cu cercetarea, cu producția, în creșterea nivelului de cunoștințe, în mod deosebit tineretului îi a- dresez chemarea de a face totul pentru a-și însuși, la un nivel cît mai înalt, minunatele cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, pentru a deveni buni constructori ai societății socialiste și comuniste, buni cetățeni ai patriei noastre, apărători de nădejde ai cuceririlor revoluționare, capabili să asigure ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze și urale puternice, prelungite. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Este necesar să ne preocupăm continuu de ridicarea nivelului pregătirii profesionale și, totodată, de. perfecționarea activității politico- educative, de formare a conștiinței socialiste a omului nou, de înarmarea lui cu tot ceea ce a creat mai bun cunoașterea umană, cu înaltele idealuri ale socialismului științific. Să obținem, în felul acesta, o creștere și mai puternică a participării conștiente a întregului popor la făurirea propriului său viitor — viitorul de aur al comunismului ! (Urale și aplguze puternice. Se scandează „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească !“).
Dragi tovarăși,înfăptuind cu succes Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România, servim în primul rînd interesele 

patriei și poporului nostru. în același timp însă, aducem o contribuție însemnată la cauza generală a socialismului, la creșterea forței și influenței sale pe plan internațional. Numai ca rezultat al succeselor obținute de fiecare țară în construcția socialistă crește forța socialismului în ansamblu, numai astfel popoarele se conving de superioritatea orînduirii noi, fără asupritori, și vor păși tot mai ho- tărite în fiecare țară la transformarea societății pe baze socialiste — singura care asigură progresul rapid, independența, suveranitatea, bunăstarea și pacea tuturor popoarelor. (Urale și aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).în conformitate cu Programul partidului, acționăm neabătut pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate cu toate țările socialiste, fiind convinși că întărirea unității lor corespunde intereselor fiecărei țări care edifică noua orînduire, precum și cauzei generale a socialismului, progresului și păcii pe planeta noastră. (Urale și aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Dezvoltăm, de asemenea, relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu popoarele care și-au cucerit independența națională și luptă pentru a fi pe deplin stăpîne pe bogățiile naționale, pe destinele proprii. Considerăm că această colaborare și solidaritate activă constituie o parte inseparabilă a luptei împotriva vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, în care fiecare popor să se poată dezvolta liber, fără nici o intervenție din afară. (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).în același timp, acționînd în spiritul principiilor coexistenței pașnice, extindem relațiile de colaborare cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Așezăm ferm la temelia relațiilor noastre cu alte state principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale. neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța, considerînd că numai și numai pe baza acestor principii se pot întemeia raporturi de bună colaborare, se pot asigura independența fiecărei națiuni, destinderea și pacea în întreaga lume. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu—pace !“).Acționăm susținut pentru înfăptuirea securității și cooperării în Europa, ne pregătim pentru a participa la Conferința de la Madrid din 1980 cu scopul de a obține, împreună cu toate țările și popqa- rele care iau parte la această reuniune, un nou impuls în aplicarea documentelor semnate la Helsinki și, în mod deosebit, trecerea la dezangajarea militară pe continentul nostru — factor determinant pentru înfăptuirea securității și păcii în Europa și în întreaga lume. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu luptător, pentru pace și popor !“).Sîntem preocupați ca în Balcani să se instaureze relații de colaborare activă, atît bilaterală, cît și multilaterală. Milităm ca problemele litigioase, îndeosebi situația din Cipru, să fie soluționate pe calea tratativelor, asigurîndu-se independența și integritatea teri

torială a acestui stat. Considerăm că dezvoltarea colaborării din Balcani corespunde pe deplin intereselor fiecărui popor din această parte a lumii, cît și intereselor popoarelor europene, ale întregii lumi. (Aplauze și urale îndelungate).în lume sînt multe probleme de soluționat. Din păcate, mai există încă conflicte, zone de încordare — și trebuie acționat cu toată hotă- rîrea pentru a se ajunge la soluționarea tuturor problemelor dintre state pe calea tratativelor pașnice. Este în interesul tuturor, țărilor între care există probleme litigioase, al tuturor popoarelor a- flate în conflict să soluționeze a- ceste stări de lucruri prin tratative, să facă totul pentru a ajunge la relații de pace și colaborare. De asemenea, este în interesul întregii lumi să se pună capăt cu desăvîr- șire politicii de forță, acțiunilor militare și să se acționeze pentru soluționarea oricăror probleme litigioase dintre state numai și numai pe calea tratativelor 1 Aceasta corespunde intereselor destinderii și păcii, ale colaborării și progresului tuturor națiunilor. (Aplauze și urale prelungite).Ținînd seama de creșterea uriașă, an de an, a cheltuielilor militare, de stocarea de noi și noi armamente dintre cele mai moderne și distrugătoare, este necesar să se facă totul. pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare generală, și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară. Trebuie ca, reducînd cheltuielile militare, să alocăm mijloacele astfel economisite atît pentru progresul mai rapid al fiecărei națiuni, cît și pentru sprijinirea țărilor slab dezvoltate. Să facem în așa fel îneît uriașele cuceriri ale științei și tehnicii moderne, ale cunoașterii umane să fie puse numai și numai în slujba popoarelor, a bunăstării, fericirii și independenței lor ! Să spunem un NU hotărit războiului, să facem totul pentru pace și destindere ! (Aplauze și urale îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu luptător, pentru pace și popor !“).Susținem cu toată fermitatea lupta pentru lichidarea subdezvoltării, rezultat al politicii imperialiste și colonialiste de inegalitate și asuprire. Milităm activ pentru o nouă ordine economică internațională, bazată pe echitate și pe dreptate, pe raporturi de deplină egalitate in schimburile economice, pe ajutorarea țărilor rămase în urmă în vederea obținerii unui progres mai rapid. Considerăm că este în interesul tuturor statelor, inclusiv al celor mai bogate, să lichidăm subdezvoltarea și să realizăm o nouă ordine economică, deoarece numai pe această bază pot fi depășite consecințele crizei economice, ale crizei energetice, a petrolului, se pot asigura stabilitatea economiei mondiale, dezvoltarea tuturor popoarelor. (Urale și aplauze îndelungate).în soluționarea acestor probleme complexe se impune întărirea solidarității și colaborării tuturor forțelor progresiste și antiimperia- liste. în acest spirit, partidul nostru dezvoltă continuu relațiile sale cu partidele comuniste, socialiste, social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu alte partide și organizații democratice, progresiste, considerînd că întărirea solidarității și colaborării tuturor a- cestor forțe constituie Chezășia soluționării pe cale pașnică a problemelor, a înfăptuirii dezarmării și 

a noii ordini economice internaționale, a asigurării progresului și realizării unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. (A- plauze și urale îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).
Dragi tovarăși,Mai sînt numai două luni pînă la Congresul al XII-lea al partidului. Au fost publicate documentele mai importante pentru acest Congres și urmează a fi publicate și alte programe-dirțetivă. Prin documentele Congresului al XII-lea, supuse dezbaterii întregului nostru popor, sînt trasate liniile directoare ale înaintării României — în viitorul cincinal și în perspectivă — cu pași tot mai îndrăzneți pe calea înfăptuirii Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de trecere spre comunism. Congresul al XII-lea este chemat să asigure întărirea și mai puternică a forței și unității partidului — forța politică conducătoare a societății noastre — să ducă la întărirea unității clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor munții, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, deoarece numai într-o deplină unitate, sub stindardul glorios al comuniștilor, putem asigura victoria comunismului în România, dezvoltarea independentă și liberă a patriei noastre ! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Dezbaterea documentelor și prezentarea de propuneri la aceste documente, dezbaterea programelor- directivă de dezvoltare a fiecărui județ — care vor fi publicate în curînd în fiecare județ — trebuie să transforme pregătirea Congresului într-o manifestare puternică a democrației noastre socialiste. Toate aceste programe trebuie să fie rodul participării colective, al voinței și înțelepciunii colective a comuniștilor, a întregului nostru popor, pentru că ele jalonează munca și viitorul nostru, asigură destinul fiecăruia, al întregii națiuni, asigură victoria orînduirii fără clase, a comunismului, în România ! (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).în încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că oamenii muncii din Maramureș se vor prezenta la Congresul al XII-lea al partidului cu realizări tot mai mari în toate domeniile de activitate, că vor face totul pentru a încheia acest an cu rezultate însemnate în toate sectoarele, pentru a obține noi și noi succese în marea întrecere ce se desfășoară între județele patriei pentru îndeplinirea prevederilor actualului cincinal. Sînt convins că Maramureșul va face totul să ocupe un loc cît mai de frunte în această întrecere — și, dacă este posibil, chiar primul loc. Eu vă urez să obțineți aceasta, tovarăși I (Aplauze și urale îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !").Vă urez dumneavoastră, tuturor maramureșenilor, succese tot mai mari in toate domeniile, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze și urale puternice. Se scandează minute în șir „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“. Toți cei prezenți la marea adunare populară aclamă și ovaționează, într-o atmosferă de mare entuziasm, pentru gloriosul nostru partid comunist, pentru secretarul general al partidului și președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Dialog rodnic la Exploatarea miniera Șuior în timpul vizitei la întreprinderea „Flotația centrală Baia Mare'
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Vizita de lucru a tovarășului 
liculae Ceausescu in județul Maramureș 
Marea adunare populară de la Baia Mare

E TIMPUL SĂ ÎNCHEIEM
RECOLTAREA FLORII-SOARELUI

Orice zi ciștigată duce la evitarea 
pierderilor de semințe

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului în județul Mara
mureș s-a încheiat printr-o mare 
adunare populară, care a avut loc în 
municipiul Baia Mare, pe platoul din 
fața Casei de cultură a sindicatelor — 
edificiu reprezentativ pentru noua 
urbanistică a acestui important cen; 
tru economic și cultural 
tării.

Cei aproape 60 000 de
— mineri, constructori . .
metalurgiști. muncitori forestieri, lu
crători din întreprinderile industriei 
ușoare, țărani, intelectuali, tineri si 
virstnici, locuitori ai muriicipiului 
Baia Mare și ai altor așezări mara
mureșene — au trăit cu profundă 
mindrie patriotică bucuria reintilmrii 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ex- 
primind gindurile tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc Înfrățiți pe cu
prinsul județului Maramureș — ro
mâni. maghiari, ucraineni și de alte 
naționalități — participanții la aceas
tă vibrantă manifestare au dat glas, 
și cu acest prilej, sentimentelor de 
fierbinte dragoste si nemărginită re
cunoștință față de secretarul general 
al partidului, și-au reafirmat atașa
mentul lor neclintit fată de politica 
înțeleaptă, clarvăzătoare, internă si 
internațională, a Partidului Comunist 
Român, a României socialiste.__

Sosirea
Ceaușescu 
Ceaușescu, 
din 
stat 
adunări 
nată i 
lungi ■
dează cu înflăcărare: „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“, 
.Fala noastră și mindria. Ceaușescu 

— România !“. Un mare grup coral, 
alcătuit din formații artistice băimă- 
rene laureate ale Festivalului națio- 
nai „Cintarea României", interpre
tează înălțătoarele imnuri „Partidul. 
Ceaușescu, România44 și ..E scris pe 
tricolor unire !“. ...

Un grup de pionieri și șoimi ai 
patriei oferă iubitilor oaspeți buchete 
d Adunarea populară a fost deschisa 
de tovarășul. Gheorghe Pop, pnm- 
secretar al Comitetului județean Ma
ramureș al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, care a 

^Cu inimile deschise spre dumnea
voastră. ca o fereastră spre răsap- 
tul de soare, cu simțirea frematma 
de bucurie pentru inălțătoarea cinste 
ce o trăim în această zi. comuniștii, 
toți locuitorii acestui străbun meleag 
românesc vă adresează o inflâcarațâ 
urare de bun venit in Maramureșul 
socialist. Am așteptat, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, cu nespu
să ardoare aceste fericite clipe ale 
prezenței intre noi a celui mai dis
tins fiu al națiunii române, a stin
dardului sub ale cărui flamuri po
porul iși desfășoară epopeea făuririi 
noii orinduiri sociale și pe cajte sint 
înscrise cutezătoarele proiecte comu- 
n Noua dumneavoastră vizită în Ma
ramureș reprezintă incă o strălucita 
demonstrație a faptului că deviza 
noastră „Ceaușescu și poporul ! este 
o realitate concretă.

Cu adine respect, cu cea mai alea
să considerație, adresăm calde cu
vinte de bun venit mult stimatei to
varășe academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, distinsă personali
tate politică, proeminent om de știin
ță, unanim apreciată in țara și peste 
hotare pentru contribuția inestima
bilă adusă progresului științei roma
nești și la afirmarea acesteia pe plan 
internațional.

Dumneavoastră, iubite tovarășe se
cretar general, dumneavoastră, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
cunoașteți bine județul Maramureș. 
Ne-ați ajutat de fiecare dată cind 
a fost nevoie să trecem peste greu
tăți. să înlăturăm lipsuri, să ne per
fecționăm întreaga activitate. Am 
simțit zi de zi. ceas de ceas, clipa 
de clipă inima dumneavoastră batind 
la unison cu inimile noastre, racor
date și ele la pulsul inimii celei mari 
a țârii. ,

Și tocmai din această gnja de pă
rinte s-a născut chipul nou. socialist 
al Maramureșului. Se știe prea bine 
ce era el odinioară. Deși bogat in 
resurse ale solului și subsolului, deși 
locuit de oameni harnici și priceput î, 
deși era purtătorul unui imens tezaur 
de civilizație materială și spirituală. 
Maramureșul era, pină la ivirea zo
rilor socialismului, un teritoriu al 
înapoierii, sărăciei și al oprimărilor 
de tot felul. Trezit la o viață nouă in 
anii construcției socialiste, ca și în
treaga țară. Maramureșul a cunoscut, 
prin înfăptuirea politicii Înțelepte a 
Partidului Comunist Român, o ase
menea dezvoltare și înflorire incit 
între trecut și prezent semnul egali
tății nu-și are loc in nici un dome
niu. Iar pe chipul nou. frumos al 
Maramureșului strălucește cu puter
nică vigoare semnătura de gindire și 
faptă comunistă, revoluționară a ar
hitectului și ctitorului României noi, 
iubitul nostru tovarăș de muncă și 
luptă. Nicolae Ceaușescu.

Abia azi. viața noastră, a mara
mureșenilor, a celor ce sintem aici 
dintotdeauna, este cu adevărat feri
cită. liberă și demnă.

Oamenii muncii maramureșeni, 
fără deosebire de naționalitate, sub 
conducerea organizațiilor de_ partid, 
urmind exemplul viu, înflăcărat. al 
comuniștilor, se află angajați intr-un 
generos efort consacrat intimpinării 
celui de-al XII-lea Congres al par
tidului cu demne fapte de muncă. 
Vorbește despre aceasta și faptul că 
industria județului are un avans de 
73 de zile in înfăptuirea actualului 
cincinal. Am realizat pină în prezent 
o producție suplimentară de peste 3 
miliarde lei, față de două miliarde, 
cit ne-am angajat. 12 unităti econo
mice maramureșene și-au îndeplinit 
deja planul pe 4 ani ai cincinalului, 

în același context general se în
scrie și bilanțul pe 8 luni din acest 
an. Astfel, la producția globală în
registrăm un plus față de plan de 35 
milioane lei. la producția netă de 
peste 108 milioane lei. înregistram 
pe ansamblul industriei o reducere 
de 8.4 lei la mia de lei producție- 
marfă la cheltuielile totale și 11,1 lei 
la cele materiale. în agricultură, lu
crările s-au desfășurat in perioade 
mai scurte și în condiții calitative su
perioare anilor precedenți. între pre
ocupările actuale, pe prim plan se 
află asigurarea recoltării și însămin- 
tărilor de toamnă. în același timp, 
oamenii de știință, artă și cultură, 
intelectualii sint plenar angajați in 
frontul vast al construcției omului 
nou, cu o inaltă conștiință socialistă.

Vă informăm, stimate tovarășe se-

din nordul

participanti 
de mașini.

cretar general, că în aceste zile s-a 
deschis și in Maramureș noul an șco
lar. Și pentru organizațiile de partid 
din școlile noastre, pentru cadrele 
didactice, pentru elevi și studenți, 
pentru organizațiile de tineret și pio
nieri au putere de jaloane călăuzi
toare valoroasele indicații și orientări 
formulate de dumneavoastră la Ti
mișoara, cu prilejul inaugurării nou
lui an de invățămint.

Deși avem multe rezultate bune — 
a spus vorbitorul — bilanțul nostru 
nu se află pe deplin la nivelul exi
gențelor ce ne stau in față, al posi
bilităților de care dispunem. Avem 
restante în realizarea investițiilor, a 
planului pe sortimente. Sîntem pe 
deplin conștienți că neajunsurile, 
neimplinirile cu care ne confruntăm 
se datoresc in primul rind unor de
fecțiuni din stilul și metodele de 
muncă ale organelor și organizațiilor 
noastre de partid.

Nu ne mulțumește starea de or
dine și disciplină din unele unități, 
modul cum sint folosite capacitățile 
de producție. Avem incă multe de 
făcut in ce privește planificarea și 
organizarea muncii, utilizarea mij
loacelor materiale, sistematizarea, 
gospodărirea și înfrumusețarea loca
lităților, Pe alocuri, combativitatea, 
spiritul revoluționar in solutionarea 
diferitelor probleme nu sint la Înăl
țimea exigențelor.

Observațiile critice formulate în 
magistrala dumneavoastră cuvintare 
la recenta Consfătuire de la Comite
tul Central ne privesc in totalitate și 
pe noi. Ni le-am însușit pe deplin, 
ca și orientările și i'ndicatiile ce 
le-ați dat cu acel prilej, si vă în
credințăm că vom acționa cu fermi
tate in consens cu ele.

Cu multă bucurie constatăm că ju
dețul nostru se află în fata unor 
perspective insufletitoare. minunate. 
Indicatorii viitorului plan cincinal 
relevă o dezvoltare economico-socia- 
lă multilaterală, fără precedent. Pro
ducția globală pe locuitor va depăși 
70 000 lei, din care peste 50 000 lei 
vor reprezenta producția industrială. 

Descifrind in toate acestea incă o 
strălucită dovadă a grijii cu totul 
deosebite ce o purtați înfloririi aces
tui minunat colț de țară românească, 
îndreptăm spre dumneavoastră me
sajul de fierbinte mulțumire al tutu
ror maramureșenilor — români, 
maghiari și de alte naționalități. ._

Alături de întreaga simțire româ
nească, și noi. cei ce trăim in Mara
mureș, am primit cu nespusă bucu
rie hotărirea plenarei Comitetului 
Central al partidului ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie propus de 
către apropiatele, conferințe județene 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului. Această hotărire con
stituie o strălucită expresie a înaltei 
aprecieri pe care întregul popor o dă 
calităților sale de eminent condu
cător.

Susținem această hotărire din 
toată inima, cu conștiința deplină a 
adeziunii la un act istoric cu profun
de semnificații patriotice. Organi
zația județeană de partid își va in
vesti delegații săi la al XII-lea Con
gres al partidului cu mandatul de 
onoare de a da împlinire acestei mi
nunate hotăriri. Vedem in aceasta 
chezășia fundăihentală a necontenitei 
înfloriri a Maramureșului, a întregii 
noastre patrii, garanția triumfului 
deplin al socialismului și comunis
mului în România.

Trăiască iubitul nostru conducător, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cel mai 
iubit Si stimat fiu al poporului, eroul 
neamului românesc, comunistul de 
omenie, făuritorul chipului nou, so
cialist al patriei' noastre scumpe, to
varășul Nicolae Ceaușescu 1

Luind cuvintul, tovarășul loan 
Nastai, muncitor, secretarul comite
tului de partid, președintele consiliu
lui oamenilor muncii de la întreprin
derea mecanică de mașini și utilaj 
minier, a spus :

Este meritul partidului, al dumnea
voastră personal, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de a fi asigu
rat și in Maramureș — ca in toate 
județele tării — dezvoltarea rapidă 
a construcției de mașini, care se afir
mă acum prin mai multe întreprin
deri moderne, inregistrinti. in actua
lul cincinal, o creștere de 267 la sută, 
pe ansamblul județului.

Numai in cincinalul 1976—1960, în
treprinderea noastră a beneficiat de 
621 milioane lei investiții, in vederea 
dotării .cu utilaje perfecționate. Ca 
urmare, in actualul cincinal, produc
ția Întreprinderii s-a dublat, iar față 
de 1970, ea a crescut de 7,3 ori. De 
asemenea, înfăptuind indicațiile dum
neavoastră, organizația de partid și 
consiliul oamenilor muncii au acor
dat o deosebită atenție formării unui 
puternic detașament de muncitori și 
specialiști, reușind ca în ultimii patru 
ani să calificăm peste 2 000 de tineri< 
muncitori. Produsele noi și cele re- 
proiectate vor reprezenta 70 la sută 
din producția cincinalului 1976—1980.

Desigur, organizația de partid, con
siliul oamenilor muncii nu sint sa
tisfăcute de modul de realizare a 
producției fizice, a unor sortimente 
pe care le fabricăm, a producției 
nete. Nu am militat ferm, in primul 
rind noi, cei din uzină, comuniștii, 
cadrele, ceilalți oameni ai muncii, 
pentru a birui greutățile ivite, pentru 
a combate fenomenele de indisciplină, 
pentru a spori răspunderea întregului 
personal, a tinerilor în special, pen
tru ridicarea măiestriei profesionale, 
pentru extinderea inițiativelor și tra
dițiilor de muncă valoroase.

Vă încredințăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că indicațiile 
pe care le-ați dat la Consfătuirea de 
lucru de la Comitetul Central, obser
vațiile și criticile făcute și orientă
rile date in timpul vizitei de astăzi 
vor constitui pentru noi direcții fun
damentale de acțiune și vor determi
na mobilizarea tuturor energiilor or
ganizației de partid, a întregului co
lectiv. in așa fel incit întreprinderea 
noastră să se situeze printre colec
tivele fruntașe ale producătorilor de 
utilaj minier.

Asigurindu-vă că ne vom inzecî 
eforturile pentru a intimpina Con
gresul al XII-lea al partidului cu re
alizări prestigioase, vă dorim, mdlt 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ani plini de rodnicie și fericire la 
cirma partidului și a țării noastre 
dragi !

în cuvintul său. tovarășul Cornel 
Vecean, miner la Exploatarea Șuior, 
a spus:

îngăduiți-mi să vă raportez că 
minerii și specialiștii de la Șuior au 
acționat și acționează așa cum ne-ați 
indicat dumneavoastră, aplicind so
luții și tehnologii avansate, extin- 
zind mecanizarea și automatizarea

Dintre toate plantele agricole tirzii, cea mai mare prioritate la re
coltat o are acum floarea-soarelui. încheierea neintîrziată a acestei 
lucrări este determinată de faptul că, la supracoacere, semințele 
de floarea-soarelui se scutură ușor. Iată de ce orice zi ciștigată duce 
Ia evitarea pierderilor de semințe. Pină ieri, 18 septembrie, floarea- 
soarelui a fost recoltată de pe 86 la sută din suprafața cultivată, 
această lucrare îneheindu-se în județele Ialomița, Mehedinți, Dîmbo
vița și Tuicea. Recoltarea florii-soarelui este întîrziată în județele 
Satu Marc, Bihor, Bacău. Vaslui, Iași, Neamț și Botoșani. Important 
este ca in această săptămină să se încheie lucrarea, iar prin organi
zarea temeinică a transportului, întreaga producție să ajungă în ma
gazii, unde să fie depozitată cu grijă. Ce măsuri au fost luate pină in 
prezent ? Iată răspunsuri din județele Iași și Botoșani.

în alte unități însă — Nicșeni, Bold, 
Călugăreni, Cristinești, Saucenița, 
Hulub etc. — cu toate măsurile bune 
luate, recoltarea se desfășoară incă 
anevoios, sub ritmul planificat. De 
aceea, este neoesar ca secretarii co
mitetelor de partid din comunele 
amintite, organizatorii de partid ai 
consiliilor unice agroindustriale res
pective să acționeze cu mai multă 
stârjuință, în spiritul indicațiilor date 
de tovarășul. Nicolae Ceaușescu, la 
recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., pentru folosirea tutu
ror mijloacelor tehnice și umane in 
vederea impulsionării ritmului la re
coltat. Cum se acționează in bazele 
de recepție ? Ne răspunde ing. Iu
lian Strutinschi, directorul I.V,C.P.T. 
Botoșani : „Precizez de la început că, 
spre deosebire de anii anteriori, in 
actuala companie avem asigurate toa
te condițiile pentru precurățirea, us
carea, condiționarea și depozitarea 
întregii producții de floarea-soarelui 
ce se va realiza în județul nostru. 
Preluăm, dealtfel, orice cantitate, in
diferent de gradul de umiditate sau 
impurități. Din controalele efectuate 
de lucrătorii intreprinderii noastre a 
reieșit că întreaga producție recol
tată este transportată de pe cimp in 
aceeași zi, fapt ce înlătură pierderi
le de semințe.

Ce se întreprinde la direcția agri
colă județeană pentru ca termenul-li- 
mită pentru recoltarea florii-soarelui 
să fie ultima zi a acestei sâptămîni ? 
Notăm succint, din răspunsul primit 
de la ing. Vasile Alungulesei, direc
tor adjunct : „în unitățile râmase in 
urmă datorită ploilor de la sfirșitul 
săptăminii trecute sau ajungerii 
mai tirziu la maturitate a culturii, 
vom transfera combinele de la coope
rativele agricole care au încheiat re
coltarea. La transportul produc4’"! 
din cimp la bazele de recepție uti^ 
zăm și remorcile secțiilor de mecani
zare. Pentru a se evita orice pierderi 
în timpul recoltării, am constituit 
echipe speciale formate îndeosebi din 
cadre didactice și elevi care string 
capitulele rămase în urma combine
lor. Sintem încredințați că. pină în 
seara zilei de 23 septembrie, întreaga 
producție de floarea-soarelui va fi 
depozitată,"

Manele CORCACI 
Silvestri AILENEI 
corespondenții „Scînteii"

spre a spori productivitatea si efi
cienta muncii. Colectivul nostru a 
obtinut. în acest an. o producție su
plimentară de metale în valoare de 
o jumătate de milion lei. Producția 
netă a fost depășită cu 12 la sută 
și am diminuat cheltuielile mate
riale cu 28 lei Ia mia de lei pro
ducție marfă.

Cum ați constatat si la fata locu
lui. avem succese cu care ne putem 
mindri, .dar și multe rezerve de pro
movare a progresului tehnic, de ri
dicare a calificării și pregătirii pro
fesionale a minerilor, de întărire a 
ordinii șl disciplinei, care trebuie 
puse in slujba creșterii producției 
fizice și valorificării mai bune a mi
nereurilor.

Acum sîntem preocupați de în
făptuirea unor importante obiective 
de progres tehnic, care ne vor aju
ta să sporim productivitatea, să ex
ploatăm rezervele de minereu in 
condiții de eficiență înaltă, să pre
gătim temeinic producția din cinci
nalul viitor. în spiritul proiectului 
de Directive al Congresului al 
XII-lea al partidului.

Noi. minerii, vă mulțumim din 
adincul inimii pentru grija deosebită 
ce o acordați nobilei noastre înde
letniciri. Beneficiem, de mai multă 
vreme, de program de 6 ore pe 
schimb, de o masă caldă gratuită, de 
condiții de muncă dintre cele _ mai 
omenești. De la intii august am be
neficiat primii de etapa a Il-a de 
majorare a retribuției. La nivelul 
unui an, sumele alocate în acest 
scop se ridică in unitatea noastră 
la 10 milioane lei. iar pe platforma 
minieră a Maramureșului la 115 mi
lioane lei.

Răspunzind acestei griji deosebite, 
vom face totul pentru a spori con
tribuția noastră la progresul patriei, 
spre a o zidi fot mai mindră intre 
tarile lumii, liberă și independentă, 
țeluri pentru care dumneavoastră 
vâ consacrați întreaga viață și pen- v 
tru care vă mulțumim din tot cu
getul nostru românesc.

în încheiere, ingăduiți-mi să vă 
adresez dumneavoastră, conducătorul 
și omul care a făcut ca România să 
se afirme liberă, mindră și suverană 
in lume, primul miner de onoare al 
țării, urarea noastră minerească 
„Noroc bun". Să ne trăiți la mulți 
ani cu sănătate și fericire, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu!

Vă rog să-mi permiteți ca. în nu
mele studențimii. al tineretului băi- 
mărean să-mi exprim și eu nemărgi
nita bucurie de a vă «avea în mijlo
cul nostru, acum la începutul anului 
de invățămint, intr-un moment de 
mare efervescență politică, generată 
de intimpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului, a spus în cuvin
tul său Liana Pogăcieș, studentă la 
Institutul de invățămint superior — 
Baia Mare.

Asemenea întregului tineret stu
dios din patria noastră, sînt incă sub 
impresia magistralei dumneavoastră 
cuvintări, mult stimate tovarășe 
secretar general, rostită la Timișoara 
in urmă cu trei zile, cu prilejul des
chiderii noului an de invățămint, 
strălucită dovadă a preocupării parti
dului, a dumneavoastră personal 
pentru asigurarea celor mai bune 
condiții învățămintului nostru, pen
tru continua racordare a acestuia la 
cerințele economiei, la exigențele 
cincinalului revoluției tehnico-știin
țifice, ale programului de dezvolta
re viitoare a țării.

Prin grija partidului, a 
voastră personal, mult _____  ___
rășe Nicolae Ceaușescu, institutul 
nostru dispune în prezent de o bază 
materială modernă. integrată unei 
platforme industriale și de cercetare 
care face posibilă realizarea unui salt 
calitativ in pregătirea de specialiști 
capabili să satisfacă cerințele indus
triei miniere maramureșene, precum 
și ale altor ramuri ale economiei 
naționale.

Organizația studenților comuniști 
din institutul nostru, sub conducerea 
organizației de partid, acționează cu 
pasiune revoluționară și elan tineresc 
pentru temeinica pregătire politică și 
profesională, teoretică și practică a 
tineretului studios, pentru educarea 
prin muncă și pentru muncă a stu
denților. Vă raportăm, stimate tova
rășe secretar general, că asociațiile 
studenților comuniști au preluat 
efectiv în autogospodărire și autoad
ministrară atit spațiile de locuit șî 
de masă, cit și laboratoarele, atelie
rele școală, locurile de producție și 
cercetare din institutul nostru.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pe dumnea
voastră, stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, că, unindu-ne eforturile 
cu întreg tineretul maramureșean, 
alături de toți oamenii muncii, vom 
intimpina cu importante succese cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
întărind in acest fel adeziunea una
nimă la propunerea ca dumneavoasj 
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
fiți reales in suprema funcție de 
secretar general al partidului.

în cuvintul său, tovarășul Rakasz 
Andrei, maistru la întreprinderea 
metalurgică de metale neferoase Baia 
Mare, a spus : Această nouă vizită 
de lucru a dumneavoastră ne oferă 
fericita ocazie de a exprima, in nu
mele celor 1 600 de comuniști, al ce
lor peste 4 000 de metalurgiști și chi- 
miști ai intreprinderii, gindurile și 
sentimentele noastre de profund 
respect, de stimă și admirație 
pentru ințelepciunea și devotamentul 
cu care conduceți destinele României 
socialiste, atașamentul nostru ferm 
și statornic la politica internă și in
ternațională a partidului și statului 
nostru, pe care, in 
lucit, o promovați, 
sul multilateral al 
prestigiului ei pe 
globului.

Colectivul nostru _ ______ . _ . „
porteazâ că, sub conducerea organi
zației de partid, acționind pentru 
dezvoltarea și modernizarea capaci
tăților de producție, a realizat și de
pășit sarcinile de plan, a reușit să 
obțină peste prevederi o producție 
industrială de un miliard lei, inde- 
plinindu-ne in întregime angajamen
tele asumate. Aplicind cu consec
vență noul mecanism economico-fi- 
nanciar, principiile autogestiunii și 
autoconducerii muncitorești, am reu
șit să creștem eficiența economică.

în perioada care a trecut din ac
tualul cincinal, unitățile industriei 
extractive din județul Maramureș 
au realizat producția globală în pro
porție de 111.3 la sută, producția-mar- 
fă în proporție de 106,3 la sută, pro
ductivitatea muncii — 109,4 la sută, iar 
pe 8 luni din acest an au depășit 
producția netă cu peste 55 milioane 
lei.

Analizindu-ne munca in spiritul

exigențelor și indicațiilor cuprinse în 
cuvintarea dumneavoastră la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., acționăm cu mai multă fer
mitate pentru a ridica pe un plan 
superior întreaga noastră activitate. 
Vom acorda o atenție deosebită va
lorificării superioare a materiilor pri
me și a substanțelor utile, gospodă
ririi mai judicioase a fondurilor bă
nești, vom pune un accent deosebit 
pe îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, pe întărirea ordinii și dis
ciplinei tehnologice și in muncă, pe 
combaterea oricărei atitudini de au- 
tomulțumire, pe atragerea întregului 
personal muncitor in soluționarea 
problemelor producției și activității 
economice.

Vâ asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că noi, metalurgiștii 
băimăreni — români, maghiari și de 
alte naționalități — Strîns uniți in 
jurul partidului, vom munci cu totală 
abnegație și pasiune pentru a intim
pina cel de-al XII-lea Congres al 
partidului cu succese pe măsura 
acestui măreț eveniment din viața 
partidului nostru, a intregului popor.

„— -ț; constata cu
prilejul vizitei de ieri la stațiuneâ

_ ----- ■ Andrei La
de cercetări 
Baia Mare,

Așa cum ați putut

IAȘI
Pină la 18 septembrie, potrivit da

telor furnizate de direcția agricolă, 
floarea-soarelui a fost recoltată de 
pe numai 5 300 hectare din cele 13 023 
hectare cultivate in acest an. „întîr- 
zierea la recoltat este aparentă — ne 
spunea inginerul Lucian 'Hatmanu, 
directorul direcției agricole jude
țene. în realitate, noi n-am admis 
nici unei unități agricole să tărăgă
neze recoltatul acestei culturi. Este 
adevărat că prin părțile noastre plan
tele ajung la maturitate ceva mai 
tirziu față de alte județe. Tocmai 
această intîrziere impune o recoltare 
într-un timp mai scurt a tuturor cul
turilor, nu numai a florii-soarelui, 
De aceea, specialiștii direcției, îm
preună cu cei din unități urmăresc 
zilnic coacerea fiecărui lan. întrucît 
aproape toate lanurile sînt coapte, se 
lucrează de dimineață și pină seara 
tirziu. Recoltăm cu peste 200 de com
bine, iar cooperatorii, ajutați de ti
neri și școlari, adună pălăriile rămase 
netăiate. Totodată, ceea ce se recol
tează se transportă in aceeași zi în 
bazele de recepție. în acest fel se 
realizează o viteiă zilnică de 600 hec
tare și ne străduim să o depășim".

într-adevăr, printr-o bună organi
zare a muncii, in numeroase coope
rative agricole, cum sint cele din 
Chișcăreni, Lețcani. Trifești, Țigă- 
nași, Roșcani și altele, recoltarea 
florii-soarelui este pe sfirșite. în 
aceste unități, pe lingă combine au 
fost asigurate un număr suficient de 
autocamioane, remorci și atelaje pen
tru transport. Mecanizatorilor și șo
ferilor li se aduce hrană caldă la 
cimp. S-a reușit astfel să se depă
șească viteza la recoltat. întreaga 
cantitate de semințe de floarea-soa
relui fiind transportată, in aceeași zi, 
la bazele de recepție. în schimb, la 
cooperativele agricole Plugari, Tan- 
sa-Belcești, Vinători. Popricani. Ipa- 
tele. Drăgușeni și altele, lucrările de 
recoltare abia au început. Se impune 
impulsionată recoltarea fiecărei por
țiuni de lan pe măsura coacerii, fără 
a se aștepta încheierea maturizării 
pe toată suprafața, așa cum se ma
nifestă tendința in unele unităti 
agricole din consiliile unice agroin
dustriale Movileni, Popricani. Cior- 
tești, Țibănești și altele. Sint chiar 
conduceri de unități agricole care aș
teaptă să le mai vină în ajutor com
bine de la cooperativele care vor în
cheia recoltarea, în loc să intensifice

strînsul florii-soarelui cu mijloacele 
mecanizate de care dispun. Sint și 
cazuri, ca la Tirgu Frumos. Balș și 
Băiceni, unde în mai multe din zilele 
de cind a început recoltarea, mijloa
cele de transport de la I.T.A. n-au 
sosit conform planificării stabilite și. 
pentru a nu rămine recolta pe 
cimp. lucrările au fost întrerupte. La 
direcția agricolă județeană se apre
ciază că recoltarea florii-soarelui se 
va încheia la 30 septembrie. Este un 
termen greu de admis, deoarece tă
răgănarea acestei lucrări poate duce 
la pierderi de semințe prin scuturare. 
Iată de ce timpul frumos, bun pentru 
recoltare, trebuie folosit din plin, 
acum, in aceste zile. Forte mecanice 
și umane sînt suficiente în județ, to
tul este ca acestea să fie folosite din 
plin.

BOTOȘANI
în județul' Botoșani, floarea-soare- 

lui a fost recoltată pină marți 18 sep
tembrie de pe aproape 9 000 hec
tare, din cele 19 278 hectare cultivate. 
Creșterea ritmului de recoltare a fost 
posibilă datorită ajungerii la maturi
tate, in ultimele zile, a culturii pe în
treaga suprafață, cit și măsurilor 
adoptate pentru ca toate combinele 
să funcționeze pe întreaga durată a 
zilei-lumină. Ritmul zilnic depășește 
acum 1 450 hectare, ceea ce înseamnă 
Că pină cel tirziu duminică, 23 sep
tembrie. dacă nu vor interveni con
diții atmosferice deosebite, întreaga 
suprafață va fi recoltată, iar produc
ția transportată in bazele de recepție.

Foarte bine este organizată munca 
în unitățile cooperatiste Hănești, Co- 
țușca, Pleșani Mitoc, Românești ș.a., 
unde după recoltare se eliberează 
imediat terenul, pregătindu-1 fie 
pentru insămînțarea griului, fie pen
tru executarea arăturilor de toamnă.

noastră, a spus dr. ing. 
zar, directorul Stațiunii 
și producție pomicolă___ ______ ,
ne-am străduit să îndeplinim cit mai 
bine indicațiile date de dumnea
voastră pentru valorificarea terenu
rilor agricole slab productive. S-a 
reușit ca. cu sprijinul neprecupețit 
al partidului, al statului^ să organi
zăm o puternică stațiune de cerce
tare și producție, transformind, prin 
aplicarea științei și prin hărnicia 
oamenilor, peste 450 de hectare de 
păminturi sărace in livezi intensive și 
superintensive, de mare productivi
tate. în următorii doi ani, cind în
treaga suprafață va fi pe rod. vom 
avea o producție de peste 6 000 tone 
fructe.

Așa cum ați indicat dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in excepționala cuvintare la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., pe noi ne preocupă integra
rea mai rapidă a cercetării în pro
ducție, folosirea cuceririlor științei 
pomicole și a priceperii noastre pen
tru ca producția in acest domeniu să 
crească de la 40—50 mii tone fruete 
in medie pe an, cit dăm in prezent, 
la peste 100 000 tone Ia finele cinci
nalului viitor.

Vă încredințăm. mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a dezvolta mai puternic produc
ția pomicolă, folosind mai bine su
prafețele de teren, trecind la folo
sirea unor culturi intercalate, la spri
jinirea mai activă a populației in 
vederea extinderii culturii pomilor 
fructiferi în asociații pomicole, așa 
cum ne-ați indicat cu prilejul vizitei 
de ieri. Vom face totul pentru a dez
volta mai puternic cercetarea știin
țifică. a realiza sarcinile ce ne revin 
din documentele Congresului al XII- 
lea al partidului.

Vă dorim, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să ne trăiți la 
mulți ani cu sănătate, să ne condu
ceți cu aceeași înțelepciune, ca țara 
să rodească tot mai frumos, spre fe
ricirea poporului român și gloria 
mondială a României socialiste !

în numele participanților la adu
nare, al tuturor locuitorilor județu
lui Maramureș, tovarășul Gheorghe 
Pop a adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU ru§ămintea de a lua 
cuvintul.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu viu in
teres, cu deosebită atenție și pro
fundă satisfacție, fiind subliniată în 
repetate rinduri cu aplauze, cu în
delungi urale și ovații.

Cuvintele mobilizatoare, aprecie
rile, indicațiile și îndemnurile secre
tarului general al partidului au gă
sit, și de această dată, un larg ecou 
in inimile maramureșenilor, ei anga; 
jîndu-se să-și aducă, cu abnegație și 
hărnicie, o contribuție sporită la dez
voltarea județului. Ia înfăptuirea mă
rețului Program al partidului de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Dind expresie acestor gînduri și 
sentimente, exprimind dorința zecilor 
de mii de participanți, primul secre
tar al comitetului județean de 
partid a spus în încheierea adună
rii. adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu :

Ne este greu să găsim cuvintele 
care să exprime la adevărata lor di
mensiune gindurile și sentimentele 
noastre de recunoștință pentru fap
tul că ați onorat această mare adu
nare populară cu cuvintul dumnea
voastră. Vă rugăm să primiți cea 
mai aleasă mulțumire pentru apre
cierile pe care le-ați făcut la adresa 
activității organizației județene de 
partid, a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii maramureșeni.

în același timp, vă rugăm să pri
miți asigurarea noastră fermă că 
am reținut observațiile formulate cu 
privire la felul în care am muncit, 
orientările, indicațiile și sarcinile ce 
ni le-ați trasat, că ele vor găsi m 
Maramureș un teren fertil și că voi 
rodi bogat in activitatea noastră vii
toare.

Primiți vă rog. iubite tovarășe se
cretar general. încredințarea noastră 
sinceră că atit cuvintele pe care ni 
le-ați adresat, cit și întreaga vizită 
cu care ne-ați onorat dumneavoastră 
și mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului repre
zintă pentru noi un ajutor real, con
cret in întreaga noastră muncă. Cu 
deplină răspundere comunistă _ vă 
asigurăm că vom acționa neabătut 
pentru Valorificarea plenară a tu
turor concluziilor ce s-au desprins 
din această vizită. Comuniștii, oame
nii muncii maramureșeni, fără de
osebire de naționalitate, vor urma 
și in viitor cu totală abnegație și dă
ruire înalta dumneavoastră pildă de 
patriot și revoluționar in slujirea cu 
devotament a idealurilor națiunii 
noastre. ....

Adunarea populară din municipiul 
Baia Mare se încheie in aceeași at
mosferă vibrantă, dominată de un 
fierbinte sentiment de dragoste și în
credere in Partidul Comunist Român, 
în secretarul său general.

Tineri și tinere, purtind vestitele 
costume populare maramureșene, 
invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe cei
lalți conducători de partid și de stat 
să se prindă în tradiționala horă ce 
simbolizează unitatea de monolit in 
jurul partidului, al secretarului său 
general.

Nicolae 
a tovarășei Elena 

celorlalți tovarăși 
i de partid și de 

desfășurării marii 
este întimpl- 

cu inde- 
ovații. Se scan-

tovarășului 
$i i 
a 

conducerea 
la

de , 
urale

locul 
populare 

participant!
! și

dumnea- 
iubite tova-

mod atit de stră- 
asigurind progre- 
patriei, creșterea 

toate meridianele

de muncă vă ra-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 septembrie. In țară: în Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea și cea mai mare 
parte a Moldovei, vremea va fi in 
general frumoasă și va continua să se 
incălzească. Cerul va fi variabil și vor 
cădea ploi cu totul izolate. în celelalte 
regiuni, cerul va fi temporar noros și

vor cădea ploi locale, mai ales tn a 
doua parte a Intervalului. Vtntul va 
sufla slab pină la moderat, predoml- 
nînd din sud-vest. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, izolat mal coborite în estul Tran
silvaniei, iar cele maxime in1 re 17 șl 
27 de grade, izolat mai ridicate în 
sudul țării; dimineața, pe alocuri, se 
va produce ceață. In București: Vremea 
va fi In general frumoasă, cu cerul 
variabil. Vintul va sufla în general 
slab. Temperatura va continua să 
crească. Dimineața, condiții de produ
cere a cețll.

Descoperire arheologică 
de interes excepțional 

Mormîntui princiar dacic de la Cugir
în aceste zile s-a în

cheiat cea de-a III-a 
campanie de săpături 
arheologice făcute pe 
Dealul Cetate cc stră
juiește orașul Cugir 
(județul Alba). S-a 
constatat că platoul 
superior al dealului, cu 

I o excelentă poziție 
strategică și o bună 
fortificare naturală 
oferită de pantele re
pezi ce-1 înconjoară, a 
fost locuit incepind cu 
epoca bronzului, apoi 
in prima epocă a fie
rului. în epoca dacică 
s-au făcut ample lu
crări de amenajare și 
s-a dezvoltat aici una 
dintre așezările de tip 
protourban. cărora da
cii le spuneau in limba 
lor „dava", iar geogra
ful Ptolemeu le nu
mește polis ■= oraș, 
cu siguranță un im
portant centru econo
mic, politic și militar. 
Au fost înălțate mari 
valuri de pămint și 
ziduri de piatră locală 
și bolovani de riu fo
losind lutul ca liant. 
Zidurile măsoară 4 
metri lățime și in une
le zone pentru ampla
sarea lor a fost săpat 
un pat in stincă. în 
interiorul fortificației 
s-au descoperit nume
roase locuințe și' ate
liere cu un bogat in
ventar arheologic. Pe 
baza acestuia s-a pu
tut stabili că cetatea 
dacică de la Cugir, 
identificată ipotetic cu 
Singidava menționată 
de Ptolemeu, începe in 
secolul III Înaintea 
erei noastre și va dura 
pină la 106, cind va fi 
distrusă in urma celui 
de-al II-lea război 
purtat de romani în 
Dacia. Epoca lui Bure- 
bista a însemnat și 
pentru Cetatea de la 
Cugir o perioadă de 
înflorire concretizată 
in numeroase descope
riri printre care se 
inscriu importurile din 
lumea greco-romană. 
Importanța așezării 
era subliniată de două 
mari, tezaure moneta
re de argint descope
rite întimplător in pe
rimetrul cetății.

Campania acum în
cheiată (lucrările s-au 
încheiat vineri. 14 
septembrie) a dus la 
descoperiri cu adevă
rat senzaționale ce au 
darul să completeze 
substanțial, să arunce 
o nouă lumină asupra

istoriei strămoșilor 
noștri daci. Este vorba 
despre necropola așe
zării situată pe panta 
de sud-vest a dealului. 
Cu greu ar fi putut 
cineva crede că pe po- 
vîrnișul atit de încli
nat, în antichitate 
s-au ridicat tumuli 
funerari pe care i-au 
minat apele in cele 
peste două milenii. 
Au rămas insă mor
mintele. Printre aces
tea se remarcă in mod 
deosebit cel al unui 
luptător, fără îndoială 
o mare personalitate, 
ce se datează in seco
lul I î.e.n., în vremea 
lui Burebista. Dezveli-

Prof. univ. dr. 
ion Horațiu

CRIȘAN
Universitatea 

„Babeș-Bolyai"
Clu|-Napoca

rea lui sistematic^ 
ne-a dat posibilitatea 
să reconstituim o bună 
parte a ritualului in- 
mormîntării. în panta 
dealului s-a săpat o 
terasă de peste 8 m 
lățime ce s-a acoperit 
cu lut. în centrul aces
teia s-a făcut o adin- 
citură ovală peste care 
s-a clădit rugul fune
rar din mari grinzi de 
brad. Pe rug a fost 
așezat un minunat car 
triumfal în care se 
găsea defunctul in 
costum de luptă. Ur
mează să se precizeze 
dacă la car au fost 
înhumați 2 sau 4 cai. 
Au fost recoltate peste 
100 kg oase calcinate. 
Deocamdată, nu poate 
fi stabilit nici numărul 
zăbalelor de fier îm
podobite cu ornamen
te de bronz. După cc 
focul s-a terminat, foc 
ce a fost deosebit de 
puternic, incit a inro- 
șit suprafața dindu-i 
aspect de cărămidă, 
ce a mai rămas s-a 
adunat intr-o grăma
dă deasupra gropii 
centrale ce a servit la 
tiraj și ai cărei pereți 
au rămas neinroșiți. 
Peste cenușa și piese
le de metal incă fier
binți s-a așezat un 
strat de lut galben ce 
alcătuiește cămașa tu
mulului, înroșită și ea 
acolo unde a venit în

contact cu metalul și 
cenușa fierbinte. în 
centru s-a depus un 
mare vas de bronz (o 
situla) produs in Ita
lia, în Campagnia, 
peste care s-a așezat 
un splendid vâs dacic 
cu picior, o fructieră, 
cu diametrul de 70 
cm. și apoi un enorrn 
bolovan de riu.

Pe întreaga suprafa
ță s-a înălțat apoi tu
mulul (movilă funera
ră) din pămint și bolo
vani de riu.

în grămada de cenu
șă de pe suprafața ru
gului au fost descope
rite resturile metalice 
ale carului : râturile 
de fier ale roților, ne
numărate ornamente 
de bronz și de fler de 
la car și de la hamuri, 
precum și armele și 
costumația defunctu
lui. El a purtat un mi
nunat coif de fier de 
tip elenistic și o că
mașă de zale tot din 
fier Împodobită cu ro- 
zete. Ca arme, a avut 
o sabie lungă, o lance 
cu virf de fier, un 
scut cu marginea și 
partea de prins (um
bo), tot de fier, spe
cificul pumnal dacic 
(daca) cu lama curbă. 
Hățurile au fost împo
dobite cu o placă de 
aur ornamentată cu 
motive zoomorfe.

Este primul mormint 
princiar dacic desco
perit in Transilvania a 
cărui importantă socot 
de prisos să fie subli
niată : el. contribuie in 
largă măsură la schim
barea viziunii asupra 
societății dacice, con- 
firmind măreția aces
teia și dezvoltarea ei 
deosebită in epoca lui 
Burebista. Contribuții 
remarcabile vor fi a- 
duse in ceea ce pri
vește costumul, arma
mentul și alte aspecte 
ale civilizației mate
riale și spirituale.

Prin grija Comitetu
lui județean de partid 
Alba, participanților la 
Congresul internațio
nal al istoricilor care 
se va ține anul viitor 
la București le va fi 
pusă la indemînă a- 
ceastă senzațională 
descoperire ce va fi. 
pină atunci, publicată 
în mai multe limbi. 
Iată un omagiu adus 
sărbătoririi a 2 050 de 
ani de la crearea sta
tului dac centralizat și 
independent condus de 
Burebista.

CR1STURU SECUIESC

Dezvelirea 
unei statui 

a Iui 
Nicolae Bălcescu

în parcul central al orașului 
Cristuru Secuiesc, județul Har
ghita, a avut loc solemnitatea 
dezvelirii unei statui a lui Ni
colae Bălcescu.

Statuia este opera sculptoru
lui Mircea Spătaru din Cluj-Na
poca.

Au fost de față reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, numeroși oameni ai muncii. 
(I. D. Kiss).

Foto: Szakăcs V. Săndor
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru urăjrile pe care ați binevoit să 
mi le adresați cu prilejul sărbătorii naționale a Braziliei și sint încîntat să 
vă prezint urările mele sincere pentru fericirea, dumneavoastră personală și 
pentru prosperitatea poporului român.

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FiGUEIREDO
Președintele Republicii Federative a Braziliei

t V

Cronica
Prin decret prezidențial, tovarășa 

Olimpia Solomonescu a fost numită 
în calitatea de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Republica Se
negal. in locul tovarășului Ion Moan- 
gă, care a fost rechemat în centrala 
M.A.E.

★
Marți a avut loc la Școala cen

trală sindicală din cadrul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" inaugurarea 
cursului organizat de Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor la care participă cadre sindicale 
din unele țări din Africa și Australia.

La deschiderea cursului, participan- 
ții au fost salutați de tovarășii 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., și 
Păun Bratu, prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

Din partea cursanților a luat cu- 
vîntul Brian M. J. Miller, reprezen
tantul Uniunii Sindicatelor din Con
strucții — Australia.

★
începînd de marți, sala Palatului 

din Capitală găzduiește o expoziție 
cuprinzînd o gamă variată de pro-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Tenisul de agrement — 
o frînâ în calea performantei?

Este un fenomen evident : pe mă
sură ce Ion Țiriac' și Ilie Năstase 
(datorită cărora echipa reprezenta
tivă a României a jucat de trei ori 
cu „Salatiera de argint" pe masă), 
depășesc tot mai mult vîrsta perfor
manțelor maxime, drumul nostru in 
„Cupa Davis" devine tot mai scurt. 
De aceea ne întoarcem cu fața spre 
tineret — ceea ce trebuia, să facem 
cu hotărîre și curaj mult mai de
vreme — bucurîndu-ne, de pildă, că 
noul campion al țării, dinamovistul 
Florin Segărceanu, numără doar 18 
ani. Și tot de aceea încheiam un 
trecut articol despre „tinerețea ra
chetelor campioane" cu îndemnul de 
a se deschide larg porțile terenurilor 
de tenis pentru ca mereu mai mulți 
copii și juniori, în general tinerii, să 
îndrăgească acest joc și să-1 alimen
teze sistematic cu talente de mare 
perspectivă.

Mai era necesar un asemenea în
demn ? Realitatea arată că da, era 
necesar. Fiindcă — cel puțin in Ca
pitală, la perimetrul căreia raportăm 
însemnările de față făcute in urma 
unor repetate raiduri și observații — 
copiii și tinerii au accesul tot mai 
îngreunat pe terenurile de tenis în 
aer liber. Să ne explicăm...

în București sint amenajate, și 
folosite, la ora actuală peste 400 tere
nuri de tenis — cu zgură sau bitu- 
minizate. Nu sint suficiente pentru 
a se forma în jurul lor pepinierele 
de tinere talente care să împrospăte
ze periodic eșalonul de performantă? 
— l-am întrebat pe tovarășul Nicolae 
Stancu, primvicepreședinte al Consi
liului municipal București pentru e- 
ducație fizică și sport. Răspunsul, 
detaliat și documentat, a pus punc
tul pe..i“:

„Statistic vorbind, Capitala benefi
ciază de suficiente terenuri de tenis, 
ca să nu mai vorbim că acestea spo
resc de la an la an, ca ciupercile 
după ploaie ; spre exemplu, în 1976, 
numărul lor era de 272. în trei ani 
crescînd cu circa 130. La un moment 
dat, noi chiar am fost puși în situa
ția să stopăm exagerările multor a- 
sociații sportive și școli care desfiin
țau terenuri de baschet, volei, hand
bal sau fotbal și amenajau pe locul 
lor altele, de tenis,

Combătînd asemenea exagerări nu 
înseamnă că am fi împotriva practi
cării pe scară largă a tenisului, dar 
în cazurile respective era mai bine 
pentru sport ca pe aceeași suprafață 
de teren să joace în același timp 
10 persoane (baschet), sau 12 (volei), 
sau 14 (handbal), sau chiar 16—22 
(fotbal), în loc de două sau patru —

cinema
• Acolo unde nu zboară pescăru
șii: CAPITOL — 15: 17,45: 20
e în numele Papei Rege: SALA 
PALATULUI — 17,15; 20, PATRIA 
— 14,30; 17; 19,30, FAVORIT — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Omul păianjen: PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18, LUCEAFĂRUL — 14,15: 16,15; 
18,30: 20,30, la grădină — 19.45,
BUCUREȘTI — 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Capcană pentru rață: VICTO
RIA — 15: 17,30; 20, GRIVIȚA — 
9; ,11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Ultima frontieră a morții: CEN
TRAL — 15: 17,15; 19,30. ARTA — 
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20
• Hoțul din Bagdad: SCALA — 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FESTIVAL — 
13,45; 16; 18.15: 20 30, MELODIA — 
9: 11,15: 13.30; 15,45: 18: 20.15, GRA
DINA CAPITOL — 19.45
• Lebedele sălbatice — 9.15: 10,45; 
12,15, Alarmă în deltă — 14; 16,

zilei
duse din domeniul pesticidelor. Ală
turi de întreprinderea românească de 
comerț exterior „Chimimportexport", 
sint prezente alte 20 de firme pro
ducătoare și exportatoare din diverse 
țări din Europa. Asia și America. 
Printre expozanți, se numără și o se
rie de firme de reputație, printre care 
„I.C.I." și „Shell International Pe
troleum Co. Ltd." (Anglia). „Mon
santo" (Belgia), „Sandoz A. G.“ 
și „Ciba-Geigy“ (Elveția), „Rhone 
Poulenc" (Franța), „Hoechst", „Basf" 
și „Bayer" (R. F. Germania), „Mon
tedison" (Italia), ..Sumito Corpora
tion" (Japonia), „Cyanamid Interna
tional" (S.U.A.) etc.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Chile, ambasadorul acestei 
țări la București, Mario Silva Concha, 
a oferit, marți, o recepție. Au par
ticipat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, ai altor mi
nistere economice, instituții centrale, 
oameni de cultură.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București.

tenis. Mai cu seamă că, in majori
tatea covîrșitoare a situațiilor, tere
nurile sint afectate tenisului nu de 
dragul dezvoltării acestui popular și 
îndrăgit sport (ceea ce ar fi generos 
și de încurajat), ci pentru a fi în
chiriate pe bani la persoane ama
toare de agrement. Această tendință 
de comerț cu tenisul, de promovare 
cu precădere a tenisului de agrement 
înseamnă, practic, că se deschid tot 
mai puțin porțile pentru preșcolari, 
pionieri și tineri de virstă utecistă. 
Aceștia, din.rîndul cărora trebuie să 
crească și să fie selectați viitorii per
formeri, pot beneficia. în condițiile 
de care vorbeam, numai de cîteva — 
cel mult 30. poate nici atît — din cele 
400 terenuri de tenis : respectiv, de 
cele puse la dispoziție cu larghețe și 
organizat de către cluburile Dinamo. 
Steaua. Progresul și Tenis Club sau 
de casele pionierilor. în rest, mer
geți și vedeți cine populează multele 
baze sportive afectate tenisului în 
București".

...Am mers, și ne-am convins că, 
intr-adevăr, tenisul de agrement a 
ajuns să constituie — vrînd, nevrînd, 
s-or supăra ori nu s-or supăra ama
torii beneficiari — o frînă în calea 
pătrunderii maselor de copii și tineri 
pe terenurile de tenis, cu alte cuvin
te. o frină in calea asigurării eșalo
nului de performanță cu tot mai 
multe talente de viitor.

în parcul Herăstrău am identificat 
nu mai puțin de 20 de asemenea te
renuri, și-or mai fi și altele printre 
boscheți. Proprietari — diferite aso
ciații sportive. Toate însă sint folo
site după principiul închirierii prin 
abonamente. Bine, bine — am spus 
noi, înțelegînd și nevoia de fonduri a 
proprietarilor și nevoia de mișcare în 
aer liber a beneficiarilor, majoritatea 
trecuți de mult de vîrsta sportivă — 
dar în cursul diminețelor mai toate 
terenurile sint libere, oamenii res
pectivi fiind la muncă ; de ce nu 
sînt atrași în aceste ore copiii (pe 
timpul vacanței sau chiar în timpul 
școlii — cei ce au program după- 
amiaza) ? Ne-a lămurit tovarășul 
Kluge, cunoscutul antrenor de fot
bal pentru copii, care se ocu
pă și de baza ..Herăstrău" a clu
bului „Progresul". Pentru că, pur 
și simplu, asociațiile sportive care 
închiriază terenurile de tenis pentru 
după-amiaza (Ia rîndul lor încasează 
abonamentele respective) nu sînt in
teresate. Aci, pe cele 5 terenuri ale 
„Progresului". au poziții închiriate 
asociațiile de la Energo-Montai. 
I.P.C.M., I.P.I.U., Spitalul Polizu și 
Ministerul, Muncii; cu toate că li s-a 
propus, din partea clubului „Progre

Sonata pe malul lacului — 18; 20: 
DOINA
• Accident: TIMPURI NOI — 15; 
17,15; 19,30
• Lumea Atlantidei: CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16: 18: 20, 
FEROVIAR — 9: 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30. la grădină
— 19.45
• Nea Mărin miliardar: BUZEȘTI
— 15.30: 17,30: 19,15. la grădină —
20, FLACARA — 15,30; 17,45; 20,
la grădină — 20,30
• Moartea unui ghid: EXCELSIOR
— 9: 11,15: 13.30; 15,45: 18: 20,15. 
VOLGA — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 
20,15, PARC HOTEL — 20
• Ghinioniștii: DACIA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45: 18: 20,15
• Alibi pentru un prieten: BU- 
CEGI — 15: 17.30 : 20, la grădină
— 19.30
• Mihail, cîine de circ: GLORIA
— 9: 11,15; 13.30: 15,45; 18: 20,15, 
AURORA — 9; 11,15: 13,30; 15.45: 
18; 20. la grădină — 19.45. TOMIS
— 9: 11.15; 13.30: 15,45: 18.15; 20.30, 
la grădină — 19,45
• Ulzana, căpetenia apașilor: LIRA
— 16; 18; 20, la grădină — 20,15

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la stabilirea relațiilor la nivel diplomatic 

între România și Bulgaria
Cu ocazia aniversării centenarului 

stabilirii relațiilor diplomatice intre 
România și Bulgaria. ambasadorul 
Bulgariei la București. Petăr Danai- 
lov. a oferit marți seară un cocteil.

Au participat Ion Ioniță. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.., viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul a- 
facerilor externe, general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu. adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior al Ar
matei. Dumitru Turcuș. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Pe
tre Constantin, adjunct al ministru
lui educației și învățămîntului. acti
viști de partid și de stat, oameni de 
artă si cultură.

★
SOFIA 18 (Agerpres). — Cu prile

jul aniversării centenarului stabilirii 
relațiilor diplomatice intre România

A

In atentia automobilistilor■* * ®

• Teatrul Național București (la 
clubul uzinelor „Republica") : Via
ța unei femei — 15,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19.30; (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19.30
• Teatrul de operetă: Suzana —
19,30
• Teatrul Mic: Nebuna din Chai
llot — 19,30
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Craii de curtea veche — 19
• Teatrul Ciulești (sala Majestic): 
O noapte furtunoasă — 19,30
& Teatrul evreiesc de stat: Cu 
femeile nu-i de glumit — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Revista in 
luna de miere — 19,30; (sala Vic
toria): Costică, ne vede lumea! —
19,30
e Teatrul „Ion Creangă": Recrea
ția mare — 16
O Teatrul „Țăndărică": Anotim
purile mînzului — 17

Administrația Asigurărilor de 
Stat aduce la cunoștință auto- 
mobiliștilor, care au contractate 
asigurări pentru avarii auto — 
casco, cu plata primelor în rate, 
că este necesar să achite la ter
men aceste rate, pentru a nu

sul", să închirieze și dirrținețile pen
tru copiii oamenilor muncii respec
tivi (cu prețuri reduse, evident) ele 
nu s-au arătat interesate. La fel se 
prezintă situația, în parcul Herăstrău, 
și cu "terenurile aparținind de Meta
lul, IPROMET și altele.

La Ștrandul tineretului (baza apar
ține de I.E.A.B.S.) se procedează 
oricum mai bine : din cele 13 terenuri 
aflate la dispoziție, 7 sint închiriate 
diferiților cetățeni, iar 6 sint rezer
vate (tot contra cost) Casei pionieri
lor și clubului Politehnica, acestea 
asigurind aci profesori instructori și 
accesul larg și gratuit al membrilor 
lor.

La frumoasa bază sportivă Olim
pia insă, pe terenurile de tenis (a- 
părute peste noapte in locul celor 
anterioare, de handbal, baschet și 
volei) comerțul cu terenurile de te
nis este in floare. Ca și la baza din 
Șoseaua Iancului a aceluiași colec
tiv. Rău este că exmplul „Olimpiei" 
proliferează, astfel că și la „Voini
celul", „Titanii", „Cireșarii", „Teme
rarii" sau chiar la Tenis-Club (după- 
amiază) accesul copiilor nu mai este 
atît de liber ca altădată, prioritate 
începind să aibă cetățenii care vin 
să plătească.

Să fim bine înțeleși. Nu are ni
meni, nimic, împotriva închirierii 
unor teranuri de tenis, de către 
cetățenii dornici să se destindă și 
să facă sport. Este firească și 
utilă menținerea unei asemenea 
modalități. în același ~timp însă, 
nici nu se poate admite ca te
nisul de agrement să monopolizeze 
bazele sportive, frinind viitorul per
formanței. O foarte judicioasă repar
tizare a terenurilor (încit pentru co
pii și tineri să fie rezervate mini
mum 50 la sută, dacă nu mai multe), 
însăși o programare a unor antrena
mente și competiții pentru cei mici 
pe spațiile pentru public (in orele 
cînd acestea nu sînt închiriate) con
stituie o necesitate cit se poate de 
stringentă. Pornind de la constata
rea că nici măcar în timpul vacan
tei pe terenurile de tenis n-a'u fost 
văzuți mulți elevi (sesizare făcută 
și de federația de specialitate) s-ar 
cuveni, poate, ca însuși Consiliul mu
nicipal ppntru educație fizică și sport 
să pună piciorul în prag și să resta
bilească ordinea în folosirea celor 400 
de terenuri de tenis ale Capitalei. în 
felul acesta, tenisul de agrement n-ar 
mai împiedica, ci ar completa acti
vitatea de creștere și selecție a tine
relor talente de care viitorul tenisu
lui românesc va avea atîta nevoie.

Gheorghe MITROI

• Lovitură pe la spate: DRUMUL
SĂRII — 16; 18; 20
• Frați de cruce: FERENTARI — 
15.30: 17.30; 19.30
• La cinci zile de casă: GIULEȘTI
— 11; 13,15; 15,30: 17,45: 20. Ma
tineu pentru elevi și studenți — 
9. FLAMURA — 9; 11,15; 13,30:
15,45: 18; 20.15, GRADINA TITAN
— 20
• Mama: COTROCENI — 15.30; 
17,45; 20
• Iphygenia: FLOREASCA — 9; 
11.30: 14; 16,45; 19,3-0
• Columna: PACEA — 15: 18.30
• Olga și poetul: VIITORUL — 
15,30: 17,45; 20
• Aventurile lui Mark Twain:
MIORIȚA — 9: 11.30: 14: 16,45;
19,30
• Satul cu
15,30; 17,45;
• Elefantul
17,45: 20
• Nick Carter, superdetectiv: COS
MOS — 14.30: 17; 19.30
• Severino: PROGRESUL — 16; 
18: 20
• Școala curajului: GRĂDINA 
ARTA — 20
• Umbra lui Casey: GRADINA 
FESTIVAL — 19.30 

arțari: POPULAR —
20
alb: MUNCA — 15.30;

și Bulgaria, ambasadorul țării noastre 
la Sofia. Petre Duminică. a oferit 
marți un cocteil. Au participat Petar 
Mladenov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B.. ministrul aface
rilor externe. Andrei Lukanov. mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții bulgare in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulgară de 
colaborare economică si tehnico-știin- 
tifică. adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.B.. alte persoane oficiale.

tr
Tovarășul Ștefan Andrei, minis

trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a primit, cu pri
lejul centenarului stabilirii relații
lor diplomatice între România și 
Bulgaria, o telegramă de felicitare 
din partea lui Petăr Mladenov. mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bulgaria.

prejudicia continuitatea rapor
turilor de asigurare.

Plata ratelor de prime se poate 
face la responsabilii cu asigură
rile din unitățile socialiste, la 
agenții și inspectorii de asigu
rare sau, direct, la orice unitate 
ADAS.

Succes 
reprezentativelor 

noastre în cupele 
europene de fotbal!

Reprezentantele țării noastre de
butează astăzi in noua ediție a com
petițiilor europene de fotbal inter- 
cluburi.

La Pitești, în meci contind pentru 
„Cupa campionilor europeni", echipa 
locală, F.C. Argeș, va întilni formația 
A.E.K. Atena. Partida va începe la 
ora 16.45 și va fi condusă de arbi
trul italian Barbareșco.

în „Cupa cupelor". Steaua va juca 
în deplasare cu formația elvețiană 
Young Boys Berna.

Stadionul ..Dinamo" din Capitală 
va găzdui, de la ora 15.00, partida 
dintre echipele Dinamo și Alki Lar
naca (Cipru), din cadrul „Cupei 
U.E.F.A.". Ca arbitru la acest joc a 
fost desemnat albanezul Hoxha.

în cadrul aceleiași competiții, e- 
chipa Universitatea Craiova va evo
lua la Viena în compania formației 
Wiener S.C. Post.

Posturile noastre de radio vor 
transmite finalul meciului Dinamo — 
Alki Larnaca și in întregime întilni- 
rea de la Pitești. Transmisia se va 
efectua pe programul I, din jurul 
orei 16,40.

în cîteva rînduri
0 După 9 i-unde și disputarea par

tidelor întrerupte, in turneul. inter
zonal de șah de la Riga conduce fos
tul campion mondial Mihail Tal 
(U.R.S.S.), cu 7,5 puncte, urmat de 
Florin Gheorghiu (România) și Bent 
Larsen (Danemarca) — cu cîte 7 
puncte. Lev Polugaevski (U.R.S.S.)
— 6-5 puncte. Zoltan Ribli (Ungaria)
— 5,5 puncte. Andras Adorjan (Un
garia) — 5 puncte (2), James Tarjan 
(S.U.A.) — 5 puncte, Anthony Miles 
(Anglia) — 4.5 puncte, Liubomir Liu- 
bojevici (Iugoslavia), Ghenadi Kuz
min (U.R.S.S.) — cite 4 puncte etc.

Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a cîștigat cele două par
tide întrempte cu Van Rirhsdik (Bra
zilia) — din runda a opta — și cu 
Edmar Mednis (S.U.A.) — din runda 
a noua.

• Proba de dublu din cadrul tur
neului internațional de tenis de la 
Atlanta (Georgia) a fost ciștigată de 
cuplul Ilie Năstase — Ray Moore, 
care a învins, în finală, cu 6—4, 6—2 
perechea Steve Docherty — Eliot 
Teltscher.
• Meciurile disputate la Atena, în 

penultima zi a campionatului balca
nic de baschet masculin, s-au înche
iat cu următoarele rezultate : Iugo
slavia — România 82—60 (37—26) ; 
Grecia — Bulgaria 64—62 (34—31).

teatre

Programul 1

16,00 Telex
16.05 Profesorul — promotor al noului
16,25 Corespondenții județeni transmit...
16.45 Fotbal: F.C. Argeș — A.E.K. Atena, 

în „Cupa campionilor Europeni". 
Transmisiune directă de la Pitești. 
Comentator Cristian Țopescu.
în pauză: Tragerea pronoexpres

18.30 Atenție la... neatenție!
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Noi, femeile!
19.50 De drag și de veselie — muzică

populară
20,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Paralela 49“. Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor en
gleze. în distribuție: Laurence Oli
vier. Leslie Hovard, Raymond 
Massy, Eric Portland. Regia: Mi
chael Poyell

21.40 Telejurnal

Programul 2

16,00 Album coral
16,15 Atelier de creație literar-artistică. 

Creatorii răspund chemării secre
tarului general al partidului

16.40 Muzică populară
17,00 Teatrul TV: „Noapte cu lună 

plină" de Alexandru Dan Go- 
moescu.

17.50 „7 note vesele" — emisiune mu- 
zical-distractivă

18.20 Dincolo de negură. Film documen
tar-artistic

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Viata de concert a Capitalei
19,55 Studio T ’79
20.20 Dans și cîntec din R. P. Bulgaria
20.45 Treptele afirmării
21.40 Telejurnal

BACĂU

Se dezvoltă 
rețeaua 

comercială
De Ia începutul anului și pină 

acum, magazinele întreprinderii 
comerciale de stat „Produse indus
triale" Bacău au vîndut populației 
mărfuri in valoare de peste 400 mi
lioane lei — cu 22 milioane lei mai 
mult decit în aceeași perioadă a 
anului trecut. Este rezultatul unor 
ample și eficiente acțiuni inițiate 
de conducerea întreprinderii pentru 
a veni in intîmpinarea cumpără
torilor prin toate formele de co
merț. Tovarășul Vasile Ghera- 
sim, directorul unității, ne spu
nea că pentru completarea fon
dului de marfă s-au făcut și cum
părări directe de la furnizori. 
Pe plan local au fost transferate 
mărfuri de la o unitate la alta în 
funcție de cerințele populației pe 
zone. Pentru a cunoaște gusturile 
cumpărătorilor au fost organizate 
consfătuiri în noile cartiere Cor
nișa Bistriței și Aviatori, schimburi 
de experiență între magazinele 
„Luceafărul", „Universal" și „Favo
rit". parada modei, luna albiturilor, 
decada cadourilor pentru femei etc. 
Odată cu aceasta a crescut simțitor 
și rețeaua de desfacere. în noile 
cartiere de locuințe Miorița, Repu
blicii II și Milcov, ca și in centrul 
orașului au fost construite și date 
in folosință magazine moderne. 
Aceasta a făcut să crească vîn- 
zările. îndeosebi la mobilă, con
fecții. țesături. încălțăminte și ar
ticole electrocasnice. La ora ac
tuală, alte unităti se află in 
plină construcție și vor fi date 
în folosință pină la finele anului. 
Este vorba, intre altele, de cele 
trei centre comerciale din cartierul 
Republicii II, care vor cuprinde 
circa 40 de magazine, de centrul 
comercial din cartierul Miorița, de 
complexul de magazine din cartie
rele Cornișa Bistriței I și II. în 
același timp, o seamă de magazine 
vor fi modernizate, reutilate și re
organizate. Toate acestea vor con
tribui la desfacerea, in ' perioada 
care a mai rămas din acest an, a 
unui volum de mărfuri industriale 
in valoare de peste o jumătate de 
miliard de lei, adică cu peste 70 mi
lioane lei mai mult față de aceeași 
perioadă a anului trecut. (Gh. Bal
tă).

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința cetă
țenilor, care au contractat asigu
rări cu plata primelor în rate, 
că este necesar să achite la ter
men aceste rate, pentru a nu 
prejudicia continuitatea rapor
turilor de asigurare.

Plata ratelor de prime se poate 
face la responsabilii cu asigură
rile din unitățile socialiste, la 
agenții și inspectorii de asigu
rare sau. direct, la orice unitate 
ADAS.

LOTO
. NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO DIN 18 SEPTEMBRIE 1979
FAZA I :

Extragerea I : 78 46 43 87 51 56 76
3 59 24 65 10

Extragerea a H-a : 41 19 13 35 80
7 83 75 82 85 63 50

FAZA A II-A :

Extragerea a III-a : 70 42 57 54 41 62
Extragerea a IV-a : 27 3 84 64 51 86
Extragerea a V-a : 16 9 20 58 80 4 
Fond total de cîștiguri : 771 560 lei.

U.R.S.S.
Hidrocentrala in Orientul Îndepărtat

Zeia este un riu destul de modest 
în comparație cu Obi ori Enisei, dar 
in drumul său spre vărsarea . in 
Amur, prăvălindu-și apele de la con
siderabilă înălțime, creează un mare 
potențial hidroenergetic, pe care spe
cialiștii sovietici au hotărit să-1 pună 
în valoare. în pofida condițiilor cli
matice extrem de grele din această 
regiune — îngheț veșnic, decalaje 
anuale de temperatură ce ating pină 
la 80 de grade — pe Zeia se con
struiește o puternică hidrocentrală, 
prima din Orientul Îndepărtat sovie
tic. Pină acum au fost date în ex
ploatare cinci generatoare. Odată cu 
intrarea în funcțiune a celei de-a 
șasea turbine, hidrocentrala va atinge 
întreaga capacitate proiectată, pro- 
ducind anual circa 5 miliarde kilo- 
wați/ore energie electrică.

Hidrocentrala de pe Zeia este echi
pată cu așa-numite turbine diago
nale, hidroagregate de tip nou carac

R. S. F. IUGOSLAVIA :
Șantierele tineretului

Anul acesta, Uniunea Tineretului 
Socialist din Iugoslavia a organizat 
32 de șantiere de muncă federale, cu 
participarea a 45 000 de băieți și fete 
din toate colțurile țării. Paralel, func
ționează, ca și în trecut, cîteva mii de 
șantiere de muncă ale tineretului în 
republici, provincii și la sate.

Șantierele de muncă cu caracter 
federal cuprind construirea a noi 
magistrale rutiere in Macedonia, a u- 
nui mare sistem de irigații în Koso
vo, amenajarea unei „insule a tinere
tului" pe coasta Adriaticii, ample lu
crări de împăduriri în Muntenegru. 
amenajarea malurilor și barajului 
centralei hidroelectrice „Gerdap" în 
Serbia, lărgirea și reconstruirea re
țelei de drumuri și de canalizare din 
Slovenia, amenajarea unui parc na
țional in legendara regiune Kozara 
din Bosnia și Herțegovina. Sînt doar 
cîteva din construcțiile noi la care 
s-a angajat tineretul iugoslav anul 
acesta, paralel cu altele, deja începu
te, printre care figurează șosele, re

R. P. UNGARĂ
Forme noi de servicii cetățenești

în ultimii ani, în R. P. Ungară s-a 
dezvoltat puternic rețeaua oficiilor 
specializate în închirierea de dife
rite obiecte pentru cetățeni. Deschise 
tot timpul anului și aprovizionate cu 
un sortiment bogat de obiecte cas
nice. sportive etc. aceste oficii sînt 
căutate în special de familiile de 
tineri căsătoriți, care, pentru o sumă 
infimă, închiriază vremelnic televi
zoare. aparate de radio, tacimuri, 
cărucioare pentru copii și multe 
altele. O dovadă a dezvoltării lor ra
pide o constituie faptul că. după 
cifre estimative, anul acesta venitul 
lor va crește cu 20 milioane forinți. 

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

O producție a Casei de Filme 5
Scenariul: Ovidiu Zotta; imaginea: Marian Stanciu; decoruri: arh. 
Adriana Păun; costume: Olga Maria Pop; muzica: Dan Ștefănicâ; regia: 
Dan Mironescu. în distribuție; Mircea Apostol, Marcela Munteanu, 
Nicolaie Mălăncioiu, Mircea Bidu, Sorin Hreciniuc, Leonard Orban, 
Sorin Muntean, Radu Homorozeanu, Florin Vasiliu, Paul Lavric, Emil 

Hossu, Valentin Plătăreanu
Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică 

„BUCUREȘTI"

terizate printr-un randament ridicat 
și regim de funcționare constant, 
chiar și in cazul unor considerabile 
variații ale nivelului apei.

Energia electrică ieftină furnizată 
de această hidrocentrală, printr-o re
țea de inaltă tensiune, este apoi dis
tribuită pe șantierul magistralei fe
roviare în curs de construcție Baikal- 
Amur, în orașele, centrele industriale 
și regiunile agricole din preajma 
fluviului Amur.

Alături de centrala electrică s-a 
născut un nou oraș — Svetlii.

Hidrocentrala de pe Zeia este doar 
primul obiectiv energetic din Orien
tul îndepărtat. Peste cîțiva ani, ma
gistrala feroviară Baikal-Amur, com
plexele industriale în curs de con
strucție și noile așezări din această 
parte a Uniunii Sovietice vor fi apro
vizionate cu energia electrică furni
zată de alte hidrocentrale, ce se înal
ță in prezent.

gularizarea unor cursuri de apă, ame
najarea de parcuri și altele.

Totodată, există incă un „șantier" 
de muncă patriotică neplanificat, pe 
care și-au manifestat elanul lor ti
neri și tinere veniți din școli și uzine, 
de pe ogoare și din universități. Este 
vorba de lichidarea urmărilor pro
vocate de cutremurul din Muntene
gru in orașele Kotor, Budva, Bar, 
Ulcinj și in alte localități afectate 
de seism.

Toate aceste acțiuni sînt de fapt 
reeditări, de la un an la altul, alî 
unei glorioase tradiții care-și are în
ceputul în anii luptei de eliberare do 
sub jugul fascist, cind tinerii au ve
nit în sprijinul tovarășilor _ mai 
virstnici, îndeplinind diferite misiuni 
grele încredințate de partizani și de 
ostași. Inspirată din eroismul acelor 
băieți și fete, munca patriotică a mii 
de tineri iugoslavi contribuie la îm
bogățirea și înfrumusețarea patriei 
lor socialiste, la educarea noilor ge
nerații in spiritul dragostei față de 
muncă și de țară.

La începutul verii, oficiile pentru 
închiriat obiecte și-au luat ca sar
cină să ajute pe cetățeni Să-și pe
treacă zilele de concediu confortabil 
și plăcut. Astfel, în stațiunile de o- 
dihnă de pe malurile lacului Balaton 
au fost deschise anul acesta 30 de 
„pupcte de închiriat" dotate cu un 
fond de obiecte în valoare de 25 mi
lioane forinți. Aprovizionate cu 500 
de ambarcațiuni cu vele sau motoa
re, bărci, corturi, perne pneumatice, 
paturi pliante, biciclete etc., punctele 
respective de distribuție au cunoscut, 
de la începutul sezonului, o bogată 
afluență de „clienți".

• CALITĂȚILE PRO- 
BIONULUI. O uzină pilot a 
unei firme vest-germane pro
duce o făină cu deosebite cali
tăți nutritive, denumită „pro- 
bion", obținută prin uscarea bio- 
masei unor culturi de bacterii 
care se hrănesc cu metanol. Res
pectivele bacterii dovedesc ca
lități excepționale : timpul du
blării greutății lor este de 0,5—4 
ore, o creștere incomparabil mai 
rapidă decit în cazul plantelor 
(la iarbă, 2 aăptămîni) sau al 
animalelor (la vite. 8 săptămini). 
Conținutul în proteine — 80 la 
sută — este și el superior celor 
mai redutabili „concurenti", 
făina de pește — 66 la sută, sau 
soia — 45 la sută. Primele în
cercări de utilizare a probionu- 
lui ca furaj sint deosebit de în

curajatoare. intr-o viitoare eta
pă el puțind îmbogăți chiar ali
mentele omului.

• PANOURI DE SEM
NALIZARE RUTIERĂ.
Franța a fost introdus un nou 
tip de panouri de semnalizare 
fabricate diritr-un material de
numit policarbonat Lexan, de
osebit de rezistent și care este 
folosit. între altele, la confec
ționarea căștilor de protecție 
pentru motocicliști. Panourile nu 
sînt supuse coroziunii și au in 
plus avantajul că. in caz de iz
bire puternică, iși reiau imediat 
forma inițială.

• AEROPORT IN 
PLIN DEȘERT. Cunoscătorii 
susțin că aeroportul, construit 
intr-unui din Emiratele Ara

be Unite — Sharjah — este 
cel mal frumos din lume. 
Amplasat în plin deșert, aero
portul are o capacitate de 2,5 
milioane pasageri pe an și poa
te primi avioane de mare capa
citate de tipul Jumbo-Jet. Sala 
de așteptare a aerogării se află 
sub o cupolă cu înălțimea de 20 
metri și diametrul de 48 metri.

• „PLEDOARIE" PEN
TRU ÎNOT. Un american de 
58 de ani. Doc Counsilman. este, 
de vineri, înotătorul cel mai in 
virstă din lume care a reușit 
traversarea Canalului Minecii. 
Plecat de la Dover (Mafea Bri- 
tanie), el a ajuns după 13 ore la 
Saint Po. in Franța. Doc Coun
silman este un nume cunoscut 
în lumea natației : ca antrenor 
el a format o adevărată pleiadă

de supervedete ale înotului a- 
merican. cel mai celebru dintre 
ei fiind fostul campion olimpic 
Mark Spitz, Conform declara
țiilor sale, performanta realiza
tă o socotește ca un gest menit 
să sublinieze, odată în plus, 
binefacerile practicării înotului, 
un sport accesibil tuturor virste- 
lor. (

• DUPĂ EXEMPLUL, 
LUI STEVE BIKO. împo
triva unui reputat scriitor din 
R.S.A., Andre Brink, a fost ini
țiată o anchetă ce ar putea duce 
la inculparea sa — a informat 
săptămânalul sud-african „Rap

port". Autoritățile polițienești au 
confirmat deschiderea acestei 
anchete după ce săptămîna tre
cută fusese interzisă apariția 
ultimului roman al lui Brink — 
„Un anotimp alb și uscat". Pro
tagonistul romanului este un 
negru care, arestat de politie, 
moare în timpul detențiunii. Or, 
după toate evidentele, Brink 
s-a inspirat din moartea tragi
că, cu doi ani in urmă, pe cînd 
se afla in închisoare, a liderului 
tinerilor de culoare sud-africani, 
Steve Biko. în pofida unor pro
be. politia sud-africană a căutat 
să nege că ar fi fost implicată 
in acest caz. Dealtfel. Brink a 

fost primul autor de limbă afri- 
kaans (principala limbă a albi
lor din R.S.A.). căruia i s-a in
terzis, acum cîțiva ani. un ro
man. De atunci și alți Scriitori 
și-au văzut operele nepublicate, 
ceea ce denotă și în acest fel 
amplificarea curentului de de
zavuare, chiar în rîndul minori
tății albe, a politicii de apar
theid.

• FABRICA CU UN 
SINGUR MUNCITOR, 
în Suedia a intrat în exploatare 
o fabrică de lapte complet auto
matizată. cu o producție anuală 
de 100 milioane litri lapte pas
teurizat. Toate procesele de pro
ducție, începind cu receptiona
rea și încheind cu ambalarea in 
pachete a laptelui, sint supra
vegheate de un singur om. Dis

pecerul programează de la un 
tablou de control un miniordi- 
nator ce transmite comenzile 
primite mecanismelor care con
duc pompele, separatoarele, fil
trele și celelalte echipamente. 
Același miniordinator dirijează 
electrocarele ce transportă pro
ducția finită și operațiunile de 
stivuire a pachetelor cu lapte. 
Acest sistem ultramodern de 
prelucrare a laptelui îl ferește 
de orice impurități, permite 
conservarea elementelor sale 
nutritive și reduce -considerabil 
durata de timp dintre pasteuri- 
zare și ambalare.

• „MONEX-79" este 
numele unui experiment științi
fic international destinat stu
diului musonilor. Nave de cer
cetări științifice din India. 

U.R.S.S., S.U.A., Japonia, Thai
landa și alte țări și-au desfă
șurat observațiile în largul coas
telor indiene. Acum, în faza fi
nală, savanții au trecut la ana
liza rezultatelor experimentului 
internațional, efectuat din ini
țiativa Organizației Meteorolo
gice Mondiale (O.M.M.).

o PLANTĂ ANTIPO
LUANTĂ. La capătul unor în
delungate experiențe, cercetăto
rii de la Comitetul pentru ener
gie nucleară din Italia au reali
zat o plantă antipoluantă capa
bilă să absoarbă mari cantități 
de substanțe toxice. Specialiștii 
apreciază că aceasta poate fi 
utilizată chiar din primăvara a- 
nului viitor pentru purificarea 
unor ape poluate.
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DESCHIDEREA SESIUNII ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U

ft bogat program ie lucru 
m vederea soluționării problemelor majore 

ale lumii contemporane
RK

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE
CONSACRATE ȚĂRII NOASTRE

PRAGA Convorbiri românocehoslovace

NAȚIUNILE UNITE ÎS. — Trimisul Agerpres transmite : Marți, 
18 septembrie, la sediul din New York al Organizației Națiunilor Unite 
s-au deschis lucrările celei de-a 34-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. Timp de trei luni, in dezbaterile din plenul Adunării Generale, 
precum și din cele șapte comitete principale și din alte organe de 
lucru, reprezentanții statelor membre vor proceda la examinarea unui 
evantai larg de probleme actuale ale vieții internaționale in preocu
parea de a identifica și elabora soluții menite să stimuleze cooperarea 
dintre națiunile lumii in cele mai variate domenii, să contribuie la întă
rirea și generalizarea respectului față de normele dreptului și legali
tății, la consolidarea destinderii, păcii și securității mondiale, la pro
movarea progresului economic și social al tuturor popoarelor, cu 
accent deosebit pe nevoile țărilor in curs de dezvoltare.

Ordinea de zi a sesiunii include 
126 puncte,'care, acoperind aproape 
exhaustiv problematica variată și 
complexă a vieții internaționale din 
etapa actuală, se referă la ase
menea domenii importante cum sînt : 
stingerea focarelor de tensiune și 
conflict din diferite zone ale lumii, 
reglementarea pe cale pașnică a di
ferendelor dintre state — punct de 
o deosebită actualitate și importanță 
practică, adus în atenția O.N.U. ca 
urmare a unei valoroase inițiative 
a țării noastre — oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmării 
(problematicii dezarmării îi sint con
sacrate nu mai puțin de 18 puncte 
de pe ordinea de zi), lichidarea de
calajelor economice și a subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, înlătura
rea definitivă a colonialismului, 
apartheidului și a oricăror discri
minări rasiale sau de altă natură față 
de oameni și popoare, dezvoltarea 
socială, problemele femeilor. tine
retului și copiilor, promovarea drep
turilor fundamentale -ale omului, 
întărirea rolului, perfecționarea și 
democratizarea structurii și activi
tății organizației, astfel incit aceasta

să-și sporească rolul si eficienta în 
apărarea drepturilor legitime ale po
poarelor la libertate si indepen
dență. la dezvoltare de sine stătă
toare. fără nici un amestec din 
afară, in promovarea cooperării si 
conlucrării dintre state în vederea 
soluționării problemelor de care de
pind pacea. , securitatea și progresul 
tuturor națiunilor.

Interesul marcat al guvernelor fată 
de valorificarea posibilităților largi 
oferite de O.N.U. pentru dezbaterea 
și rezolvarea problemelor lumii con
temporane este exprimat, intre altele, 
de făptui că la sesiunea în curs și-au 
anunțat participarea pînă in prezent' 
peste 10 șefi de stat și 
precum și miniștrii de 
majorității covirșitoare 
membre ale 
vorbitori în 
află înscriși 
de delegații, 
de 151 de membri ai organizației.

Lucrările sesiunii au fost deschise, 
potrivit procedurii O.N.U., de Indale- 
cio Lievano Aguirre. în calitate de 
șef al delegației țării care a asigurat 
președinția precedentei sesiuni 
Adunării Generale.

de guvern, 
externe ai 
a statelor 
pe lista de 
generale se

O.N.U., iar 
dezbaterile 
un număr-record de șefi 
respectiv 146 din totalul

a

La Conferința interparlamentară de la Caracas

România își reafirmă solidaritatea
cu lupta popoarelor împotriva

apartheidului și rasismului
CARACAS 18 (Agerpres). — La 

Caracas au continuat lucrările in 
plen ale conferinței Uniunii inter
parlamentare. delegații țrecînd la 
dezbaterea punctului privind contri
buția parlamentelor și pariameiitari- 
lor la punerea in aplicare a rezolu
țiilor Națiunilor Unite in problema 
decolonizării. în luările de cuvint, 
participantii au condamnat politica 
de apartheid, practicile regimurilor 
rasiste din Rhodesia și Africa de 
Sud. acțiunile lor agresive împotriva 
statelor vecine.

In intervenția sa. deputatul loan 
Ceterchi a reafirmat solidaritatea mi
litantă a poporului român cu lupta 
dreaptă a popoarelor din Namibia și 
Zimbabwe pentru libertate si inde
pendentă națională, cu lupta popu
lației majoritare din Africa de Sud 
împotriva politicii rasiste si de 
apartheid și a subliniat activitatea 
desfășurată de România pe plan in
ternațional în vederea lichidării ul
timelor rămășițe ale colonialismului 
și neocolonialismului, pentru afir
marea dreptului imprescriptibil al 
tuturor popoarelor la libertate și 
dezvoltare de sine stătătoare. Ară- 
tînd că țara noastră se pronunță cu 
hotărire împotriva impunerii unor 
soluții neocolonialiste în această re-

giune. reprezentantul român 
vat importanta numeroaselor 
avute de președintele 
Ceaușescu cu conducători ai ___
lor de eliberare națională, cu șefi de 
stat și guvern din Africa.

Dezbaterile privind problematica 
copilului și educarea tinerel genera
ții. în contextul preocupărilor intre- 
prlhse în acest an pe plan interna
tional și național, au evidențiat în
grijorarea participanților fată de 
persistenta in lume a unor acute 
anomalii, cînd milioane de cânii, in 
primul rind din țările în curs de dez
voltare. suferă de foame, boli, mi
zerie,. de lipsa condițiilor de șco
larizare.

în intervenția sa, reprezentantul 
român. Decebal Urdea, coraportor la 
acest punct de pe ordinea de zi, a 
prezentat preocuparea deosebită ma
nifestată. in România față de ocro
tirea familiei, a mamei și copilului, 
măsurile întreprinse pe plan legisla
tiv, economic și social. în vederea 
creării celor mai bune condiții pen
tru creșterea și .educarea tinerei ge
nerații. Deputatul român s-a pro
nunțat pentru sporirea preocupării 
parlamentelor și parlamentarilor 
pentru educarea tineretului în spiri
tul înaltelor idealuri ale păcii, prie
teniei și înțelegerii între popoare.

a rele- 
întilniri 
Nicolae 

mișcări-

„Zilele culturii românești11 in Iugoslavia
BELGRAD. — Trimisul Agerpres,

S. Morcovescu, transmite :
„Zilele culturii românești" în 

Iugoslavia au continuat marți cu o 
masă rotundă organizată la Uniunea 
scriitorilor din Iugoslavia pe tema 
„Literatura română contemporană". 
Au luat parte Mladen Olicea. pre
ședinte ad-interim al Uniunii 
scriitorilor din Iugoslavia, poeți, 
prozatori, critici iugoslavi, precum 
și membrii delegației de scriitori 
români.

în cursul dezbaterilor au fost 
abordate aspecte importante ale li
teraturii române contemporane, 
precum și aspecte ale colaborării 
româno-iugoslave pe tărim literar.

★
LAGOS. — Sub auspiciile Biblio

tecii naționale din Nigeria, la 
Lagos a avut loc vernisajul unei 
expoziții de carte românească. în 
cadrul expoziției, un stand special 
este consacrat operelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al cărui por
tret domină sala, decorată cu pa
nouri și exponate murale româ
nești. în cuvințul rostit la verni
saj, Yakubu Mohammed, președin
te al consiliului de conducere al 
Bibliotecii naționale, a evocat, ma
rele eveniment al celei de-a 35-a 
aniversări a Zilei naționale a 
României, prietenia și colaborarea 
multilaterală existente între Româ
nia și Nigeria.

co- 
un
Li- 
co- 
din

evidențiindu-se rolul jucat de cu- 
vîntul scris în cunoașterea și apro
pierea popoarelor celor două țări.

Au fost prezentate pagini din li
rica românească în lectura autorilor 
și a unor actori iugoslavi.

Mărfi, pe scena Teatrului de 
medie din Zagreb a avut loc 
spectacol cu piesa „Plicul" de 
viu Rebreanu, în interpretarea 
lectivului Teatrului de comedie
București, iar amatorii de teatru de 
păpuși din Liubliana au aplaudat 
două spectacole ale Teatrului de 
păpuși din Sibiu. Ansamblul de 
muzică ușoară „Semnal" din Cluj- 
Napoca a susținut un concert la 
Sarajevo.

★
HELSINKI. — în orașul Valkea- 

koski din Finlanda a avut loc ver
nisajul expoziției „Chipuri și ima
gini din pictura românească con
temporană", la care au luat parte 
Olli Vuorinen, președintele consi
liului municipal, Vilho Siivola, pre
ședintele- Asociației de prietenie 
Finlanda — România, și Pertti Ka- 
taja, primarul orașului.

BUENOS AIRES. — La Biblioteca 
municipală a orașului Sao Paulo a 
avut loc festivitatea deschiderii 
unei expoziții de carte românească. 
Cuprinzind peste 200 titluri, expo
ziția prezintă la loc de cinste 
lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

Sînt expuse, totodată, valoroase 
piese de. artizanat românesc și cos
tume naționale din întreg teritoriul 
tării.

CAIRO. — In capitala Egiptului 
s-a deschis cel de-al IV-lea Festi
val international al filmului, la care 
participă 37 de țări din lumea în
treagă, printre care si România. In 
prima zi a festivalului a fost pre
zentat filmul românesc „Vacantă 
tragică", care a fost bine primit de 
public.

TRIPOLI. — tn cadrul Festiva
lului internațional de folclor, orga
nizat cu prilejul Marii Revoluții de 
la 1 septembrie, ansamblul folclo
ric „Cununa de pe Someș" a pre
zentat spectacole in principalele 
orașe din Jamahiria Libiană. Pu
blicul spectator și oficialitățile li
biene prezente la aceste manifes
tări au dat o înaltă apreciere como
rilor folclorului 
interpretate de 
țean.

ÎN CADRUL CONFERINȚEI DE LA

românesc, strălucit ■, 
ansamblul bistri-

LONDRA

Propuneri ale Frontului Patriotic Zimbabwe 
privind soluționarea problemei rhodesiene

• Se preconizează transferarea reală 
perioadă de tranziție de 6 luni, a puterii 

creării unei
reprezentînd 
actualul regim de la Salisbury. Con
siliul de guvernămînt va fi 
nicit să numească miniștri, 
număr nu va depăși 20.

în ce privește problemele 
Frontul Patriotic a propus 
unui Comitet de tranziție de apărare 
compus, de asemenea, din reprezen
tanți ai Frontului Patriotic, ai Marii 
Britanii și ai actualului regim de la 
Salisbury. Principalele atribuții ale 
acestuia vor consta în „începerea pro
cesului de edificare a noii armate 
Zimbabwe, în supravegherea încetării 
focului și în asigurarea legăturii intre 
Consiliul de guvernămînt și forța de 
menținere a păcii a Națiunilor Uni
te". Documentul cheamă la ridicarea 
legii marțiale și a stării de urgență 
și eliberarea tuturor deținuților po
litici.

Tot marți au avut loc negocieri bi
laterale, separate, ale reprezentan
ților Marii Britanii cu cei ai Frontului 
Patriotic și ai regimului de la Sa
lisbury. Un purtător de cuvînt al 
președintelui conferinței, lordul 
Carrington, ministrul de externe bri
tanic, a subliniat că, întrucît confe
rința a încheiat discuțiile generale 
asupra proiectelor de constituție pre
zentate. aceasta a hotârît să organizeze 
negocieri bilaterale între Marea Bri
tanie și cele două părți, astfel incit 
să se asigure progresul lucrărilor 
conferinței.

babwe • Necesitatea
LONDRA 18 (Agerpres). — Con

ferința de la Londra în problema 
rhodesiană a continuat marți printr-o 

în cadrul căreia 
copreședinte 

Zimbabwe,

ședință plenară,
Robert Mugabe,
Frontului Patriotic 
prezentat, în numele frontului,

al 
a 

,_______ _______ _____  ________ , un
document privind perioada de tran
ziție pînă la proclamarea indepen
denței Statului Zimbabwe. „Frontul 
Patriotic — se subliniază în docu- 
rhent — privește perioada de tranziție 
ca o parte inseparabilă a procesului 
de transferare reală și efectivă a 
autorității de la puterea colonială 
la poporul Zimbabwe". în document 
se menționează că structura admi
nistrației în perioada de tranziție 
trebuie să fie de așa natură îneît 
să asigure „progresul ireversibil spre 
independența reală prin dobindirea 
de către administrația de tranziție a 
unui control efectiv asupra 
mentelor 
rea unor 
țiale sub 
Unite".

Documentul include propuneri de
taliate privind legislația, alegerile, 
armata, poliția, sistemul judiciar, 
legea marțială si actuala stare ex
cepțională din Rhodesia.

Frontul Patriotic propune crea
rea unui Consiliu de guvernămînt cu 
puteri depline în perioada de tran
ziție, care să nu depășească 
luni, compus din opt membri, patru 
reprezentînd Frontul Patriotic și patru

instru- 
de guvernare și prin ține- 

alegeri libere și impar- 
supra vegherea Națiunilor

șase

$1 efectivă, într-o 
către poporul zim- 
noi armate

Marea Britanie Și
împuter- 
al căror

militare, 
crearea

PRAGA 18 (Agerpres). — Tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a fost primit la'18 septem
brie la Praga de Lubomir Strougal. 
președintele Guvernului Federal al 
Republicii Socialiste Cehoslovace. In 
aceeași zi, tovarășul Cornel Burtică a 
avut convorbiri cu Josef Simon, vice
președinte al guvernului, și cu Andrei 
Barcak, ministrul comerțului exterior.

în cadrul discuțiilor au fost exami
nate evoluția 
dintre România

relațiilor economice 
și Cehoslovacia în

anul 1979, precum și perspectivele de 
dezvoltare ale acestora în anul 1980 
și în perioada 1981—1985. Au fost sta
bilite măsuri pentru amplificarea 
schimburilor comerciale și cooperării 
industriale și tehnice dintre cele două 
țări, corespunzătoare 
economiilor lor 
transpunerii în 
dintre tovarășii 
Gustav Husak.

La convorbiri
Diaconescu, ambasadorul României la 
Praga.

Edward Gierek despre 
necesitatea ridicării eficientei I

■ ■ ■

KABUL
Un

potentialului 
naționale, în vederea 
viată a înțelegerilor 
Nicolae Ceaușescu și

a participat Ionel

mesaj adresat populației
de șeful statului afgan

KABUL 18 (Agerpres). — Hafizul- 
lah Amin, secretar general al C.C. al 
Partidului Democratic al Poporului, 
președintele Consiliului Revoluționar 
și primul ministru al Republicii De
mocratice Afganistan, a adresat un 
mesaj populației în care subliniază 
că Partidul Democratic al Poporului, 
bizuindu-se pe alianța clasei munci
toare cu țărănimea și cu ceilalți oa
meni ai muncii, acționează în apă
rarea cuceririlor Revoluției din apri
lie. „Urmind calea necapitalistă de 
dezvoltare, a spus el. noi lichidăm 
cu fermitate toate rămășițele econo
mice. politice, sociale și culturale ale 
orînduirii feudale". Se înfăptuiesc 
profunde transformări cu caracter e- 
conomic. în scopul dezvoltării agri
culturii și a industriei țării, se acordă 
sprijin burgheziei naționale și comer- 
cianților pentru ca aceștia să-și adu
că o contribuție cît mai substanțială 
la cauza prosperității patriei.

Vorbitorul a anunțat că în viitorul 
apropiat va fi formată o comisie 
specială însărcinată cu elaborarea 
unui proiect de Constituție, ce va fi

înaintat ulterior spre aprobare or
ganelor de resort.

Referindu-se la politica externă a 
Afganistanului, H. Amin a subliniat 
că ea se va întemeia și de acum 
înainte pe principiile coexistenței 
pașnice, nealinierii, respectului inte
grității teritoriale și suveranității na
ționale. Noi. a subliniat el. vom duce 
o luptă revoluționară consecventă 
împotriva imperialismului. colonia
lismului și neocolonialismului. a re- 
acțlunii. apartheidului și rasismului, 
împotriva împilării naționale, a des
potismului, asupririi omului de că
tre om, șovinismului și naționalismului.

Șeful statului afgan a relevat că 
tara sa va dezvolta relații de prie
tenie cu toate țările socialiste. Tot
odată. , el a declarat că Afganistanul 
este interesat în dezvoltarea priete
niei cu India. Ne pronunțăm — a 
spus el — pentru întărirea relațiilor 
de prietenie cu Pakistanul si Iranul. 
Tindem sincer spre situația în care 
orice disensiuni dintre noi și guver
nele Pakistanului și Iranului să fie 
soluționate pe calea tratativelor prie
tenești.

activității economice
•

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — în 
cursul unei întîlniri cu reprezen
tanți ai Asociației economice polo
neze, Edward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., a relevat — 
după cum transmite agenția P.A.P. 
— necesitatea ridicării eficienței 
activității economice. în viitorul cin
cinal, a spus el, Va avea loc o di
minuare a creșterii rezervelor de 
muncă, vor fi mai mici creșterile in 
construcția capitală, precum și posi
bilitățile de import ale țării. Toc
mai de aceea, trebuie să folosim mult 
mai bine posibilitățile pe care le 
avem. Se impune în mod deosebit 
dezvoltarea pe mai departe a ener
geticii și transporturilor, acordin- 
du-se în același timp o mare atenție 
raționalizării consumului de energie 
și a unei mai eficiente folosiri a- 
mijloacelor de transport. Toate mă
surile adoptate în vederea sporirii 
eficienței economice, a continuat 
E. Gierek, trebuie să-și găsească 
expresia în reducerea cheltuielilor 
pe unitate de produs. în anii ’80 per
fecționarea planificării, conducerii 
și organizării va fi unul din factorii 
principali ai dezvoltării economice.

Președintele Franței despre unele aspecte ale politicii țării
PARIS 18 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul, luni seara, la posturile de 
televiziune franceze. președintele 
Valery Giscard d’Estaing a declarat 
că „exclude categoric orice propu
nere cu privire la o eventuală con
tribuție a Franței la constituirea de 
rezerve 
R.F.G.". 
ședințele Frântei 
nici intereselor Europei și nici des
tinderii".

Evocînd situația internă. Giscard 
d’Estaing s-a pronunțat pentru con
tinuarea politicii guvernamentale pe

de armament nuclear în 
„Aceasta — a precizat pre- 

nu corespunde

plan economic și social, deși, a recu
noscut el. situația socială si econo
mică a tării 
numărul unu 
ror atitudine 
nemulțumire.

Pe de altă
Franței a anunțat că, în luna martie 
1980, va face o vizită în țări din zona 
Golfului. „aceasta constituind o 
ocazie de a analiza perspectivele 
unui dialog între țările Pieței comu
ne și grupul țărilor producătoare de 
petrol".

constituie „subiectul 
pentru francezi", a că- 
se caracterizează „prin 
îndoială și îngrijorare", 

parte, președintele

înțelegeri privind 
dezvoltarea relațiilor 

bulgaro-tanzaniene
SOFIA 18 (Agerpres). — Agenția 

B.T.A. informează că la Sofia au luat 
sfirșlt convorbirile dintre Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, și Julius Nye- 
rere, președintele Tanzaniei.

Cei doi șefi de stat au semnat o . 
declarație comună care reflectă do
rința Bulgariei și a Tanzaniei de a-și 
extinde relațiile politice, economice 
și culturale. Totodată, documentul 
expune punctele de vedere ale celor 
două țări într-o serie de probleme 
internaționale actuale. Se relevă că 
Bulgaria și Tanzania vor continua să 
acorde sprijin deplin luptei popoare
lor africane pentru lichidarea defini
tivă. a colonialismului, neocolonialis
mului, rasismului și apartheidului in 
Africa. Declarația dă o înaltă apre
ciere participării statelor din prima 
linie la lupta pentru lichidarea colo
nialismului și rasismului în Africa 
australă.

în urma convorbirilor au fost sem
nate un 
cipalele 
nomice, 
ciale ne .
cele două țări, precum și un acord 
credit.

document referitor la prin- 
direcții ale rolaborării eco- 
tehnico-științifice si comer- 
perioada pînă în 1990 intra 

de

agențiile de presă transmit
Comunicatul comun dat 

publicității la încheierea vizitei ofi
ciale efectuate în R.D.P. Yemen de 
Aleksei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., evi
dențiază relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre cele 
două țări, relevă agenția T.A.S.S. 
Părțile au reafirmat poziția lor față 
de necesitatea adincirii procesului 
destinderii internaționale, a extin
derii acestui proces asupra tuturor 
regiunilor lumii.

Vizita președintelui Ita
liei în R.F.G. Președintele Italiei, 
Sandro Pertini, a sosit marți la Bohn 
într-o vizită oficială de patru zile în 
R.F.G., prima pe care o întreprinde 
în exterior de la preluarea manda
tului. La puțin timp după sosire, el 
a avut o întrevedere cu președintele 
R.F.G., Karl Carstens, la care au luat

parte miniștrii de externe italian și 
vest-german, Franco Maria Malfâtti 
și, respectiv. Hans-Dietrich Genscher.

întîlnire la Beijing. Dens 
Xiaoping, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, s-a întîlnit 
cu Richard Nixon, fost președinte al 
S.U.A., aflat într-o vizită la Beijing. 
Cu acest prilej au fost discutate o 
scrie de probleme internaționale ac
tuale, informează agenția China Nouă.

Yasssr Kred-at Ia Tunis. 
Președintele Tunisiei. Habib Bour- 
guiba, a avut o întrevedere cu Yas
ser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, care a efectuat o 
scurtă vizită în Tunisia. Cu 
prilej, informează 
fost examinate o 
legate de ultimele 
arabă și Orientul

acest 
agenția M.A.P., au 
serie de probleme 
evoluții din lumea 
Apropiat.

Pentru o strategie eficienta in combatereaCONFERINȚA
CONSILIULUI MONDIAL . . f f f
pentru alimentație | unui grav flagel al lumii contemporane: foametea

Reuniunea ministerială a Consiliului Mondial pentru Alimentație, des
fășurată recent la Ottawa, a lansat un nou și puternic semnal de alarmă 
in legătură cu una dintre cele mai flagrante anomalii care persistă in 
zilele noastre : foametea. Voluminosul „dosar al crizei alimentare mon
diale", care s-a aflat in atenția participanților, este zguduitor prin însăși 
anvergura tragică a statisticilor și calculelor prezentate.

în interesul unității de 
acțiune a oamenilor mun- 
UÎj Cele două mari centrale sin
dicale franceze — Confederația Ge-

nerală a Muncii (C.G.T.) și Confede
rația Franceză Democratică a Muncii 
(C.F.D.T.) — au ajuns la un acord 
cu privire la o serie de obiective 
aflate în centrul revendicărilor oame
nilor muncii, privind condițiile de 
muncă si de trai.

NumîtS. Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, l-a numit pe 
diplomatul pakistanez Iqbal Akhund 
în funcția de coordonator al O.N.U. 
pentru asistența destinată reconstruc
ției și dezvoltării Libanului.

Alegeri locale în Norve
gia. Aproximativ 80 la sută din cei 
2,9 milioane de alegători 
s-au prezentat, duminică 
urne pentru desemnarea 
organelor de administrare 
și regionale. Candidaților 
Muncitoresc — Norvegian 
vernămînt — le-au revenit 1(6,5 la 
sută din voturi (comparativ cu 38.1 
la sută la precedentul scrutin local). 
Partidul Conservator — principala 
formațiune politică a opoziției — a 
'obținut 29.2 la sută din sufragii.

norvegieni 
și luni, la 
membrilor 
municipale 
Partidului
— de gu-

PE DIFERITE MERIDIANE ALE LUMII ESTE EVIDENȚIAT

La ora actuală. 500 milioane de 
oameni suferă de subnutriție cronică. 
Adică, fiecare al optulea locuitor al 
planetei nu dispune de hrana zilnică 
necesară, fiind frustrat de dreptul 
său natural primordial la viată si 
sănătate. într-o lume care are toate 
posibilitățile de a asigura pîine — 
după cum s-a calculat — pentru circa 
140 de miliarde de oameni, deci pen
tru o populație de 35 de ori mai 
numeroasă decit cea de astăzi a 
Terrei I în fiecare an. pe glob, 25 de 
milioane de ființe umane sint pur si 
simplu ucise de foamete î cu alte 
cuvinte, populația corespunzătoare 
unei țări mijlocii piere de pe fata 
pămîntului pentru că nu are ce 
minca... Acestor întinse zone din 
Africa, Asia și America Latină, avind 
o situație alimentară extrem de pre
cară. li s-a rezervat o terminologie 
proprie — „lumea a patra", adică 
lumea de la periferia condiției umane.

Flagelul foametei este unul dintre 
cele mai scandalizante din zilele noas
tre — afirmă, pe drept cuvînt, Socio
logul american Susan George, care a 
consacrat acestei probleme o carte 
de răsunet, intitulată semnificativ 
„Cum moare cealaltă jumătate a 
lumii". La rîndul său, directorul ge
neral al F.A.O. (Organizația Națiu
nilor Unite pentru Alimentație si 
Agricultură), Edouard Saouma, aver
tizează că „foametea poate deveni 
în curind problema politică cea mai 
gravă a omenirii".

Sînt lesne de înțeles de aceea 
preocupările si eforturile crescînde 
desfășurate pe plan international — 
inclusiv la recenta conferință minis
terială de la Ottawa — pentru gă
sirea unor soluții si aplicarea unor 
măsuri eficiente în vederea înlătu
rării flagelului foametef Este neîn
doios că în elaborarea oricărui pro
gram de acțiune in aceșt domeniu se 
pornește de la originile si cauzele 
perpetuării crizei alimentare pe plan 
mondial. A devenit limpede că situa-

ția alimentară deosebit de dificilă 
din anumite regiuni ale globului se. 
datorează — în afara factorilor na
turali. cum sînt diferitele calamități 
— unor cauze de ordin social-eco
nomic, in primul rind subdezvoltării, 
dependenței economice si tehnice 
față de țările puternic industrializate, 
practicilor de spoliere proprii colonia-

cu 10 la sută din populație furnizează 
mai puțin de 5 la sută din recoltă. 
Această „hartă a inechităților" se 
explică. în bună măsură, prin slabul 
randament agricol din țările sărace. 
Bunăoară, țările în curs de dezvol
tare dispun azi numai de o zecime 
din parcul mondial de tractoare, iar 
cele circa 40 de state africane care 
și-au ciștigat de curînd independenta 
utilizează un număr mai. mic de 
tractoare decit cele existente în agri
cultura Danemarcei.

De aici și discrepanțele între state 
în privința consumului de alimente. 
Majoritatea populației din țările cele

dezvoltare — cum ar fi Ciadul. Etio
pia, Uganda ș.a. — sînt confruntate 
cu penuria alimentară din cauza 
conflictelor armate în care au fost 
atrase. Pe de altă parte, ei'au rea
mintit că nu trebuie trecut cu ve
derea faptul că. de pildă, numai cu 
1 la sută din suma totală cheltuită 
pe plan mondial pentru înarmări 
s-ar putea asigura hrana necesară 
celor 20(1 de milioane de copii subnu- 
triți din țările lumii a treia.

Iată de ce în raportul supus 
dezbaterilor Consiliului Mondial al 
Alimentației s-a subliniat faptul că 
foametea nu va putea fi eradicată în

• Harta inechităților alimentare la scară mondială • Spectrul Sahelului asupra destinelor 
a 500 milioane de oameni • Numai cu 1 la sută din suma cheltuită pentru înarmări s-ar putea 
hrăni cei 200 milioane de copii subnutriți din țările sărace • Soluționarea problemei alimentare

— în strînsă legătură cu instaurarea unei noi ordini economice

lismului și neocolonialismului. persis
tenței unor relații de inegalitate și 
inechitate între state.

Desigur, viitoarea strategie alimen
tară în țările sărace — a cărei nece
sitate a fost cu putere evidențiată de 
participanți — va trebui să includă 
măsuri in domeniul sporirii produc
ției de alimente pe plan mondial si. 
îndeosebi, in țările lumii a treia, pe 
baza unor recomandări concrete pe 
care Consiliul Mondial al Alimenta
ției a convenit să le prezinte in ca
drul actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

în elaborarea unor programe efi
ciente în țările rămase în urmă, se 
impune a se porni de la disparită- 
tile flagrante existente in domeniul 
producției resurselor de hrană pe glob 
— expresie a flagrantelor disparități 
și decalaje existente în domeniul teh- 
nieo-științific. Este semnificativă în 
acest sens harta producției mondiale 
de cereale, care are o pondere de 45 la 
sută în ansamblul resurselor alimen
tare. America de Nord, care repre
zintă mai puțin de 6 la sută din 
populația lumii, produce 18 la sută 
din recolta mondială de cereale, in 
timp ce Asia, unde trăiește 58 la 
sută din omenire, nu produce decit 
38 la sută din recoltă, iar Africa

mai slab dezvoltate consumă în me
die circa 1 000 de calorii pe zi (ne
cesarul zilnic pentru o persoană fiind 
calculat pentru 2 500 de calorii) ; în 
țările dezvoltate, consumul mediu de 
calorii depășește 3 000 zilnic. Astfel, 
în țările bogate nivelul consumului 
de alimente pe locuitor este de trei 
ori mai mare decit in țările sărace. 
Și mai flagrante sint disparitătile la 
polii celor două categorii-de state. în 
timp ce în unele țări industrializate 
consumul mediu individual este echi
valent cu 900 kg cereale pe an. sub 
formă de came. în zonele cele mai 
sărace rația anuală scade sub 200 kg.

„Spectrul Sahelului" bîntuie ne 
întinse regiuni ale globului si datorită 
mijloacelor financiare reduse de care 
dispun țările sărace. Ca rezultat al 
accentuării dezechilibrului dintre pro
ducție și cererea de produse agro- 
alimentare din țările lumii a treia, 
acestea sînt nevoite să recurgă tot 
mai mult la importurile de alimente, 
care au sporit de la 20—30 milioane 
tone pe an. la sfirșitul deceniului 
trecut, la peste 50 milioane tone în 
prezent, cu consecințe devastatoare 
asupra balanțelor de plăti ale țărilor 
respective.

în același timp, expertii F.A.O. au 
arătat că circa 20 de tari in curs de

lume numai prin simpla sporire a 
producției de alimente, deoarece ea 
este un rezultat al subdezvoltării si 
sărăciei. Tocmai pornind de la rela
ția inseparabilă dintre gradul de 
dezvoltare și securitatea alimentară 
s-a născut hotărîrea participantilor 
la reuniunea ministerială din capi
tala Canadei de a avansa Adunării 
Generale a O.N.U. propunerea de a 
proclama deceniul următor „deceniul 
alimentației si dezvoltării".

Ca o concluzie fundamentală, la 
forumul de la Ottawa s-a subliniat că 
soluționarea problemei alimentare 
este indisolubil legată de necesitatea 
înlocuirii vechilor relații si structuri 
profund inechitabile, care au dus la 
împărțirea lumii in bogați și săraci, 
cu relații noi, democratice, menite să 
stimuleze progresul fiecărei națiuni, 
să contribuie la lichidarea subdezvol
tării, la făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Aceste concepții si opțiuni realiste 
sînt promovate, asa cum se știe, cu 
neslăbită consecventă de tara noas
tră. în cuvintări și mesaje ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. in 
documente oficiale prezentate la 
O.N.U. și în alte foruri internațio
nale. România socialistă a subliniat

nu o dată că lichidarea foametei si 
asigurarea hranei întregii populații a 
globului reprezintă unul dintre obiec
tivele de bază ale noii ordini econo
mice. a cărui înfăptuire depinde de 
efortul propriu, ca factor hotăritor al 
dezvoltării, precum și de cooperarea 
internațională. Astfel, țara noastră 
consideră că este stringent necesară 
aplicarea unor programe naționale 
complexe de dezvoltare a agriculturii 
țărilor rămase în urmă, asigurîn- 
du-se mijloace și investiții adecvate 
în acest 
portant 
noastre, 
laborări 
tabile. stabile, care să sprijine efi
cient eforturile proprii ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

în concordantă cu aceste principii, 
exemplul practic al României este 
grăitor. în primul rînd, prezintă un 
interes deosebit pentru țările in curs 
de dezvoltare experiența noastră 
proprie. în trecut o tară agricolă 
înapoiată, a cărei populație a cunos
cut fenomene cronice de subalimen- 
tație, România a pășit în anii socia
lismului pe calea unor 
schimbări de structură în 
politico-economice, care au 
înfăptuirea 
dernizării agriculturii. asigurarea 
condițiilor de satisfacere in măsură 
tot mai mare a necesităților popu
lației, situîndu-se în ce privește con
sumul mediu de calorii pe locuitor 
la nivelul țărilor dezvoltate. în al 
doilea rînd. tara noastră acordă un 
ajutor concret tinerelor state, în
deosebi pe linia asistentei tehnice, 
dotării cu mijloace moderne si pre
gătirii de cadre calificate în dome
niul agriculturii. în vederea dezvol
tării producției alimentare în statele 
respective.

în acest spirit. România militează 
pentru intensificarea eforturilor în 
vederea soluționării problemelor vi
tale ale omenirii. între care si aceea 
privind alimentația, in vederea creă
rii condițiilor necesare instaurării 
noii ordini economice internaționale, 
în concordantă cu aspirațiile de pro
gres și 
poarelor.

scop. Totodată, un rol im- 
revine, în concepția tării 

promovării unei largi co- 
internaționale, pe baze echi-

profunde 
relațiile 
permis 

cooperativizării si mo- 
agri culturii.

de pace ale tuturor po-

Viorel POPESCU

• Date ale
• lnvesti)li

A.I.E.A. privind extinderea folosirii atomului în scopuri pașnice 
sporite pentru punerea în valoare de noi surse energetice 

menite sâ inlocuiascâ petrolul
(Agerpres). — La VienaVIENA 18

a fost dat publicității raportul anual 
al Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică, care relevă, între 
altele, că la sfirșitul anului 1978 in 
21 de țări din lume funcționau în 
total 227 centrale nucleare. Capaci
tatea totală a acestora este de 110 000 
megawați, ceea ce asigură 5,8 la sută 
din totalul mondial de energie elec
trică.

BONN 18 (Agerpres). — Un aver
tisment în legătură cu consecințele 
economice grave care pot surveni în

cazul în care țările occidentale nu-și 
modifică radical politica energetică, 
în sensul reducerii dependentei eco
nomiilor lor de consumul de petrol, 
a fost lansat de Guido Brunner, 
membru al Comisiei C.E.E. însărcinat 
cu problemele energetice. El a apre
ciat că în următorul deceniu țările 
Pieței comune ar trebui să investeas
că anual circa 18 miliarde de dolari 
pentru valorificarea unor noi surse 
de energie menite să înlocuiască pe
trolul.

„Este necesar un dialog global și realist pentru soluționarea 
crizei de energie"

ANKARA (Agerpres). — în cuvin- 
tarea rostită la cel de-al X-lea Con
gres mondial minier, ale cărui lucrări 
se desfășoară la Istanbul, ministrul 
turc al energiei, Deniz Baykal, a lan
sat un apel la un dialog global între 
țările producătoare de petrol și cele 
consumatoare pentru găsirea unei căi 
de ieșire din actualul haos al moda
lităților de fixare a preturilor la pe
trol. El a subliniat că trebuie exami-

nate toate posibilitățile pentru o des
fășurare rațională, în viitor, a livră
rilor de petrol. „Este clar că sîntem 
confruntați cu o problemă complexă, 
dificilă, cu aspecte multiple în obți
nerea petrolului, iar recentele majo
rări de preturi la petrol sporesc acest 
haos", a spus vorbitorul, atrăgînd 
atenția asupra dificultăților deosebite 
pe care le întîmpină în procurarea 
petrolului necesar mai ales țările cel 
mai puțin dezvoltate.

„Febra aurului" la bursele occidentale
Prețul aurului a cu

noscut marți un salt de 
peste 25 de dolari — 
cea mai mare creștere 
înregistrată în dqcurr 
de 24 de ore — fată de 
recordul stabilit luni, 
ajungind la peste 380 
dolari uncia — rela
tează agențiile de pre
să. La bursa din 
Londra, datorită con
fuziei și dezorientării 
generale provocate de 
această spirală extra
ordinară a prețului

metalului galben, tran
zacțiile au fost sus
pendate timp de a- 
proape două ore, după 
ce se depășise nivelul 
de 375 dolari uncia. La 
reluarea operațiunilor 
prețul aurului 
continuat cursul 
cendent. De 
nea, la bursa din 
ris lingoul de aur 
1 kg a fost cotat 
51 420 franci, fată 
„recordul istoric"

si-a
as- 

aseme- 
Pa- 

de 
la 
de 
de

50 000 de franci sta
bilit luni. O situație 
similară s-a înregis
trat și pe celelalte 
piețe occidentale ale 
aurului.

„Febra aurului" a 
declanșat, de aseme
nea, și o „febră" fără 
precedent a argintu
lui. In decurs de citeva 
ore. la Londra, pre
țul unciei de argint a 
crescut cu peste 200 
de pence.
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