
Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni dimineața, pe Hassan 
Abdel Aa] Nayel, ambasadorul Re

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Arabe
publicii Aiabe Egipt la București, in 
vizită de rămas bun. în legătură cu 
încheierea misiunii acestuia in țara 
noastră.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Ambasadorul Confederației Elvețiene cu

Egipt j
Cu acest prilej, a avut loc o con

vorbire care s-a desfășurat într-o 1 
atmosferă cordială.
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Luni. 1 octombrie, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceausescu, a primit

pe Peter, Erni. care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare in calitate de 
ambasador extraordinar si plenipo

tențiar al Confederației Elvețiene !n 
tara noastră. (Continuare in pag. * 
IlI-a),

INVESTIȚIILE - 1N ULTIMUL TRIMESTRU AL ANULUI

LIVRAREA ȘI MONTAJUL
UTILAJELOR

-condiții decisive pentru respectarea 
termenelor de punere in funcțiune

Am intrat în ultimul trimestru al 
anului — perioadă hotăritoare pen
tru îndeplinirea integrală a planului 
de investiții. pentru terminarea și 
punerea in funcțiune a tuturor 
obiectivelor și capacităților prevăzu
te in planul pe acest an. Desigur, 
problemele care confruntă șantiere
le noilor investiții productive sînt 
multiple și variate. Dintre ele. cea 

complexă și. totodată, mai ac- 
■ ă 'n acest trimestru constă în li- 

și montajul rapid al utilaje-
. .inologice cu care sint echipate 

ioil capacități industriale. Primul 
argument in acest sens ni-1 oferă 
stadiul avansat, atins in prezent la 
multe obiective și capacități din 
industriile chimică, metalurgică, din 
industria construcțiilor de mașini, 
industria alimentară, economia fores
tieră și industria materialelor de 
construcții. Punerea in funcțiune a 
acestor obie-tive este însă condițio
nată de montarea unui volum des
tul de mare de mașini și echipa
mente tehnologice.

Deși, in foarte multe cazuri, mon- 
torii sint bine pregătiți, sub aspectul 
organizării și al asigurării cu efec
tive de muncitori si utilaje de con
strucții. totuși activitatea lor nu se 
ridică pretutindeni la nivelul pre
vederilor de plan. Aceasta se ex
plică, in primul rind. prin neasigu- 
rarea unor utilaje tehnologice in 
concordanță cu graficele de montaj, 
utilaje indispensabile intrării in pro
ducție a noilor capacități. De aceea, 
prima și cea mai importantă con
diție pentru depășirea unei atari si
tuații. pentru finalizarea Ia timp a 
noilor investiții o constituie lichida
rea restanțelor la livrări acumulate 
din lunile anterioire. stabilirea unui 
acord deplin intre ritmul de primire 
a echipamentelor tehnologice \pe 
șantiere și graficele de montaj.

Pe alocuri,' deși s-au efectuat ana
lize ample și s-au intoamit programe 
riguroase de licaidare a restanțelor 
in cel mai scurt timp, se .observă 
tenain.a de a se tergiversa lucruri
le, de a inlocui intervențiile energi
ce și imediate cu practica ședințelor 
ineficiente, in care se inventariază 
din nou problemele și greutățile 
bine.cunoscute. Trebuie limpeue in,e- 
les că ritmul de montaj pe platfor
ma industrială din Zalău. Combina
tul de fire sintetice din Vaslui, plat
forma siderurgică din Cilan. Com
binatul petrochimic Borzești și alte
le nu poate fi intensificat decit cu 
aportul nemijlocit al furnizorilor res- 
tanțieri, dintre care menționăm, in 
special, întreprinderile bucureștene 
„Grivita roșie-- si mecanică de uti- 
aj chimic. întreprinderea construc- 

s-N? de mașini din Reșița. Intre- 
. rinderea de utilai chimic din Plo- 
iești, Întreprinderile „Independența*- 
hiibiu și „tinio" din Satu Mare și 
altele. Cu certitudine că solicitările 
șantierelor de investiții au determi
nat in aceste întreprinderi o puterni
că mobilizare a forțelor și a potenția
lului de care disDun. in vederea li
chidării restanțelor la livrări, acor- 
dindu-se maximă atenție si răspun

dere calității utilajelor expediate. 
Volumul mare de mașini și utilaje 
care mai trebuie livrat obligă in 
continuare conducerile acestor uni
tăți, organele și organizațiile de 
partid să caute și să găsească de ur
gență cele mai bune soluții pentru 
introducerea unei ordini desăvirșite 
in livrări, respectindu-se astfel obli
gațiile asumate prin contracte.

Accelerarea ritmului de montaj 
tehnologic se detașează, prin volu
mul deosebit de mare al utilajelor 
care trebuie să sosească in perioada 
imediat următoare pe șantiere, ca o 
sarcină de prim ordin pentru factorii 
de răspundere din acest domeniu. 
Totodată, stocul actual de utilaje, 
mai ales pe șantiere din industria 
chimică, industria metalurgică, eco
nomia forestieră și industria mate
rialelor de construcții, se menține 
încă la un nivel ridicat. Este de 
prisos să mai arătăm cit de serioase 
sint consecințele unei asemenea si
tuații nedorite, datorate, in cea mai 
mare măsură, neasigurării de către 
constructori a fronturilor de lucru. 
Nu mai este timp pentru justificări 
sau discuții : printr-o colaborare 
slrinsă și eficientă, constructorii și 
montorii trebuie să recupereze res
tantele, să se încadreze în graficele 
elaborate in comun la obiectivele cu 
termene de punere in funcțiune în 
acest an.

Iată de ce, toate eforturile și mă
surile adoptate pe șantiere trebuie 
subordonate in întregime acestui 
scop. Este vorba, in principal, de 
organizarea riguroasă a lucrărilor in 
două și trei schimburi, completarea 
efectivelor de muncitori, folosirea la 
maximum a utilajelor de construcții, 
adoptarea unor metode de lucru 
avansate, menite să ducă la scurta
rea substanțială a ciclurilor de con
strucții și montaj, aprovizionarea rit
mică a punctelor de lucru cu toate 
materialele, sculele și dispozitivele 
de execuție necesare. Un sprijin în 
acest sens pot și trebuie să-l acorde 
beneficiarii de investiții, prin parti
ciparea cu echipe proprii de munci
tori calificați la montajul unui volum 
cit mai mare de utilaje.

Pornind de la amploarea și com
plexitatea lucrărilor rămase de rea
lizat pe șantiere, de la necesitatea 
ca fiecare obiectiv de investiții să 
fie pus cit mai repede în func
țiune, organele și organizați
ile de partid din unitățile de con- 
strucții-montaj, din Întreprinderi
le producătoare de utilaje sint che
mate să-și pună in valoare întreaga 
canacitate organizatorică și de mo
bilizare a colectivelor de oameni ai 
muncii în vederea îndeplinirii aces
tei sarcini majore trasate de partid. 
Este de datoria comitetelor jude
țene de partid să întărească contro
lul. să urmărească cu exigență, zi de 
zi, cum se realizează în întreprinde
rile din județ utilajele destinate noilor 
investiții, să asigure intensificarea 
lucrărilor de montaj pe șantiere, 
pentru ca fiecare obiectiv să intre 
cit mai grabnic în funcțiune.

tehnico de calculIntr-unui din laboratoarele Institutului de cercetâri pentru
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Pasiunea
omului de la catedră

Cei mai vîrstnici 
vecini ai Școlii gene
rale nr. 11 din Boto
șani ii spun „gospo- 
darul“. Nu numai 
pentru că. de cind este 
directorul acestei școli, 
coate sălile de cla
să arată ca niște 
sere de flori, iar spa
tiile din fata instituției 
— ca o grădină botani
că. Ci și pentru aceea 
că. el însuși model de 
gospodar, ii 
pe alții să-l 
oferindtt-le 
ori semințe.

Părinții 
școlii ii spun 
sorul“, iar de mai bine 
de un an „profesorul 
doctor**. Și poate că 
mult timp nu s-ar fi 
auzit de încununarea 
cu succes a pregătirii 
sale profesionale (cînd 
a plecat să-și susțină 
teza n-a știut decit... 
so,ia) dacă in lucrarea 
sa de doctorat — 
.. ’o i iul Su evei — 
studiu climatologic" — 
nu s-ar fi făcut refe
riri la alte lucrări, cele 
mai multe cu aplica
bilitate practică ime
diată.

Colegii de muncă, in 
general cadrele didac
tice din municipiul si 
județul Botoșani ii 
mai spun și altfel : 
„cercetătorul". Și-I nu
mesc astfel eu deplin 
temei.

Profesorul doctor de 
astăzi Gheorghe Sla
vic a terminat Facul
tatea de biologie-geo-

grafie a Universității 
ieșene în anul 1964. 
Repartiția a primit-o 
intr-un sat din județul 
Botoșani („n-avea im
portanță, doar mă 
născusem intr-o fami
lie de țărani...** — spu
ne adesea), Cătămâ- 
răști Vale. Poate că ar 
fi rămas acolo, la școa-

ajută și 
concureze, 

răsaduri
și elevii 

„profe-

unde fusese 
vreme.

trimis, 
dacă 

nu i-ar
la 
multă 
roadele muncii 
fi adus promovarea
numai după doi ani de 
activitate. Nu s-a lă
sat convins ușor pen
tru a accepta, decit 
numai atunci cînd i 
s-a spus că aceasta re
prezintă și o sarcină 
de partid. Numai așa 
a acceptat, făcindu-și, 
în continuare, exem
plar datoria. Calitatea 
de activist și mai apoi 
de vicepreședinte al 
consiliului județean al 
organizației 
lor. 
timp 
i-au

1-a împiedicat să-și 
perfecționeze perma
nent pregătirea pro
fesională și politică, 
să contribuie, cu atri
butele specialității 
sale, la dezvoltare^ ju
dețului în care *’ 
și muncește. I 
tă ultimă 
l-am iritilnit z 
cute la Corni 
dețean de pa 
toșani.

— Cu ce 
l-am Întrebat.

— Concluzii 
am ajuns 
unor studii 
că si în jud 
tru se pot 
mici centrali 
eoliene. N-a: 
luție> in cont 
tual ?

Am întele 
că profesor 
Gh. Slavic, 
unei școli a 
municipiul 
este unul 
care și-au 
perativul 
fața tutun 
didactice 
noastră : 
strinsă a 
lui cu 
producția 
înțeles c 
tenaci tat 
la catedi 
numai îi 
gram...

oricît 
i-au 

răpit

pioni eri- 
de mult 
răpit, (și 

destul) nu

Sllves
De
Ad

Ambasadorul Republicii Islamice Iran cu prilejul prezentării
scrisorilor de acreditare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni după-amiază, pe

Pourang Baharlu, care 
scrisorile de acreditare 
ambasador extraordinar și plenipo-

LA PORȚILE DE FIER II

și-a prezentat 
in calitate de

Intențiar al Republicii Islamice Iran 
Republica Socialistă România. (Con
tinuare in pag. a IH-a).

Creatorul și epoca sa

S-a încheiat operațiunea de evacuare a apei 
din incinta batardoului celular

Minerii de la Anina 
au îndeplinit planul 

pe patru ani 
ai cincinalului

Colectivul de mineri din cel 
mai vechi bazin carbonifer al 
țării — Anina — a îndeplinit 
sarcinile de plan pe primii pa
tru ani ai cincinalului la pro
ducția globală industrială și la 
producția marfă. La baza re
zultatelor bune obținute pină 
acum stă efortul comun pentru 
creșterea randamentelor de ex
tracție și a vitezelor de înainta
re, ceea ce a asigurat ca sporu
rile de producție să fie realizate, 
în principat pe seama creșterii 
productivității muncii. Hotăriți 
să cinstească Congresul al 
XII-lea al partidului cu noi 

■ izbinzi, minerii din Anina s-au 
angajat să facă totul pentru ca 
pină la sfirșitul perioadei să ob
țină un spor de 65 milioane lei 
la producția globală si de 55 mi
lioane lei la producția marfă. 
(Nicolae Cătană).

Economii de energie 
electrică

în unitățile industriale din 
județul Timiș, muncitorii, teh
nicienii. maiștrii și inginerii 
participă cu valoroase inițiative 
la acțiunea de gospodărire ju
dicioasă a resurselor energetice. 
La întreprinderea mecanică Ti
mișoara. de exemplu, unde in 
toate sectoarele de producție 
s-au constituit colective care ur
măresc zilnic modul de exploa
tare a mașinilor-une'.te și de u- 
tilizare rațională a sistemelor de 
iluminat, au fost consemnate în 
contul economiilor pe anul 1979 
aproape 150 MWh energie e- 
lectrică.

în cinstea celui de-al 
XII-lea Congres al 
partidului, constructo
rii de pe șantierul hi
drocentralei Porțile de 
Fier II raportează un 
succes de prestigiu re
alizat in cursul zilei 
de duminică : inche-

ierea operațiunii de 
evacuare a apei din 
incinta batardoului ce
lular. Printr-o concen
trare maximă de forte, 
intr-un ritm ' intens, 
constructorii au eva
cuat ultimele cantități 
de apă din porțiunea

acestui batardou. S-au 
creat astfel condiții 
pentru începerea în zi
lele următoare a lu
crărilor la cele două 
centrale electrice și 
barajul deversor. o- 
biectivele de bază ale 
hidrocentralei. (Virgi- 
liu Tătaru).

cetății

Știința, tehnica
• •

și progresul societății
că 

generează 
în 

social 
a va- 
speci- 
istoria 
Privit

Este un adevăr de necontestat 
fiecare sistem social iși 
un sistem de valori propriu, iar 
cadrul aceluiași tip de sistem 
există o anumită variabilitate 
lorilor care ține cont atit de 
ticul fiecărei națiuni, cit și de 
și de aspirațiile ei de viitor, 
prin prisma anilor generației noastre, 
ani de avintată evoluție in toate Dla- 
nurile. sistemul de valori al societății 
românești contemporane ne apare ca 
un produs istoric, conturat in acțiu
nea socială sub lumina socialismului 
știin ific, prin in-' ................
SS& Documenti
cietății, cum sint 
modul de produc
ție, modul 
conducere, 
culturală și 
dul in Care 
societate.

Avem sub 
mului-directivă de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și de in
troducere a progresului tehnic in 
perioada 1981—1990 și direcțiile prin
cipale pină in anul 2000. Confruntați 
cu concepția care a prezidat la ela
borarea acestui amplu și plin de 
semnificații document, cu ideile 
profund inovatoare pe care le con
ține. in mod firesc ne punem între
barea : care este locul științei în an
samblul valorilor societății clădite de 
poporul român în decursul acestor 
trei decenii și jumătate ? Se poate 
răspunde că intre știință și sistemul 
de valori ale socialismului există o 
dublă legătură. Pe de o parte, știința 
prin marea ei putere de influențare 
a minții umane, prin larga ei răspin- 
dire in socialism, întărește procesul

Mihai DRĂGÂNESCU 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

individual de valorizare prin gindire 
rațională, fără a merge pină acolo 
incit să estompeze vreodată latura 
afectivă. Pe de altă parte, socialis
mul este legat organic de. știință, 
încit determinarea sistemului de va
lori ale socialismului poartă, prin 
influenta relațiilor sociale, o compo-

in dezbaterea comuniștilor, a oamenilor munciide
viața
mg- ,s- •»a,- > - ■se generează noul în

priviri proiectul Progra-

hentă științifică. Nu putem nega și 
afectivitatea socială, întreaga istorie 
a clasei muncitoare, care a creat un 
buchet de valori izvorite din condi
țiile grele ale trecutului, aduce o 
componentă afectivă generată de na
tura muncii umane, de faptul că 
muncitorii lucrau cu și asupra unor 
realități mecanice, dar mai ales fiind 
influențată această componentă afec
tivă de solidaritatea umană a celor 
oprimați, de revolta lor împotriva 
exploatării. în condițiile socialismu
lui victorios se adaugă componente 
noi sistemului de valori sociale, a- 
cesta fiind influențat și de concep
țiile care se elaborează asupra co
munismului ca fază superioară a so
cialismului. Sistemul de valori ale 
socialismului se găsește așadar într-o 
anumită dinamică, iar tendința aces
tei dinamici este \ aceea a valorilor 
unei civilizații comuniste. Insistăm

A fi cu lumea ta! A fi cu Ce
tatea ta!

Nu cred să fi existat scriitor 
adevărat care să nu fi avut ase
menea năzuințe. Poate, citeoda- 
tă, au fost și aproximări ero
nate. Poate că, din motive din 
cele mai diferite, cite un autor 
să fi considerat drept lumea sa 
o lume ce-i era străină, o lume 
ce se alcătuia dintr-o minorita
te, acaparatoare de avantaje' 
pentru sine, indiferentă la ade
vărurile și aspirațiile lumii mari, 
ale mulțimilor. Dar, prin însăși 
vocația sa, adine umanistă, crea
torul a fost — Și cu atit mai 
mult este astăzi — port-drape- 
lul idealurilor inlăuntrul cărora 
se solidarizează o colectivitate, 
o clasă socială majoritară, un 
popor.

inlăuntrul idealurilor epocii 
socialiste, idealurilor ei de pro
gres și civilizație se află, pe de
plin integrat, creatorul român. 
El este nu numai un aderent la 
asemenea idealuri, ci — in mod 
firesc — promotor, tribun al lor. 
Militantismul creaț.jei contem
porane românești devine astfel 
nu doar o dimensiune ideologică; 
-i jh măsura valorii ope-

ale științei, 
sint univer- 
să facă parte 
sistemul de

asupra acestui aspect deoarece omul 
și societatea au nevoie in primul 
rind de un sens al existenței. Este 
vorba de sensul existentei umane și 
sociale care depinde de înțelegerea 
filozofică a realității și de condițiile 
sociale care nu numai că nu trebuie 
să alieneze omul ci, dimpotrivă, să-i 
genereze aspirații superioare. Comu
nismul are valoare de aspirație și 
speranță, prin construcția socialistă 
de astăzi, prin aceea că ideea de co
munism face parte din sistemul de 
valori ale socialismului.

Cum pot oare 
valorile de ade
văr 
care 
sale, 
țlin
valori ale socia
lismului si, mai 

ales, cum poate știința să influențeze 
valorile etice, culturale, estetice, po
litice etc., ale socialismului 1

Pe lingă influența directă a socia
lismului științific, consecințele teh- 
nologice ale științei pot avea un im 
pact, prin intermediul efectelor psi 
hologice și sociale, asupra sistemuli 
de valori. Trecerea de la munca c 
mina la mașinism a produs schirr 
bări economice și sociale care a 
creat sistemul de valori ale clas 
muncitoare și a afectat sistemele < 
valori ale celorlalte clase. Treceri 
la utilizarea automatelor, activitat 
intelectuală artificială, compleme 
tară mișcării mecanice, duce la r 
tipuri de utilaje și mașini, care v 
implica ir., cele din urmă sisterr 

s\ș'0?ri ale societății. Sistemul 
e ale socialismului va evol

(Continuare în pag. a 11-a)

Cu doi ani în urmă, pu
blicasem in „Scînteia-- un 
reportaj despre județul 
Dîmbovița. Pornind de la 
realitatea geografică evi
dențiată simplu de toate 
hărțile, și anume aceea că 
jude,ul este împodobit de 
unul din cei mai inalți și 
frumoși munți din lanțul 
Carpaților, Omul, mi s-a 
părut cu totul firească me
tafora că nu numai pe plan 
istorico-geografic acest ju
deț este dominat de om, ci 
și pe plan social, pe planul 
marilor construcții înnoi
toare. Mă grăbesc a spune 
că absolut toate jude,ele 
țării se află sub pecetea is
torică a aceleiași zodii, 
omul aflîndu-se pretutin
deni in patria noastră so
cialistă in centrul preocu
părilor politice și social- 
economice, spre dezvoltarea 
ființei umane îndreptin- 
du-se uriașul efort con
structiv al Întregii națiuni.

In oricare județ te-ai 
duce, chiar dacă el se află 
la sute de kilometri de
muntele Omul, descoperi 
aceeași dominantă, astfel
incit dacă in rindurile 
față mă opresc din nou

de 
la

>

i 
a 
i

e 
a 
e

Dîmbovița, o fac numai 
spre a da un exemplu, dat 
nu un exemplu de excepție, 
fiindcă de fapt lucruri ase
mănătoare. oameni, fapte 
și realizări la fel de eloc
vente se află peste tot in 
țară. Dezvoltarea armoni
oasă a tuturor zonelor pa

Dar cifrele nu spun mare 
lucru decit atunci cind sini 
așezate in termeni compa
rativi. Un milion este exor
bitant de mare cind îl com
pari. să zicem, cu o sută de 
lei. dar devine o cifră mo
dică atunci cînd ii așezi 
lingă un miliard.

kg porumb la ha și 890 kg 
griu, Sectorul pomicol în
suma 8 658 hectare cu livezi 
de pruni. 905 hectare cu 
alți pomi fructiferi și 1 540 
hectare de vie. Sectorul zo
otehnic era alcătuit din 
72 174 bovine, 119 505 ovine 
și 59 840 porcine.

Accelerații dîmbovitene
--------------------------- Reportaj de Petru VINTILĂ ----------------------------
triei, ridicarea județelor 
înapoiate din punct de ve
dere economico-social la ni
veluri tot mai inalte con
stituie una din cele mai 
generoase și clarvăzătoare 
idei ale politicii partidului 
nostru privind transfor
marea României contem
porane într-o tară cu teh
nologie modernă, cu o ști
ință avansată, cu o cultură 
de bogate semnificații uma
niste, ca o națiune liberă, 
angajată cu vigoare și entu
ziasm pe drumul propășirii 
materiale si spirituale.

In deceniul 3, așadar în 
preajma anului 1938, struc
tura economico-socială a 
județului Dîmbovița pre
zenta un tablou cu totul 
modest : la o populație de 
300 000 locuitori existau 
abia 18 întreprinderi in
dustriale cu 1 851 muncitori, 
cu o forță motrică de 5 786 
CP și cu o producție glo
bală in valoare de 230 mi
lioane lei.

Cu o suprafață arabilă de 
circa 140 mii hectare, agri
cultura județului dădea 
anual recolte medii de 1 100

Cam asta era zestrea eco
nomică a județului...

Același județ are azi o 
populație de 500 mii de lo
cuitori, el fiind, cu o den
sitate de 134,1 pe kmp, 
unul din județele cele mai 
dens populate din țara. 
Dar achast.ă densitate de 
stup cu albine harnice ca- 
pată o semnificație deose
bită dacă amintim că, față 
de patru decenii în urmă, 
cind aici se numărau doar 
1 851 muncitori, astăzi nu
mărul lor atinge cifra rele
vantă de 149 mii și că va

loarea anuală a producției 
industriale in acest an 
atinge 17.4 miliarde lei. 
Față de 5 786 CP 0jt re
prezenta forța motrică a 
modestei industrii dîmbo- 
vițene, trebuie spus că 
ea reprezintă astăzi 851 me
gawați și de asemenea tre
buie reținut faptul roman
tic și de o măre forță afec
tivă pentru generația noas
tră că la Doicești s-a con
struit in anii puterii popu
lare una din primele ter
mocentrale din îndrăznețul 
plan de electrificare a 
țării.

Pe harta județului au 
apărut mari obiective in
dustriale, cum sint combi
natul de oțeluri speciale, 
întreprinderea de strunguri 
,.SARO“ și cea de corpuri 
de iluminat „Rorhlux** din 
Tirgoviște, fabrica de fri
gidere din Găești, s-a ex
tins puterea instalată a 
termocentralei din Doi
cești, s-a extins combina
tul de ciment și lianți din 
Fieni și au apărut noi pro
duse industriale fără pre-
(Continuare in pag. a ill-a)

i-
e

opțiunii a
flectlndu-se armonios m „„...a- 
tea exprimării ei 'specifice, in 
respectarea — printr-o intuiție 
lucidă — a normelor nescrise ale 
lirismului. Dintre inepuizabilele 
argumente ce atestă civismul 
poeziei, sincronizarea mesajului 
ei cu sentimentul suprem al fie
căruia dintre fiii unei colecti
vități, cu patriotismul, aleg ver
suri ce urmează, ce au darul de 
a grăi despre longevitatea unei 
opțiuni esențiale a poeziei: „Pie
troasă, aspră-i / Itaca, dar ca 
bună mamă crește / Feciori voi
nici. $i-apoi nimic mai dulce / ;
Ca țara mea nu pot vedea pe 
lume**.

Busola neezitantă, care l-a 
însoțit in simbolicele sale pe
regrinări pe eroul lui Homer, 
aceasta a fost: dragostea pentru 
cetatea sa. unde-și avea compa- 
trioții, familia, unde este sediul 
virtuților, al amintirilor, al vii
torului.

Poetul veritabil va afla întot
deauna echivalențe metaforice 
fericite, din lumea carora să 
ajungă spre cei de azi și cei 
de tniine asemenea versuri tu
telare: „Și-apoi nimic mai dul
ce / Ca țara mea nu pot vedea 
pe lume--. ,

Industria — marea prezențâ în Tîrgoviștea acestor ani Foto : S. Cristian
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PfAPTUL' 
DIVERS

. Ilustrate inedite
I Pensionarul loan Opriș din I 

Sibiu este cunoscut ca un fila- .

Itelist pasionat. Tot el este po- I 
sesorul unei colecții inedite de | 
ilustrate despre Sibiul de ieri și

Ide azi. O bună parte din cele * 
peste 2 000 de ilustrate pot fi j 
admirate in aceste zile intr-o •

I expoziție cu tema „Sibiul tot 
mai frumos". Expoziția este or- I 
ganizată cu prilejul manifestă- j 
rilor prilejuite de jubileul „So-

Icietății de înfrumusețare a Si- < 
biului", societate care a împli
nit un secol de existență. ■

ICa să vezi că există și o ase
menea societate!

• „Cumătră" .
’ de la sanatoriu

IN PRESAȚI^ CONGRESUL»i fll XII-LEfl AL P. C. R.
AM si conferințe de dări fe seamă si alegeri in organizațiile de partid
Cu exigență pentru dezvoltarea 

avutului obștesc
0 mai strinsă integrare 

cu producția și cercetarea

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII

I Trecuse de miezul nopții. In 
sanatoriul „Marila" din județul 
Caraș-Severin, pacienta din sa- 

I Ioanele de la etajul al cincilea 
| au fost treziți din somn de cineva 

care striga:
— Las-o așa, nu te apropia 

de ea. Vezi să nu te muște, că-i 
veninoasă. Așa. Păzea, las-o-n 

I seama mea...
Ieșiți in fața ușilor, pacienții 

aveau să fie martorii unei in- 
timplări nemaiintilnite: o cumă- 

Itră vulpe, furișindu-se In sana
toriu. ajunsese pină la etajul al 
cincilea și nu mai știa pe unde 

I să-și ia coada la spinare. A 
prins-o, cu multă dibăcie, unul 
dintre pacienti. M. Lupu. Nume 

I parcă predestinat spre a-i veni
de hac.-

. Pescarul,., pescuit
I Un pescar amator iși încerca 

norocul pe mal, urmărind a- 
Itent cu privirea undița, să vadă 

dacă nu „mușcă" din momeală 
vreun baboi.

Dar in timp ce pescarul nos- 
I tru visa un pește... uite atit de 
I mare, unui individ din preajmă 

ii lăsa gura apă după o saramu- 
Irică. Văzind in ranița omului 

cițiva pești prinși pină atunci, 
pofticiosul J. Bărbulescu s-a 

I apropiat tiptil, <i înșfăcat ranița
și a rupt-o la sănătoasa. A fost 
insă repede „pescuit" de Marin 
Purcel de la Grupul de pază 

I militarizată Dolj. înghițind in
sec, pentru că a fost nevoit să-și 
ia gindul de la saramură, făp- 

Itașul a tăcut ca... peștele.

„Dolofanul" 
din Gurahont 

• ■>

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

■ Anul trecut, tot cam pe vre- . 
' mea astapfdM*pi)pdejțpiLeipșjtru I 

"oluntar Alexandru Ilerlău ue | 
Gurahbnț-Arad apa- 

,ția ca din., pămint a unui bos- I 
tan in greutate de 32 kilograme. 
Acum, tot el ne comunică per- ’ 

Iformanța gospodinei Iuliana > 
Marchis, care <3 recoltat din j 
propria grădină Un bostan și I 

Imai... dolofan, in greutate de 
aproape 40 de kilograme. Mai 
intii vecinii, pe urmă alți con- | 
săteni, s-au -abonat» la... semin-

Ițele lui. Deocamdată, vecina nu | 
se îndură să-l taie. Dar nici I 
-dolofanul», nu se zorește". ■

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pe o cale ferată 
uzinală

La Vaslui, pe calea ferată uzi
nală, in zona întreprinderii de 
materiale izolatoare, mecanicul 
de locomotivă Ion Neagu și-a 
permis un moment de răgaz. 
Timp in care Vasile Girjan, care 
are dreptul să conducă locomo
tiva numai in incinta întreprin
derii, a urcat la bordul colosu
lui de oțel și... pe-aci ți-e dru
mul. Locomotiva a început să 
meargă din ce in ce mai repede. 
In loc de 5 km pe oră, cit este 
permis să se circule pe linia fe
rată uzinală, locomotiva a ajuns 
la o viteză de 10 ori mai mare! 
La un moment dat, a deraiat. 
Din fericire, evenimentul nu s-a 
soldat cu victime omenești, în 
schimb a creat un „gol" in ma
nevrarea a zeci de vagoane.

Evident, pe Girjan „distracția" 
îl costă.

Cu tractorul 
la nuntă

1 
î
I
I
I

I
I
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I
I

Țambalul completa scîrțiitul 
viorii, iar toba le ținea isonul. 
Din cind in cind, chiote de_ ve
selie. Ca la nuntă. Numai că era 
o nuntă.. umblătoare in remorca 
unui tractor.

Lucrătorul de miliție, aflat la 
răspintle de drumuri, a făcut 
semn tractoristului să oprească.

— Al cui e tractorul?
— Al Direcției comerciale a 

județului Mehedinți — a răspuns 
tractoristul Gheorghe Curea.

— Și încotro?
— Mergem să luăm mirele, 

apoi ne ducem la mireasă, pină 
la:..

Pină la urmă, tractorul a fă
cut cale-ntoarsă. iar nuntașii au 
continuat să chiuie in pas de 
voie...

Plusul de cafea
— Vai, tu. ce meserie fru

moasă al! Auzi: să-ți treacă prin 
mina ta atita cafea... Baremi ști 
să ghicești in ea?

întrebarea pusă de o persoa
nă gingașă l-a... pus in dificul
tate pe Mihal Pistalu din co
muna Pantellmon. de meserie 
primitor-distribuitor la l.C.L. 
Alimentara, sector 2. Cu alte cu
vinte, el era cel care primea ca
feaua cu o mină, iar cu cealaltă 
trebuia s-o distribuie la unită
țile întreprinderii. De primit o 
primea cîntărită la miligram, 
dar de distribuit, o distribuia 
cu... ochiometrul, înșelindu-i pe 
gestionari la cintar. tntr-o sin
gură zi, sus-numitul sl-a creat 
un plus de 29 kg de cafea!

O. de-ar fi știut să-și ghiceas
că și el in cafea cam ce-l aș
teaptă...

Rubrică realizată de
Petre POPA
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l_ și corespondenții „Scinteii" j

„După Consfătuirea de lucru de Ia 
C.C. al P,C.R. — spunea Ilie Văduva, 
prorector, secretarul comitetului de 
partid din A.S.E. — comitetul de 
partid și senatul academiei au exa
minat sugestia formulată de unii 
primi-secretari ai comitetelor județe
ne de partid ca toți studenții anului 
III să meargă în județe pentru a 
ajuta concret la întocmirea planuri
lor in profil teritorial". La adunarea 
generală de dare de seamă si alegeri 
a organizației de partid de la Facul
tatea de economia 
industriei. con
strucții si trans
porturilor, seria A, 
s-a vorbit pe larg 
despre asemenea 
acțiuni concrete 
care exprimă preocuparea comu
niștilor pentru integrarea invățămin- 
tului superior economic cu produc
ția și cercetarea, în acest context 
au fost relevate rezultatele obținu
te de comuniștii organizației în crea
rea de laboratoare, cabinete, atelie
re și alte spații dotate cu o bază 
tehnică modernă, toate acestea ates- 
tind posibilitățile de care dispun ca
tedrele de specialitate din A.S.E. 
pentru desfășurarea unui bogat pro
gram de instruire si producție. Fap
tul că studenții au fost cuprinși 
în colective de cercetare condu
se de cadre didactice cu prestigiu, 
sau în colective interdisciplinare ală
turi de specialiști din diferite insti
tuții și întreprinderi s-a soldat cu 
rezolvarea a numeroase teme cu
prinse în contracte și convenții pri
vind folosirea rațională a capacități
lor de producție, a resurselor mate
riale și a forței de muncă, perfecțio
narea activității de aprovizionare 
tehnico-materială ș.a.

Deși rezultatele obținute de comu
niștii acestei organizații — cadre di
dactice si studenți — sînt. în multe 
privințe, meritorii, ele n-au deter
minat o stare de automultumire. ci 
o analiză responsabilă, autoexigență

mod fictiv în documentele însoțitoa
re de transport cit mai multi kilo
metri „parcurși" și ore „lucrate". Și 
s-au dat exemple. Șoferul Vasile 
Fedorca a pretins să i se confirme 

. că. în 27 septembrie, ar fl parcurs cu 
autocamionul la transportatul sfeclei 
100 km și ar fi efectuat 10 ore de lu
cru. deși cifrele care corespundeau 
realității erau... 60 km parcurși și, 

lucrate. Șoferul 
pretins și el să i se 
cooperativă că ar 
fi efectuat în 7 
zile transporturi 
de sfeclă cu ca
mion cu remorcă, 
deși în realitate 
el nu a folosit nici 
o remorcă. „Grav 
este și faptul — 
spunea președin- 
— că respectivii

respectiv, 8 ore 
Gheorghe Balog a 
confirme de către

La Comitetul de partid 
din C.A.P. Botiz — 

Satu Mare

La Academia de Studii 
Economice — București

asupra modului in care sînt transpu
se in viată hotărîrile de partid și 
legile tării în domeniul învătămîntu- 
lui. „Cind vorbim de integrare să ne 
gindim la efectele practice ale aces
teia — spunea prof. dr. ing. Victpr 
Părăușanu. șeful catedrei de tehno
logie. Cele 18 brevete de invenții 
realizate de catedră exprimă preocu
parea noastră constantă pentru ur
mărirea riguroasă a sensului de in
tegrare cu producția, cu cercetarea". 
Aprecieri pozitive, care n-au es

tompat critica a- 
dusă acelor ca
dre didactice ca
re nu-și reactua
lizează
nuu 
nu-și

Avantajele extrudării la rece

de mobili- 
cele patru 

ale coope- 
activitatea

Deși au supus analizei ansamblul 
activității desfășurate de la alegeri
le precedente, comuniștii delegați 
la conferința Comitetului de partid 
din C.A.P. Botiz, județul Satu Mare, 
și-au concentrat atenția îndeosebi 
spre sarcinile ce revin membrilor de 
partid in actuala campanie agricolă. 
Asigurarea succesului deplin în bă
tălia pentru recoltatul grabnic și fără 
pierderi a produselor din cîmp, pen
tru efectuarea în timp optim și de 
înaltă calitate a pregătirii terenului 
și însămîntării 
viitoarelor culturi
— au subliniat în 
cuvîntul lor co
muniștii Francise 
Deri, Vasile Che- 
reji, Iolanda Marc 
și alții — depinde 
acum în mod de
cisiv de capacitatea 
zare a comuniștilor din 
organizații de partid 
rativei. Apreciindu-se
organizatorică și politico-educativă 
desfășurată în mijlocul cooperatori
lor care a contribuit la obținerea 
unor recolte bogate, au fost supuse 
analizei critice și unele neimpliniri, 
manifestări ale indisciplinei, risipei 
ș. a.

— Din păcate, remarca cu amără
ciune în cuvîntul său președintele 
cooperativei, Mihai Hutton, eforturi
le noastre — materializate ini mari 
cantități de produse recoltate — sînt 
pe cale de a fi diminuate în bună 
măsură din cauza unor atitudini îna
poiate. practici incorecte ce afec
tează eforturile cooperatorilor pen
tru dezvoltarea avutului obștesc.

Vorbitorul a relatat, între altele, 
faptul că unii șoferi de la întreprin
derea de transporturi auto Satu Mare
— mai exact de la Autobaza nr. 1
— în loc să asigure într-un timp cit 
mai scurt transportul de pe cîmp la 
baza de recepție a unei cantități cit 
mai mari de sfeclă de zahăr, recurg 
la înșelăciuni pentru a acumula in

tele cooperativei 
șoferi au amenințat că, dacă nu le 
satisfacem pretențiile, nu mai vin să 
transporte sfeclă de la noi".

Astfel de practici se petreceau 
tocmai in momentul cind în cîmp se 
aflau (in ziua desfășurării conferin
ței), recoltate și' depozitate de mai 
bine de o săptămină. peste 300 de 
tone sfeclă, a căror calitate se de- 
preciază dacă nu sînt grabnic trans
portate la baza de recepție. Dealtfel, 
ar fi interesant de aflat ce măsuri 
va întreprinde organizația de partid 
din unitatea de care aparțin șoferii 
respectivi pentru a; cauteriza prin
tr-o atitudine intransigentă mentali
tățile și practicile păgubitoare.

Gîndurile exprimate în conferința 
de partid de președintele C.A.P. Bo
tiz reflectă grija pentru avutul ob
ștesc. preocuparea stăruitoare de a 
valorifica deplin rodul muncii din- 
tr-un an. de a nu socoti încheiată 
recoltarea decît după ce produsele 
din cîmp ajuiig la destinația lor fi
nală — în baze.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii1

conti- 
cursurile, 
perfecțio

nează metodele de predare, nu aco
peră integral nevoile de cursuri și 
pentru celelalte discipline din planul 
de invățămînt.

Alți comuniști — cadre didactice și 
studenți — au relevat necesitatea 
participării mai intense a cadrelor 
didactice la rezolvarea temelor de 
cercetare, la îndrumarea studenților 
in practică ș.a. Tocmai în acest scop, 
in acest an se va generaliza expe
rimental elaborarea proiectelor 
diplomă în colective de 
studențești, abordindu-se 
ale cercetării științifice.

★
Participanții la aceste i 

dealtfel toti comuniștii_____ ...
trunesc în aceste zile pentru a ja
lona activitatea organizațiilor lor în 
etapa următoare, au adoptat hotărîri 
prin care exprimă aprobarea una
nimă și satisfacția deplină față de 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cel care conduce cu 
clarviziune și cutezanță mersul pa
triei spre zorile comunismului — să 
fie reales la Congresul al XII-Iea al 
partidului în înalta funcție de secre
tar general al P.C.R.

Marcel Peca, inginer-șef la în
treprinderea „Rulmentul“-Brașov : \ 
Colectivul întreprinderii de rul
menți din Brașov este angajat în- 
tr-o susținută acțiune de sporire a 
eficientei economice. Concludente 
in acest sens sînt eforturile ce se 
fac pentru creșterea substanțială a 
gradului de valorificare a materii
lor prime și 
de producție, 
în funcțiune 
fabricare a 
cardanici prin extrudare la rece. 
Este o tehnologie nouă, modernă, 
prin care consumul normat de 
otel și energie electrică se reduce 
cu circa 30 la sută, volumul de 
manoperă depus la prelucrarea 

strunjire a acestor rul- 
se diminuează cu 60 la 

concomitent cu eliberarea

reducerea costurilor 
Nu de mult a intrat 
linia tehnologică de 
inelelor de rulmenți

PRIORITATE RECOLTĂRII PRODUSELOR PERISABILE

Prospețimea fructelor și strugurilor
să nu

Recoltarea produselor perisabile — 
legume, fructe și struguri 
în plină desfășurare în 
Iași. în marile bazine 
și viticole, alături 
participă la cules 
denți. în consiliile ___
dustriale Podu Iloaiei. Strunga, Hol- 
boca, Pașcani, Tg. Frumos, Răducă
neni ș.a. s-au organizat formații com
plexe de cooperatori și mecanizatori, 
urmărindu-se ca tot ce se culege să 
ajungă în aceeași zi la beneficiari.

în unitățile consiliului agroindus
trial Răducăneni, graficele de recol
tare și preluare la struguri și fructe 
sînt depășite cu 20—30 tone zilnic. 
Președintele biroului executiv al 
consiliului, ing. Mihai Săveanu. îm
preună cu specialiștii și cadreld de 
conducere din cele 10 unități compo
nente urmăresc încheierea recoltării 
produselor perisabil în două-trei 
zile. Camioanele și tractoarele cu re
morci basculante au efectuat 
mina trecută cite 7—8 curs 
zi, cu circa o treime mai

prin 
menti 
sută,

unor importante 
strunjire, care vor 
tivului întreprinderii să-și 
realiza sporul de producție de 17 
la sută prevăzut în semestrul al 
II-lea 1979. Reducerea consumului 
normat de metal, energie electrică 
și de manoperă se va reflecta 
scăderea costurilor 
tie cu 40 la 
trudare la rece 
de prelucrare a 
lioane rulmenți 
De subliniat că 
jele care compun linia, cum ar fi 
cuptorul de recoacere cu atmosferă 
de protecție, cel de fosfatare, ca 
și S.D.V.-urile au fost executate în 
uzină și meritul pentru aceasta re
vine colectivelor de Ia metalurg- 
șef. forjă, autoutilări etc.

capacități de 
permite colec- 

poată

in 
de fabrica- 

sută. Linia de ex- 
are o capacitate 
inelelor de 8 mi- 
cardanici anual, 

o parte din utila-

de 
cercetare 

laturi noi

adunări, ca 
care se în-

Virgil GHEORGHIȚA

Cură balneară

O poveste cu uși și ferestre

se piardă pe
este 

județul: 
pomicolei 

de cooperatori < 
elevi, și...sUț-
unice agroiri-

‘ă-
pe 

mult 
decît în săptămîna precedentă. Pen
tru scurtarea timpului de în
cărcare a camioanelor și remorci
lor și economisirea forței de muncă, 
la cooperativa din Răducăneni. au 
fost amenajate din „muchia dealuri
lor", direct în plantațiile de vii șase 
rampe de încărcare a strugurilor, fo- 
losindu-se materiale locale. Pre
ședintele cooperativei, Nicolae Pop, 
ne spunea că zilnic participă la 
muncă 1 000 de cooperatori. Se înre
gistrează totuși oscilații mari îndeo
sebi în livrarea strugurilor de fnasă 
din cauza lipsei de ambalaje. In loc 
de 5 Q00 de lădițe, cooperativa a

’ J#» ft “

• SIBIU. „Decada cărții ro
mânești" a debutat la Sibiu cu 
vernisarea celui de-al 4-lea sa
lon județean al cărții, organizat 
Ia Casa artelor de centrul de li
brării și Asociația scriitorilor 
din Sibiu. Sînt expuse peste 
3 500 titluri de cărți din produc
ția editorială 1978—1979. Nume
roase expoziții de cartei sint 
deschise în mari întreprinderi 
ca „Independența" 
„Flamura roșie" 
„Automecanica", 
„Emailul roșu"

„Balanța" 
din Sibiu, 

„Vitrometan", 
din Mediaș, 

I.M.M.N. din Copșa Mică, „Tex
tila" din Cisnădie. (Nicolae Bru- 
jan) © CONSTANȚA. Cu prile
jul Decadei cărții românești, la 
Galeriile de artă din Constanța 
a fost organizat un salon al 
cărții. Cu prilejul implinirii a 
cinci ani de la înființarea clini
cii de reumatologie „Grand", la 
Eforie Nord a avut loc un sim
pozion științific organizat de 
Uniunea societăților de științe 
medicale din România pe tema 
eficienței tratamentului balnear 
pe litoralul românesc. (George 
Mihăescu) © IAȘI. Deschiderea 
stagiunii 1979—1980 a Teatrului 
de copii și tineret din Iași cu 
piesa „Fram, ursul polar" a avut 
loc la Casa de cultură a tinere
tului și studenților O „Pagini 
din trecutul medicinii ieșene" se 
numește ciclul de conferințe or
ganizat cu prilejul centenarului 
Institutului de medicină și far
macie din Iași © La Hîrlău a 
avut loc cea de-a doua ediție 
a colocviului teatrelor pooulare 
din Moldova cu tema „Contri
buții creatoare în realizarea ac
tului teatral". (Manole Corcaci) 
• BRAȘOV. în orașul Rupea 
s-au desfășurat manifestările 
prilejuite de cel de-al 9-lea fes
tival al cetăților, la care au 
participat reprezentanți ai altor

primit abia 2 000. Ca urmare, 
tone de struguri de masă de

-superioară au fost dați la vinificație. 
/înlăturarea pierderilor, menținerea 

calității, a prospețimii și savorii 
fructelor și strugurilor trebuie sa 
preocupe mai mult organele agricole 
județene. în unitățile de prelucrare 
a fructelor și strugurilor există ca
zuri cind produsele ajung cu întir-

sute de 
calitate

Raid în unități agricole 
din județul lași

ziere, depreciate. La Centrul <le pre
lucrare a legumelor și fructelor din 
Răducăneni zac în stive sute de lă- 
dițe cu tomate, prune și alte produ
se, unele dintre ele devenind inuti
lizabile. Directorul centrului, ing. 
Constantin Adăscăliței. explică aceas
tă situație prin necorelarea culesu
lui cu capacitatea de preluare și 
prelucrare. Zilnic sînt prelucrate, in 
medie, 100 tone de fructe, dar unită
țile agricole ale consiliului oferă 
150—200 tone. Această necorelare se 
soldează cu întîrzierea 
fructelor și legumelor cu 
zile de la cules și chiar
ceea ce determină pierderi importante, 
în acest mare bazin pomicol al Ră- 
ducănenilor riscă să fie pierdute sau 
nevalorificate superior mari canti
tăți de prune, mere, pere și gutui, 
deoarece nu s-au asigurat condiții 
de conservare corespunzătoare. Un 
exemplu: din 18 000 de butoaie 
pentru conservarea pulpelor de

prelucrării 
două-trei 

mai mult,

c-'i

orașe din județ și din județele 
învecinate. în program : parada 
portului popular românesc, ma
ghiar și german, program muzi- 
cal-coregrafic. expoziție cu te
matică istorică a artiștilor plas
tici amatori. Festivalul cetăților 
a fost, ca de obicei, o sărbătoare 
a muncii, a prieteniei dintre lo
cuitorii acestor vechi meleaguri 
românești. (Nicolae Mocanu) 
© SALAJ. Cenaclul literar „Sil- 
vania", de pe lingă Casa de cul
tură a sțndicatelor din munici
piul Zalău, a fost prezent în mij
locul colectivului de muncă de 
la întreprinderea de conductori 
electrici emailați, unde a fost 
lansată și antologia de versuri 
și proză recent editată, care cu
prinde producții literare ale 
membrilor cenaclului. Asemenea 
acțiuni desfășurate cu larga par
ticipare a acelora despre, care 
.s-a scris constituie reușite în ac
tivitatea cenaclului literar ză- 
lăuan. (Ion Mureșan) O BA
CĂU: La Galeriile de artă din 
Bacău a fost deschisă o expozi
ție de pictură si grafică dedicată 
celui de-al 12-lea Congres al 
partidului ; lucrările, purtînd 
semnătura unor cunoscute plas- 
ticiene din județ, printre care 
Letiția Oprișan, Didina Solomon,. 
Elvira Enea, Irina Dascălu și 
Iulia Doarbeș, redau viața nouă 
a orașelor și satelor de pe me
leagurile cuprinse între Trotuș, 
Bistrița și Șiret • Cu prilejul 
Zilei internaționale a muzicii, 
la așezămîntul de cultură din 
Teșcani a avut loc un simpozion 
cu tema „Sinteze naționale — 
vocații universale", urmat de un 
concert George Eneseu, susținut 
de orchestra simfonică din Ba
cău, avîndu-1 ca solist pe David 
Ohanesian de la Opera Română. 
(Gh. Baltă)

fructe, au fost repartizate 6 000 și 
s-au primit numai 4 000.

Recolta bună din livezi trebuie > 
însă să fie culeasă și conservată fără 
pierderi. O soluție constă în asigu
rarea conservanților. bunăoară, a bio
xidului de sulf. Or. pină acum, dato
rită nerespectării contractelor de 
către întreprinderile furnizoare din 
Valea Călugărească și Năvodari, este 
afectată conservarea unei cantități de 
aproape 1 000 de tone de fructe.

Sînt de menționat cîteva acțiuni de 
mare eficiență. privind culesul și 
transportul fructelor, care trebuie duse 
pină la capăt. Ne referim la faptul 
că in livezile intensive s-a organizat 
conteinerizarea și paletizarea trans
portului. ceea ce reduce numărul 
manipulărilor, iar fructele ajung 
proasoete din grădini pină în piețe și 
depozite, în minimum de timp. în 
acest mod, numai în unitățile I.L.F. 
sînt preluate zilnic 300 tone de mere. 
Totuși, există posibilități pentru a 
realiza mai mult cu mijloace de 
transport mai puține. Din cauză că 
unele camioane nu 
pentru transportul de__ _________ _
capacitatea lor pste folosită la ju
mătate. în momentul de față, cițiva 
delegați ai I.L.F. se 
rea mașinilor acolo unde le nimeresc. 
Au loc discuții cu șoferii, cu respon
sabilii de coloane, adesea fără re
zultate practice. Ar fi cit se poate 
de utilă o analiză atentă a destina
ției și modului de utilizare a mijloa
celor de transport, care, după apre
cierile specialiștilor, ar putea trans
porta cantități mai mari de produse.

Aspectele constatate în unitățile 
agricole ieșene pun în evidență ne
cesitatea intervenției operative, efi
ciente a organelor județene, a consi
liilor unice agroindustriale pentru 
corelarea riguroasă și respectarea 
graficelor de recoltare și transport 
ale fructelor și strugurilor — produse 
perisabile care trebuie ' să ajungă 
proaspete la piețe, in depozite și în 
unitățile de prelucrare.

Stațiunile balneoclimaterice 
Govora, Amara, Olănești, Tuș- 
nad, Buziaș, Călimănești-Căciu- 
lata? Geoagiu-Băi, Herculane, 
Moneasa, Pucioasa, Sinaia, 
Sîngeorz-Băi, Slănic Moldova, 
Sovata, Vatra Dornei, Eforie 
Nord, Mangalia funcționează în 
tot timpul anului. La indicația 
medicului se pot trata afecțiuni 
ale aparatului locomotor și ale 
sistemului nervos periferic, a- 
fecțiuni Cardiovasculare, neuro
logice centrale, ginecologice, ale 
tubului digestiv și ale glandelor 
anexe, ale rinichilor și căilor 
urinare, ale glandelor endocrine, 
dermatologice, ale aparatului 
respirator, boli de nutriție și 
metabolism. Hoteluri modeme, 
vile confortabile, accesul direct 
de la unele locuri de cazare spre 
sălile de tratament, alegerea 
confortului după preferințe în
deamnă la efectuarea curei bal
neare în orice sezon. în afară 
de tarife reduse la transportul 
pe calea ferată, se beneficiază 
și de prețuri avantajoase la ca
zare și masă, care diferă de la 
stațiune Ia stațiune.'

Rețineri de locuri și informa
ții suplimentare, la agențiile și 
filialele oficiilor județene de 
turism, precum și la cele ale 
I.T.H.R. București.

In fotografie : Vedere din Că- 
limănești-Căciulata.

Prof. Florin Anghel. str. Egalită
ții 461, Pitești, județul Argeș: Anul 
trecut mi-am pus tocuri noi Ia uși 
și la ferestre. Dar bag seamă că 
lemnul n-a fost prea bine uscat și 
a cam intrat... la apă. Și acum nu 
se mai închid nici ușile, nici feres
trele. în această situație, m-am a- 
dresat celor de la „Arta meseria
șilor" cu rugămintea să trimită pe 
cineva care... O voce nonșalantă — 
de gen feminin — mi-a răspuns 
însă că dînșii nu se ocupă cu 
„chestii d-astea“. Să încerc la

„Constructorul". Am încercat, dar 
aici mi s-a răspuns că dînșii con
struiesc — orice construiesc — dar 
de reparat nu repară. „încearcă 
mata la...“.

Am încercat Ia „Prestarea", la 
„Deservirea", la „Prestări" etc. 
Peste tot mi s-a răspuns de parcă 
aș fi cerut să se culeagă smochine 
din salcîm. Este normal ca la ș 
populație, cit are mur.icip 
tru, să nu existe barem 
unitate de reparare a ușil4'4* 
trelor și altor „mărunțișul. .

Filiera birocrației
loan Pîrvana, str. Gării nr. 7, 

municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, județul Bacău: Cu circa cinci 
luni in urmă am cumpărat de la un 
magazin de specialitate un aparat 
de radio „Gloria", fabricat la între
prinderea 
cinci luni, 
aparatului 
țit. Fiind 
m-am dus 
„Orizont" al cooperativei meșteșu
gărești „Flacăra" din localitate. 
Aceasta s-a întîmplat acum o lună 
și ceva. De atunci bat aproape zil
nic drumul pîftă la centru, dar mi 
se motivează mereu că n-au piese

„Tehnoton‘‘-Iași. După 
prea puțin față de prețul 
(1 400 lei), acesta a amu- 
în termen de garanție, 
cu el la centrul nr, 48

Pe scurt

ca să-l repare. Intrînd în amănunte, 
am aflat că pentru a se procura 
piesele respective trebuie făcute 
următoarele : să se constate de
fecțiunea, să se lanseze comandă la 
cooperativă, care centralizează co
menzile și le trimite la județ. Ju
dețul face, la rindul său. comandă 
la Iași. Cind Iașiul se hotărăște să 
trimită niesele, acestea parcurg, 
înapoi, filiera inversă. Riști astfel, 
din cauza birocrației, 
să iasă din garanție 
costul reparației... te

Nu se poate, oare, 
drum ?

din scrisori
Jocul de-a decibelii. Cele două 

pompe instalate în 1975 la centrala 
termică din blocul în care locuiesc 
oroduc un zgomot, pur și simplu, 
infernal. (După unele date, zgomo
tul se ridică la 74—76 decibeli, ceea 
ce este enorm). Din ianuarie 1976 
tot sesizăm organelor locale a- 
ceastă stare de lucruri, dar in za
dar. Nu se gîndește nimeni că în 
bloc și 
oameni 
voie de 
și a-și 
copii, l 
Halelor, 
Brăila).

în împrejurimi locuiesc 
ai muncii — care au ne- 

: liniște pentru a se odihni 
reface forțele — bătrini, 

(Dumitru C. Șerban, Piața 
, bloc C, scara B, ap. 11,

t

ca aparatul 
și, pe urmă, 
privește.
scurta acest

Cine dezleagă enigma „Gospodi
nei" ? Pentru noi, locuitorii din car
tier, cazul magazinului „Gospo
dina" de pe strada M. Eminescu 
158—160 a ajuns o enigmă. La a- 
Ceastă adresă se află un impunător 
local comercial, cu firmă, care stă, 
pur și simplu, nefolosit de circa 3 
ani. Pe de altă parte, în apropierea 
lui s-a deschis o așa-zisă „Gos
podina", unitate cu totul impro
prie, necorespunzătoare solicitări
lor cetățenilor. Ce rațiune a dus 
la această stare de lucruri și cine 
dezleagă enigma „Gospodinei" de 
care am vorbit ? (Laurcnțiu Bă- 
lășoiu. str. Leonida II, et. 1, ap. 
34, sector 2, București)

de față, cițiva 
ocupă de trie-

sint adecvate 
lăzi-conteinere.

PKOGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Film serial: Dallas — Compania 
petrolieră Ewing. Reluarea episo
dului 5

C. BORDEIANU

(Urmare din pag. I)

către sistemul de valori ale comu
nismului, sub determinarea acestei 
noi modificări a forțelor de produc
ție care începe să se petreacă sub 
ochii noștri și pe care urmează s-o 
conducem într-un mod adaptat spe
cificului noilor tehnologii 
tronice și informatice. Iar 
nologii sînt rezultatul 
științei epocii noastre.

microelec- 
noile teh- 
cuceririlor 
„încadrin- 

du-se plenar în eforturile întregului 
popor pentru edificarea noii orin- 
duiri — se subliniază în proiectul 
Programului-directivă — oamenii de 
știință, specialiștii din tara noastră, 
fără deosebire de naționalitate, au 
desfășurat o activitate intensă, efi
cientă, obținînd realizări de seamă in 
toate domeniile științei și tehnicii, 
unele de valoare deosebită, apreciate 
și recunoscute nu numai in România, 
ci și pe plan mondial".

Problema valorii in socialism se 
pune și pe alte planuri decit acela al 
valorilor psihosociale și al influenței 
științei despre care am amintit pină 
acum. Valoarea economică constituie, 
spre exemplu, o categorie deosebită, 
izvorînd din realitățile activității e- 
conomico-sociale, ea este legată in 
principal de munca socială. Nu ne 
propunem să dezbatem dacă există o 
componentă psihosocială a valorii 
economice sau modul în care ea poa
te fi afectată de resursele limitate 
sau de alți factori, acestea fiind pro
bleme ale teoriei economice. Mai 
importantă este sublinierea valorilor 
umane și instituționale în socialism. 
Atunci cind se livrează un produs 
nou de înaltă tehnicitate, spre exem-

piu. un sistem de transmitere de date 
prin laser sau prin microunde, un 
minicalculator electronic, un nou dis
pozitiv semiconductor, un nou pro
ces tehnologic, sau se introduce o 
tehnică nouă cum ar fi stereofonia, 
alături de aparatele și metodele res
pective stau oameni, valori ale so- 

■ cietății noastre socialiste, valori in
dividuale, colective sau ale unor in-

stituții întregi. Numele acestor oa
meni devin cel puțin la fel de va
loroase ca și ale produselor lor. în 
lunga mea experiență de profesor și 
coordonator in domeniile științei și 
tehnologiei a trebuit să asist deseori 
la o anumită luptă a vechiului îm
potriva noului sub forma atacurilor 
nejustificate, piedicilor, neglijării 
sub cele mai diverse motive. Pină 
acum, in cazurile pe care le- cunosc, 
noul a învins, valorile au triumfat, 
însă de multe ori după suferințe 
provocate celor care ar fi putut 
oferi societății valori spirituale și 
materiale mai mari.

Noi. cei care compunem partidul 
nostru comunist, activiștii lui. avem 
datoria să luptăm pentru o înaltă 
ținută morală și socială, pentru sti
mularea gindirii și mintii umane, 
pentru împlinirea fiecăruia prin 
muncă și creație. Sursele progresului

din va- 
măsură 

petreacă, 
psihoso- 

însușirea 
coautorilor 
participării 

și

nostru profund provin 
lorile umane. în aceeași 
Îtebuie să nu se mai 

acă respectăm valorile
«Male ale socialismului, 
muncii altuia, apariția 
fictivi, nerecunoașterea 
sau realizărilor altora. în știință 
tehnologie, noi lucrăm cu colective 
de valori, constituite din oamgni de

știință, ingineri și muncitori, și nu 
lucrăm cu căsuțe organizatorice. Cei 
care privesc căsuțele organizatorice 
din diagramele de organizare, inain- 
te-a oamenilor vii și a valorilor de care 
dispunem, pierd din vedere unul din 

de
dis„.. _ , ____ ..
factorii esențiali ai procesului 
inovare în societate. Socialismul poa
te 'fi o societate strălucită dacă 
fi hiai atenți la toate valorile 
cialismului, dacă le vom respecta și 
stinjiula.

AÎr trebui să reținem cu totii ceea 
ce J sublinia tovarășul Nicolae 
Cealușescu : „Acționăm ca tot ceea ce 
se realizează să ducă Ia îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, de viață și de 
cult'ură ale întregului popor — aceasta 
constituind, dealtfel, țelul suprem al 
politicii noastre". într-o formulare 
succintă, citatul de mai înainte ne 
arată că obiectivul urmărit este ace
la .al creșterii calității vieții, care

Horii
vom 
so-

10.50 Telex
11.00 închiderea programului
16,00 Telex 
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba engleză 

Almanah pionieresc 
Din. țările socialiste 
Itinerare turistice 
Album coral
Revista social-polltlcă TV 
1001 de seri 
Telejurnal
îndeplinim programul partidului, 
în permanentă și adîncă legătură 
cu masele
Melodii pooulare
Seară de teatru: „Căruțașul Hen
schel" de Gerhard Hauptmann 
Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Permanenta redescoperire a Româ

niei. . Fereastră spre județul Con
stanța (IV)

16.40 Al VHI-lea Festival Internațional 
„George Eneseu" — In retrospec
tivă

17,25 Buletin rutier — informații pen
tru conducătorii auto

17.40 Muzică populară 
Film serial pentru copil: Săgeâta 
neagră. Reluarea ultimului episod 
Tot înainte!
1001 de seri 
Telejurnal

19,20 Interferențe muzicale
19.45 Viața economică a Capitalei
20.15 Peisaj muzical
20.40 Documentar TV: „Flori în piatră". 

Producție a studiourilor engleze
21,00 Formații corale din țară
21,35 Telejurnal

poate fi considerată ca lege supremă 
a socialismului.

De fapt, calitatea vieții este valoa
rea centrală a societății noastre, în 
jurul ei se țese întregul sistem de 
valori ale socialismului. Iar știința 
și tehnologia pot aduce o contribuție 
esențială din acest punct de vedere. 
Fără îndoială, știința și ............ .
nu sînt suficiente pentru 
vieții,

tehnologia 
calitatea 

pentru ridicarea continuă a 
sistemului de valori ale socialismu
lui; Fără sursele profunde, umane, 
ale sensului vieții sociale, la care 
socialismul face apel in mod firesc, 
nu vom împlini un sistem de valori 
care să corespundă unei adevărate 
civilizații. Or. intreaga politică a 
Partidului Comunist Român urmă
rește în primul rind, pornind din sis
temul nostru de valori, pacea, civili
zația pe pămint care să fie împlinite 
printr-o nouă ordine economică și 
politică internațională. Știința si sis
temul de valori ale socialismului stau 
la baza Programului partidului, ele 
animă dezbaterile care au loc in ju
rul proiectului de Directive și pro
iectului Programului științific — la a 
căror înfăptuire, ca om de știință, 
îmi voi aduce. în domeniul de care 
mă ocup, contribuția — și vor lumi
na dezbaterile și hotărîrile apropia
tului Congres al XII-l<-a al P.C.R.

Esența spiritului muncitoresc nou, 
al unei societăți socialiste care avan
sează impetuos, insuflă sistemului 
nostru de valori o dinamică ascen
dentă. Sistemul de valori constituit 
de popor și partid se dovedește un 
important factor de reglaj al vieții 
sociale, al progresului ei continuu.

4
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Confederației Elvețiene cu prilejul prezentării 

scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul elvețian PETER ERNI 
a transmis tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu și ponorului român un 
mesaj de prietenie și cele mai bune 
urări din partea Consiliului Federal 
al Confederației Elvețiene și a po
porului elvețian.

în cuvîntarea prezentată de am
basador cu acest prilej sint evocate 
bunele relații care s-au stabilit si se 
dezvoltă intre Elveția si România, 
precum și posibilitățile de amplifi
care a acestor raporturi. în acest 
context, ambasadorul a arătat că in
trarea României într-o nouă fază a 
procesului său economic si social des
chide vaste domenii de cooperare 
pentru cele două țări ale noastre. în 
avantajul lor reciproc. ..Problemele 
economice cu care șe confruntă în 
prezent omenirea — se arată în 
cuvintare — pun la încercare spiritul 
și mecanismul de cooperare al unor 
națiuni ca ale noastre. Știm că putem 
avea împreună in vedere soluții de 
deschidere și dialog căutind echilibrul 
între interesele economice si comer
ciale ale națiunilor datorită dezvol
tării dinamice a relațiilor".

în cuvintare sint relevate, apoi, 
raporturile de conlucrare dintre El

veția și România pe plan In
ternational. in spiritul documentelor 
de la Helsinki, precum și relațiile 
directe și fructuoase uintre di
plomații elvețieni și români, care 
au permis un flux creator de idei în 
favoarea respectării dreptului inter
national, pentru pacea și stabilitatea 
mondială.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru mesajul transmis și 
a adresat, la rîndul său, Consiliului 
Federal al Elveției, poporului elve
țian prieten cele mai bune urări de 
fericire și prosperitate.

în cuvintarea de răspuns a șetu- 
lui statului român se exprimă satis
facția pentru evoluția pozitivă, as
cendentă, a relațiilor dintre România 
și Elveția în domeniile economic, 
tehnico-științific, al invățămîntului. 
precum și în alte sectoare de acti
vitate.

în continuare, în cuvintare se 
spune: „România — angajată intr-un 
amplu proces de dezvoltare econo
mică și socială — acordă o atenție 
deosebită promovării unor largi re
lații de prietenie și colaborare cu 
toate Statele lumii, participă activ la 
circuitul mondial de valori materiale 
și spirituale, iși aduce contribuția la 
soluționarea marilor probleme cu

care este confruntată omenirea. Po
porul român este animat de dorința 
de a contribui ca in Europa și în 
întreaga lume să se instaureze, un 
sistem trainic de securitate și cola
borare, să se pună capăt cursei înar
mărilor și să se treacă la înfăptuirea 
dezarmării generale și, în primul 
rind, a celei nucleare, să se acțione
ze mai hotărît pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
a unei lumi mai bune și mai drepte".

în încheiere, in cuvintare sint re
levate posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării româno-elvețiene atît pe 
planul raporturilor bilaterale, cit și 
pe arena internațională, in folosul 
păcii și .securității pe continentul 
european și în întreaga lume, al pro
movării înțelegerii și conlucrării 
pașnice intre națiuni.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială cu' ambasadorul 
Confederației Elvețiene. Peter Erni.

La solemnitate și convorbiri au 
participat Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Elveției la București.

Ambasadorul Republicii Islamice Iran cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)

Cu acest prilej, ambasadorul ira
nian POURANG BAHARLU a trans
mis tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
cele mai sincere salutări din partea 
primului ministru al Republicii Isla
mice Iran, Mehdi Bazargan, precum 
și cele mai bune urări din partea 
guvernului iranian și a poporului ira
nian adresate guvernului roman și 
poporului român.

în cuvintarea prezentată de amba
sador este relevată politica de neali
niere, de coexistență pașnică, de ne
amestec in trebui ile interne, de res
pect al integrității teritoriale și su
veranității tuturor țărilor, pe care o 
promovează Iranul.

în continuare, în cuvintare este ex
primată convingerea că relațiile din
tre Iran și România, „care au fost 
dintotdeauna prietenești, se vor con
solida și dezvolta din ce in ce mai 
mult, și că raporturile ecorjomice, teh
nice, științifice și culturale dintre 
cele două țări se vor extinde, în in
teresul reciproc al celor două state, 
al apărării drepturilor legitime ale 
celor două națiuni".

Subliniind că misiunea Sa Va ur
mări dezvoltarea relațiilor, româno-, 
iraniene, ambasadorul și-a exprimat 
convingerea că se va bucura de coo

perarea, bunăvoința și sprijinul gu
vernului și al poporului român.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit pentru me
sajul transmis și a adresat, la rindul 
său, primului ministru al Republicii 
Islamice Iran sincere salutări și cele 
mal bune urări, iar poporului iranian 
prieten urări de pace și progres.

în cuvîntarea de răspuns. a șefului 
statului român se arată că țara noas
tră este profund Interesată în pro
movarea unor raporturi cit mai strin- 
se cu toate țările lumii, pe baza 
principiilor respectării stricte a inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, ale nerecurgerii 
la forță sau la amenințarea cu forța. 
„Ne pronunțăm cu fermitate — se 
arată în cuvintare — pentru dreptul 
fiecărui popor de a-și decide singur 
destinele,.’pentru asigurarea condiții
lor necesare dezvoltării libere a fie
cărei națiuni potrivit prooriilor sale 
interese și aspirații, pentru partici
parea largă a tuturor statelor la dez
baterea și soluționarea problemelor 
cu care este confruntată astăzi ome
nirea. Pornind de la aceste principii. 
— se relevă în cuvintare — România 
dorește să dezvolte raporturi strînse

cu Republica Islamică Iran, pe baza 
respectului și avantajului reciproc. 
Considerăm că dezvoltarea continuă 
a relațiilor tradiționale, prietenești, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Islamică Iran, pe plan 
politic, economic, cultural și in alte 
domenii de activitate, precum și in
tensificarea cooperării dintre țările 
noastre in cadrul O.N.U., al grupului 
celor 77. al mișcării de nealiniere, ca 
și în alte foruri internaționale cores
pund pe deplin intereselor popoarelor 
român și iranian și. totodată, sint o 
contribuție la cauza păcii și înțelege
rii intre popoare".

în încheierea cuvîntării. șeful sta
tului român l-a asigurat pe ambasa
dor de întregul său sprijin, al Con
siliului de Stat și al guvernului ro
mân.

în încheierea solemnității, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Ni-olae Ceausescu. s-a 
întreținut cordial cu ambasadorul 
Republicii Islamice Iran, Pourang 
Baharlu.

Au luat parte Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, si Silviu Curti- 
ceânu. secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Aii fost, de pse-ne-iem n-e-en’i 
«emH -i Ambasadei Iranului ia 
București.

Cronic

Excelențelor lor
Domnului GIUSEPPE AMICI 

Domnului GERMANO DEBIAGI 
Căpitani regenți ai Republicii San Marino

Cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcțiile de căpitani regenți ai 
Republicii San Marino vă adresez cordiale felicitări, urări de succese în 
activitate și de fericire personală, de bunăstare și progres poporului san- 
marinez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Cu bucurie și profundă satisfacție am primit telegrama pe care mi-ați 

transmis-o cu prilejul aniversării independenței noastre.
Doresc să adresez Excelenței Voastre, in numele guvernului și poporului 

costarican, cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și 
pentru fericirea nobilului popor român.

Reînnoiesc Excelenței Voastre sentimentele celei mai distinse considerații.

RODRIGO CARAZO ODIO
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Survolînd frumoasa dumneavoastră țară, aș dori să vă adresez sincerele 
mele urări pentru progresul și prosperitatea poporului român prieten, sub 
înțeleaptă dumneavoastră conducere.

CONSTANTIN CARAMANLIS
Prim-ministru al Greciei

Recepție cu prilejul celei de-a HVa 
aniversări a proclamării R. P. Chineze
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ambasadorul aces
tei țări la București, Chen Shuliang. 
a oferit, luni seara, o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat. 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului, Nicoiae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Marii Adunări Naționale, Ilie Rădu
lescu. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Tamara Dobrin. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. Ion Popescu- 
Puțuri. președintele Asociației de 
prietenie româno-chineză. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe. Ghi-

zela Vass și Dumitru Turcus. ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Apărării Naționale. Mi
nisterului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale. 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. precum și ai altor instituții 
centrale, organizații de masă si ob
ștești, generali și ofițeri, oameni de 
știință, artă și cultură. . ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, alti membri âi corpului 
diplomatic.

*
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a proclamării R. P. Chineze, 
Chen Shuliang, ambasadorul acestei 
țări la București, a rostit luni seara 
o cuvintare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

POPULARE REVOLUȚIONARE GUINEEA

Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Populare Revoluționare Guineea 

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde feli-itări și urări de 
sănătate și fericire personală, de noi succese poporului guineez prieten în 
dezvoltarea țării sale pe calea independenței, progresu’ui și bunăstării.

îmi exprim convingerea că, în spiritul înțelegerilor la care am ajuns 
împreună cu ocazia recentei vizite în tara noastră, relațiile de strinsă 
prietenie, solidaritate și colaborare existente între partidele șl țările noastre 
se vor dezvolta tot mai puternic, in interesul popoarelor noastre, al păcii, 
progresului și înțelegerii în lume, pentru făurirea unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Pentru poporul Re
publicii Guineea, actul 
istoric al ciștigării in
dependenței (2 octom
brie 1958) a deschis o 
eră nouă, de profunde 
transformări înnoitoa
re. în vederea ștergerii 
urmelor îndelungatei 
dominații coloniale. Sub 
conducerea Partidului 
Democrat au fost eta
tizate sectoare' impor
tante, ca cel minier, 
bancar și comercial, 
iar planurile de dez
voltare elaborate de-a 
lungul celor două de
cenii de independență 
și-au propus ca prin
cipal obiectiv valo
rificarea în intere
sul propriei dezvol
tări a marilor bogă

ții minerale ale tă
rii : bauxită (8 miliar
de tone, mai mult de 
jumătate din rezervele 
mondiale), fier, dia
mante și. mai recent, 
țiței. Concomitent cu 
dezvoltarea industria
lă se acordă o mare 
importantă agricultu
rii. sector în care lu
crează 80 la sută din 
populația țării. în do
meniul învățămintului 
și al formării de cadre 
au fost înregistrate, de 
asemenea, succese.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
tinerele state africane. 
România dezvoltă cu 
Republica Guineea re- 

prietenie și 
bazate pe

lății de 
colaborare

egalitate in drepturi și 
avantaj reciproc. Eve
nimente de cea mai 
mare însemnătate în 
evoluția relațiilor ro- 
mâno-guineeze le-au 
constituit întîlnirile 
dintre președintele 
Nicoiae Ceaușescu șl 
președintele Ahmed 
Sekou Toură. Dialogul 
la nivel înalt de la 
București, din vara a- 
cestui an, continuare 
directă a convorbirilor 
purtate cu prilejul vi
zitei șefului statului 
român. în 1974. la Co
nakry. au dat un con
ținut și mai bogat re
lațiilor dintre cele 
două țări, deschizîn- 
du-le noi și ample 
perspective.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Populare Revoluționare Gui
neea. luni după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. Au 
participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., ai Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia si Afri

ca, reprezentanți ai .Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public. Au 
fost prezenți Kerfalla Cisse, amba
sadorul Republicii Populare Revolu
ționare Guineea, și membri ai am
basadei. precum si tineri guineezi 
care studiază in tara noastră.

(Agerpres)

sărbătoarea națională

A REPUBLICII FEDERALE NIGERIA

Excelenței Sale ALHAJI SHEHU SHAGARI
Președintele Republicii Federale Nigeria

J
• începind de astăzi și pînă dumi

nică. 7 octombrie. în localitatea iu
goslavă Bihacl se ya desfășura Balca
niada de șah, la care și-au ahuntat 
participarea echipele Bulgariei. Gre
ciei, României. Turciei și Iugoslaviei.

Din echipa masculină a tării noas
tre fac parte Victor Ciocîltea. Mihai 
Ghindă. Mihai Subă, Teodo- Ghi- 
țescu, Aurel Urzică, Șergiu Grun- 
berg și Ovidiu Foișor. ‘

tu competiția feminină, vor parti
cipa tinerele maestre Dana Nuțu si 
Marina PO'tOrevici, Iar in turneul re
zervat juniorilor vor fi orezenti

ȘTIRI SPORTIVE

întrevedere la C.C. al 
P C R Luni dimineața, tovarășul 
Iosif Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a avut o întrevedere cu 
membrii delegației Partidului Comu
nist din Martinica, condusă de Jean- 
ierre Etille, membru al Biroului 

Politic al C.C. al P.C.M., care au 
«fectuat o vizită de studiu și docu- 
yxpr.rc in țara noastră intre 20 sep- 

nbrie — 2 octombrie a.c.
acest prilej, într-o atmosferă 

de caldă prietenie tovărășească, au 
fost abordate probleme de interes co
mun privind activitatea celor două 
partide, exprimîndu-se de ambele 
părți dorința de a se dezvolta și in 
viitor bunele relații dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Martinica.

SOSirG a 60sit dr-
Gerhard Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, președintele părții țării sale în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
co’aborare economică și tehnico- 
științifică între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întimpinat de tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele părții 
române in comisia mixtă.

A fost prezent dr. Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

Convorbiri economice ro
mâno—austriece. Tovarășul
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a avut, in cursul după- 
amiezii de luni, o întrevedere cu 
Josef Staribacher. ministrul federal 
al industriei, comerțului și meseriilor 
din Austria.

Cu acest prilej a fost trecut în re
vistă stadiul schimburilor comerciale 
bilaterale și al acțiunilor de coope
rare, constatîndu-se cu satisfacție că 
înțelegerile intervenite în cursul în- 
tilnirilor la nivel înalt se realizează 
cu succes. Totodată, s-au subliniat 
posibilitățile ce le oferă economiile 
naționale ale celor două țări pentru 
realizarea unor obiective industriale 
în comun pe terte piețe, promovarea 
schimburilor economice și coopera
rea în baza unor aranjamente pe 
termen lung.

Luni dimineață au început la 
București lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-austriece de co
laborare economică și cooperare in
dustrială și tehnică.

în cadrul actualei sesiuni, comisia 
analizează stadiul înfăptuirii pro
gramului convenit cu prilejul întil- 
nirii dintre tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, șl dr. Rudolf 
Kirchschlaeger, președintele federal 
al Republicii Austria. Sint analizate, 
de asemenea, rezultatele aplicării 
hotărîrilor adoptate la precedenta. 
sesiune a comisiei mixte, care a 
avut loc în 1978 la Viena, precum și 
căile de dezvoltare în continuare a 
cooperării economice multilaterale, 
dintre cele două țări și pe terțe 
piețe, in domeniile Industriilor me
talurgică. constructoare de mașini, 
chimică și petrochimică, al produc
ției de hirtie ș.a.

Cele două delegații sînt conduse 
de Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, și. respec
tiv, de dr. Josef Staribacher, minis
trul federal al industriei, comerțului 
și meseriilor.

La lucrările sesiunii participă Ma
rin Ceaușescu. consilier economic al 
tării noastre la Viena. și Herwig 
Renner, consilier economic al Aus
triei la București.

întîlnire T°varăsul Ion Pătao, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului gospodă
ririi fondurilor fixe, a avut, luni 
după-amiază, convorbiri cu tovarășul 
Iordan Mladenov, ministrul aprovi
zionării și rezervelor de stat al Re
publicii Populare Bulgaria, aflat in
tr-o vizită in țara noastră.

Au fost abordate probleme privind 
extinderea colaborării directe intre 
cele două organisme centrale de 
aprovizionare.

A participat Petăr Danailov, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

Vizita delegației paria* 
mentare din Austria. Tova* 
rășul Nicoiae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, a avut, luni 
după-amiază. o întrevedere cu de
legația parlamentară din Austria, 
condusă de Roland Minkowitsch. 
membru al Partidului Pooulist, orim- 
vicepreședinte al Consiliului Natio
nal al Austriei, care, la invitația Ma-

a zilei
rii Adunării Naționale, face o vizită 
in țara noastră.

Din delegație fac parte Friedrich 
Pelikan, Karl Lafer, membri ai 
Partidului Populist, membri ai Con
siliului Național, Walter Heinzinger, 
membru al Partidului Populist, mem
bru al Consiliului Federal. Erika 
Seda. Siegfried Kokail. membri ai 
Partidului Socialist, membri ai Con
siliului Național. Leopoldine Pohl. 
membru al Partidului Socialist, 
membru al Consiliului Federal. 
Frleldhelm Frischenschlager. mem
bru al Partidului Liberal, membru al 
Consiliului Național.

în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost relevate cu satisfacție bunele 
relații statornicite intre România si 
Austria, subliniindu-se contribuția 
hotărîtoare a intilnirilor si convor
birilor dihtre președintele Nicoiae 
Ceaușescu și președintele Rudolf 
Kirchschlaeger, la adîncirea Si diver
sificarea colaborării pe multiple pla
nuri, la consolidarea prieteniei din
tre cele două țări si ponoare, în in
teresul cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

întrevederi. Delegat)a eon* 
dusă de Dimitrios Beys, primarul 
orașului Atena, care se află in țara 
noastră, a făcut, luni dimineață, o 
vizită la Consiliul popular al muni
cipiului București, unde a avut o în
trevedere cu Gheorghe Pană, prima
rul general al Capitalei. în timpul 
convorbirii a fost relevată cu satis
facție evoluția ascendentă a relații
lor de prietenie si colaborare dintre 
România și Grecia, in spiritul înțe
legerilor convenite cu prilejul intil
nirilor și convorbirilor ia nivel înalt 
dintre conducătorii celor două state. 
A avut loc. de asemenea, un schimb 
de informații privind modul de or
ganizare. activitatea si preocupările 
municipalităților București si Atena.

★
Lă invitația Tribunalului Suprem 

al Republicii Socialiste România, 
se află în tara noastră Enrioue 
Fernando, președintele Curții Su
preme a Republicii Filipine. Oas
petele a avut întrevederi cu Justin 
Grigorâș, președintele Tribunalului 
SupCem, cu alți membri ai conduce
rii tribunalului. în cadrul cărora a 
fost efectuat un schimb de expe
riență in probleme privind activita
tea celor două instituții.

♦
Luni după-amiază a fost sem

nat în Capitală un program de

aplicare pentru anii 1979—1980 a 
Acordului de colaborare culturală, 
științifică și in domeniul informații
lor intre Guvernul Republicii Socia
liste România și Comitetul Central 
Popular al Jamahiriei Arabe Libie
ne Populare Socialiste. Documentul 
a fost semnat de Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Assaih Aii Hossein, subse
cretar al Secretariatului Educației și 
învățămintului.

Luni la amiază sosit în Capitală 
o delegație militară franceză, con
dusă de general de armată Guy 
Mery, șeful Statului major al arma
telor franceze, care face o vizită ofi
cială în tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost salutată de generalul-locotenent 
Ion Hortopan. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef al 
Marelui stat major, de generali și 
ofițeri superiori.

Adrian Negulescu, Liviu Oltean. Du
mitru Anitoaia și Lucian Vasilescu.

© Orașul italian Brescia va găzdui 
în zilele de 17 și 18 octombrie un 
turneu international de tenis la care 
și-au anunțat participarea Ilie Năs- 
tase (România). Adriano Panatta 
(Italia). John McEnroe și Sandy 
Mayer (S.U.A.).

în prima zi a turneului. Năstase 
îl va întilni pe McEnroe, iar Panatta 
va juca împotriva lui Mayer. Învin
gătorii iși vor disputa finala.

© La Split s-au încheiat întrece
rile celei de-a 8-a ediții a Jocurilor 
sportive mediteraneene, competiție 
de amploare la care au participat 
peste 2 500 de concurenti din 14 țări.

în clasamentul final pe medalii, pe 
primul Ioc s-a situat Iugoslavia cu 
56 de medalii de aur, 38 de argint și 
33 de bronz. urmată de Franța 
(55—41—33), Italia (49—63—47), Spa
nia (16—20—31) ; Grecia (7—10—14). 
Turcia (5—5—14), Republica Arabă 
Egipt (3—9—10). Algeria (1—.5—10). 
Tunisia (1—2—9), Liban (1—1—0). Si
ria (1—0—0), Maroc (0—2—3).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 octombrie. In țară : Vreme rece cu 
cerul variabil. Vor cădea averse izo
late de ploaie, mai ales în nordul șl 
estul țării. Vint moderat cu intensifi
cări. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 2 și plus 8 grade, 
iar cele maxime vor oscila între 10 și 
20 de grade, local mal ridicate. In pri
mele două-trel nopți, condițiile atmosfe
rice rămîn favorabile producerii bru
melor, îndeosebi in nordul țării, pre
cum șl în zonele de deal și de munte 
din sud. In București: Vreme rece. Cu 
cer variabil. Vlnt slab. Ploaie de scurtă 
durată. Temperatura ușor variabilă.

La asumarea de către dumneavoastră a funcției de președinte al Republicii 
Federale Nigeria, am deosebita plăcere de a vă adresa cordiale felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes deplin 
în îndeplinirea mandatului de înaltă răspundere cu care ati fost învestit.

Folosesc această ocazie pentru a vă felicita, de asemenea, cu prilejul 
celei de-a XlX-a aniversări a proclamării independenței naționale a Nigeriei 
și a transmite poporului nigerian prieten, în numele poporului român, sincere 
urări de progres, bunăstare și pace.

Exprim încrederea că relațiile bune de prietenie, cooperare și solidaritate 
existente intre țările noastre vor continua să se dezvolte pe aceeași linie 
ascendentă, în folosul popoarelor român și nigerian, ăl cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU , ,
Președintele Republicii Socialiste Rom/

Nigeria, statul cu 
cea mai numeroasă 
oopulație de pe con
tinentul african, a săr
bătorit la 1 octom
brie cea de-a 19-a ani
versare a dobîndirii 
independentei. Acest 
eveniment găsește po
porul nigerian angajat 
intr-un amplu efort de 
dezvoltare economică a 
tării, de prospectare și 
valorificare a marilor 
sale resurse naturale.

„Uriașul Africii", cum 
i se spune adeseori, 
dispune de mari ză
căminte de petrol, 
gaze naturale. căr
bune. fier și cupru în 
centru și în sud. a căror 
exploatare a făcut că 
numeroase localități să 
renască la o viată 
nouă. La Port Harcourt, 
în estul deltei Nige
rului, s-au înălțat un 
mare complex petro
chimic și tul laminor 
de aluminiu: la Kinji 
a luat naștere o hidro
centrală cu o putere

instalată de 900 000 kW. 
iar la Ajaokuta prinde 
viață primul complex 
siderurgic din Africa 
tropicală.

Cu numai citeva săp- 
tămini in urmă, ia 
Ondo, localitate situată 
în regiunea de vest, a 
avut loc ceremonia 
inaugurării oficiale a 
unui important obiec
tiv industrial realizat 
în cooperare cu Româ
nia — combinatul pen
tru exploatarea și in
dustrializarea lemnu
lui, care va aduce o 
contribuție de seamă la 
valorificarea imenselor 
păduri de esențe pre
țioase ale Nigeriei. 
Acestuia i se vor a- 
dăuga alte două com
binate asemănătoare, 
dintre care cel din 
statul Calabar, aflat în 
stadiul final, va pre
lucra anual circa 
120 000 metri cubi de 
masă lemnoasă.

Animat de senti
mente de profundă

prietenie fată de po- 
poareld Africii, solidar 
cu lupta lor pentru 
consdlidarea indepen
denței. poporul român 
urmărește cu viu in- 
tc.es eforturile po
porului nigerian pen
tru dezvoltarea eco
nomică și socială. In
tre România și Nigeria 
s-au statornicit relații 
de prietenie și colabo
rare care cunosc un 
curs mereu ascendent. 
O contribuție esențială 
la adîncirea si ampli
ficarea raporturilor ro- 
mâno-nigeriene au a- 
dus-o convorbirile ia 
cel mai înalt nivel de 
la Lagos și Bucu
rești. Acordurile și în
țelegerile convenite cu 
aceste prilejuri au 
deschis largi orizonturi 
conlucrării pe diferite 
planuri. în folosul am
belor țări și popoa
re. ăl Cauzei păcii si 
înțelegerii internațio
nale.

• AUTOCAMION U- 
NÎVERSAL. în Cehoslovacia 
a fost construit un autocamion 
pe șase roți, destinat diferitelor 
lucrări agricole. Noua mașină 
dispune de două caroserii — una 
obișnuită, ceala'tă cu o capacita
te de încărcare mult mai mare. 
Pe șasiu se pot fixa trei feluri 
de structuri: o cisternă pentru 
stropit, o benă pentru cărat 
gunoi și o alta pentru transpor
tat îngrășăminte minerale. În
locuirea unei structuri cu alta 
durează o jumătate de oră.

® LASERUL ÎN LU
MEA DISCULUI. în pofida 
dimensiunilor sale liliputane, pe 
discul din imagine se poate rea
liza un volum de înregistrări 
(muzică, piese de teatru, lecții), 
avînd o durată de reproducere r u 
o treime mai mare decît permite 
discul a’ăturat, de proporții mult 
mai mari. Această posibi’itate 
este Conferită de faptul că înre
gistrarea se face prin inter
mediul unei raze laser pe o ma
triță (de pe care se pot scoate 
ulterior un mare număr de copii). 
Desigur, redarea se face cu un

pick-up special (de asemenea, in 
fotografie), prevăzut cu un emi
țător de rază laser foarte ingustă. 
Sunetul obținut este calitativ su
perior înregistrării electromag
netice. pentru că suprafața discu

Au fost de fată Pierre Cerles. 
ambasadorul Franței in tara noastră, 
colonelul Louis Gonelle. atașat mili
tar. și membri ai ambasadei.

★
La Biblioteca centrală universitară 

din Capitală a fost deschisă, luni, o 
expoziție de carte franceză organi
zată în cadrul relațiilor de colaborare 
dintre instituția bucuresteană și 
editură „LiVres de poche" din Paris.

★
Luni după-amiază s-a deschis la 

Iași expoziția de fotografii „Priete
nii se prezintă — Erfurt, uh județ al 
R.D. Germane". Manifestarea, prile
juită de împlinirea a 30 de ani de 
la întemeierea Republicii Democrate 
Germane, se înscrie, totodată. în 
cadrul relații’or de prietenie stabi
lite intre județul Iași și regiunea 
Erfurt, teritorii administrative în
frățite.

★
Ansamblul național de cîntece și 

dansuri „Mahmoud Redă" din Re
publica Arabă Egipt, aflat intr-un 
turneu artistic in țara noastră, la 
invitația Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, a prezentat luni 
seara un spectacol de gală pe scena 
Operei Române din Capitală. An
samblul egiptean a susținut un ori
ginal program de cîntece și jocuri 
populare. Specifice diverselor zone 
folclorice ale țării, piese muzicale 
și coregrafice.

(Urmare din pag. I)

cedent in istoria județului: 
oțeluri înalt aliate, lami
nate. tablă și blocuri for
jate. utilaj tehnologic pen
tru industriile metalurgică 
și chimică, instalații de fo
raj, produse electrotehnice 
noi (lămpi electrice cu In
candescență, cu vapori de 
mercur și fluorescente), 
armături industriale, pre
fabricate din azbociment, 
produse ceramice, frigidere 
cu compresor.

în ce privește agricultura, 
recoltele medii la griu au 
crescut la 2 608 kg la hec
tar, la porumb au atins 
peste 3 000 kg la hectar, iar, 
livezile s-au extins la peste 
16 mii hectare. Sectorul zo
otehnic cuprinde astăzi 
124 200 bovine, 111 700 por
cine și 194 400 ovine.

Ce implicații materiale 
directe în privința creșterii 
nivelului de trai al . popu
lației decurg din această 
dinamică fără precedent ? 
Numai un om neinformat 
poate afirma, grăbit și su
perficial, că producția de 
oțeluri speciale sau de 
strunguri nu poate fi tre
cută in contul creșterii ac

lui este acoperită cu un strat de 
protecție transparent, care o fe
rește de zgirieturi, praf, am
prente și care permite în schimb 
razei laser să „citească" la per
fecție înregistrarea. Autorii nou
lui disc de la firma „Phi’ips" 
presupun că. deocamdată, el nu 
va fi introdus pe scară largă în 
uz, intrucît în lume există in 
Prezent circa 3 miliarde de 
discuri și 200 milioane de 
pick-up-uri tradiționale.

© TERMITE-GEOLOGI. 
Pornind de la afirmația lui 
Herodot că termitele ar constitui 
un indiciu al prezentei aurului 
și a altor minerale, oameni de 
știință turkmeni (U.R.S.S.) au 
trecut la cercetarea sistematică 
a uriașelor furnici și a modului 
lor de viață. în probe de sol 
prelevate din mușuroaiele aces
tora au fost detectate. între al

centuate a nivelului de 
trai. Aparent așa e. Cine 
mănîncă... strunguri și cine 
se îmbracă în... haine de 
tablă laminată la rece ? 
Simplist vorbind, gospo
dina aȘază in tigaie un pui 
de la Combinatul avicol de 
ta Titu și nu un tub fluo
rescent de la „Romlux".

intr-un singur an (1978), 
prin rețeaua comercială a 
județului Dîmbovița s-au 
vindut mărfuri alimentare 
și industriale în valoare de 
3,5 miliarde lei. Numai din 
1976 pînă în 1978 s-au con
struit și dat in folosință in 
localitățile județului peste 
6 000 apartamente din fon-

Accelerații dimbovițene
Dar orice 6m de bună cre
dință știe și înțelege că nici 
o colectivitate umană nu 
poate consuma mai mult 
decît produce și că dezvol
tarea impetuoasă și în rit
muri înalte a activității e- 
conomice constituie sin
gura râie de creștere a ni
velului de trai, unicul mij
loc de propășire și civiliza
ție a unei națiuni hotărîte 
să meargă pe calea progre
sului, â socialismului vic
torios.

Dar iată cîteva cifre eloc
vente in cel mai înalt grad 
și care atestă semnificativ 
ideea de mai sus. Numai

durile statului și 2 622 apar
tamente din fondurile popu
lației. La sfirșitul anului 
tțecut. populația iudetului 
beneficia de 7 spitale. 104 
dispensare rurale și de în
treprindere, 16 creșe și 46 
farmacii, asistenta medi
cală fiind asigurată de 676 
medici și 2 528 cadre sani
tare medii. într-un singur 
an (1978) s-au cheltuit pe 
plan județean pentru pro
tecția muncii peste 30 mi
lioane lei, iar volumul pen
siilor de asigurări sociale a 
depășit suma de 381 mili
oane lei. Și tot numai în
tr-un singur an (1978) s-au

vîndut populației (mai 
mult decît in 1976, cifrele 
reprezentind așadar un spor 
absolut) 1 430 tone făină, 560 
tone zahăr. 676 tone ulei. 
1 950 tone carne. 11 100 a- 
parate radio, 10 000 televi
zoare, 8 370 frigidere, 3 800 
mașini de spălat și mo
bilă în valoare de peste 135 
milioane lei.

Repet, Dîmbovița nu con
stituie un județ de excepție. 
Absolut toate județele, în
treaga țară se află. în ceea 
ce privește ritmurile de 
dezvoltare. într-un consens 
armonios. într-un climat de 
înaltă emulație.

Nu pot încheia aceste rîn- 
duri fără a repeta cit da 
mindră trebuie să fie gene
rația noastră, privilegiată 
de meritul istoric de a fi, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, constructoarca 
puternicelor temelii pe care 
se așază România mo
dernă. socialistă. Urmașii 
noștri, copiii, nepoții și 
strănepoții noștri, trăind în
tr-o țară de aur, nu vor pu
tea să uite că în aceste de
cenii de muncă înalt crea
toare națiunea întreagă a 
stat, ca un singur om, cu 
mistria în mină.

tele. argint, cobalt, plumb. A- 
ceastă descoperire a venit să 
confirme ipoteza privind rolul 
pe care aceste insecte îl joacă 
în transmutarea unor elemente 
chimice: în căutarea anei, termi
tele sapă galerii lungi de 150—200 
m, căci setea lor poate fi po
tolită și de apa existentă în 
soluțiile de săruri ale unor 
metale. Oamenii de știință so
vietici intenționează să folo
sească configurația și amplasa
rea galeriilor respective pentru

a completa harta bogățiilor na
turale din Turkmenia.

• TERMOFICARE CU 
AJUTORUL ORDINATO
RULUI. în loc să creeze sis
teme costisitoare de ventilare a 
sălilor ordinatoarelor, unde a- 
ceste mașini determină în timpul 
funcționării o creștere a tempe
raturii, specialiști elvețieni au 
propus valorificarea căldurii 
astfel rezultate. Pe baza proiec
tului lor, la Lucerna a fost con

struită o clădire destinată adă- 
postirii unor birouri, care este 
încălzită cu căldura emanată de 
mașinile electronice. Deși agre
gatele de captare și distribuire 
a căldurii în toate încăperile sint 
destul de costisitoare, calculele 
au demonstrat că utilizîndu-se 
acest sistem se obțin, anual, 
economii importante: circa
180 000 kWh de energie elec
trică și 12 000 litri de apă, care, 
altfel, ar fi fost necesară răci
rii, ceea ce. după părerea exper- 
ților, justifică investiția res
pectivă.



In sprijinul consolidării unității si solidarității 
țărilor in curs de dezvoltare

Declarația miniștrilor de externe ai țărilor membre 
ale „Gupului celor 77“

întrevederi româno-iugoslave SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CIPRU

NAȚIUNILE UNITE. — Trimisul Agerpres transmite : La sediul din 
New York al Națiunilor Unite au luat sfirșit lucrările celei de-a treia 
reuniuni a miniștrilor de externe ai țărilor membre ale „Grupului 
celor 77“.

Declarația miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor membre ale 
„Grupului celor 77", adoptată de par
ticipant!, face o analiză aprofundată 
a raporturilor economice interstatale 
în etapa actuală. Se precizează că 
participanții „constată cu profundă 
îngrijorare agravarea tendințelor ne
gative care se manifestă în relațiile 
economice internaționale și care au 
cele mai nefaste consecințe pentru 
țările in curs de dezvoltare".

„Miniștrii consideră că economia 
mondială trece in momentul de față 
prin cea mai gravă criză de la sfîr- 
șitul celui de-al doilea război mon
dial. Această criză se datorează dez
echilibrelor fundamentale ale econo
miei mondiale, așa cum o arată, pe 
de o parte, eșecul țărilor dezvoltate 
de a-$i controla dezechilibrele lor in
terne și, pe de altă parte, refuzul 
acestora de a recunoaște drepturile 
țărilor in curs de dezvoltare în rela
țiile economice internaționale". Tot
odată, declarația menționează inechi
tățile care predomină în relațiile 
economice internaționale, măsurile 
protectloniste și de altă natură luate 
de țările dezvoltate care prejudiciază 
interesele țărilor în curs de dezvol
tare.

Luînd notă cu satisfacție de acor
durile încheiate la recenta Conferin
ță a Națiunilor Unite pentru Stiintă 
și Tehnologie în slujba dezvoltării, 
precum și de recomandările în pro
blemele de ordin economic ale celei 
de-a VI-a Conferințe Ia nivel înalt a 
țărilor nealimate. ministii de externe 
ai țărilor membre ale ..Grupului celor 
77“ își exprimă, totodată, regretul în 
legătură cu lipsa de rezultate concrete 
in dialogul Nord-Sud. arătînd că 
acest dialog ..pe care țările în curs 
de dezvoltare au căutat atit de mult 
âă-1 stabilească cu țările dezvoltate 
în majoritatea celorlalte foruri inter
naționale pentru a se ajunge, con
form obiective1 or noii ordini econo
mice internaționale, la eliminarea 
dezechilibrelor caracteristice din rela
țiile economice mondiale și din cadrul 
institutional international, s-a lovit, 
spro regretul lor, de o puternică 
rezistență din partea majorității ță
rilor dezvoltate. Miniștrii iși expri
mă dezamăgirea fată de rezultatele 
celei de-a V-a Conferințe a Națiu
nilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare.

De asemenea. documentul con
semnează că lucrările Comitetului 
plenar pentru noua ordine economi
că mondială au dat pină in prezent 
rezultate modeste și arată că lucră
rile Comitetului pregătitor pentru o 
nouă strategie internațională a dez
voltării nu au fost in măsură să 
facă nici un fel de progrese. Tot

odată. se menționează că negocierile 
comerciale multilaterale s-au înche
iat cu rezultate nesatisfăcătoare 
pentru țările în curs de dezvoltare, 

în pofida impasului in care se află 
actualmente negocierile — se preci
zează in document, miniștrii reafir
mă că țările. în curs de dezvoltare 
rămin dispuse să mențină cu țările 
dezvoltate un dialog autentic, axat 
pe acțiune, care să se bazeze pe 
principiile și obiectivele noii ordini 
economice internaționale și care ar 
urmări să introducă schimbări struc
turale în relațiile economice inter
naționale.

Cerînd de urgentă restructurarea 
fundamentală a cadrului instituțional 
în Care se desfășoară in prezent ne
gocierile economice internaționale, 
pentru a permite participarea efec
tivă și echitabilă a tuturor statelor 
la luarea hotăririlor — se arată in 
document — miniștrii reafirmă, tot
odată. în mod ferm, că sistemul 
Națiunilor Unite este singurul cadru 
in care ar trebui să aibă loc toate 
negocierile cu caracter mondial lega
te de instaurarea noii ordini econo
mice internaționale.

Documentul propune. în continua
re. organizarea în cadrul O.N.U. a 
unei serii de negocieri globale con
sacrate cooperării economice inter
naționale in folosul dezvoltării cu 
participarea tuturor statelor, care să 
permită studierea simultană și inte
grată a tuturor componentelor eco
nomiei mondiale — materii prime, 
energie, comerț, dezvoltare, capita
luri și finanțare — precum și căile de 
traducere in viață a strategiei celui 
de-al treilea Deceniu al Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare. Se adre
sează un apel țărilor dezvoltate ca 
acestea să răspundă pozitiv și con
structiv acestor propuneri, astfel in
cit Adunarea Generală să le poată 
adopta la actuala sesiune.

Reamintind hotărîrea Adunării 
Generale de a convoca in 1980 o se
siune specială consacrată noii ordini 
economice mondiale. miniștrii de 
externe ai țărilor din „Grupul celor 
77“ insistă asupra necesității de a 
se evalua la actuala sesiune a Adu
nării Generale progresele realizate 
în diferite organisme ale O.N.U., in 
vederea instaurării noii ordini eco
nomice si de a se asigura o pregă
tire temeinică a sesiunii speciale, 
precum și de a se adopta măsurile 
necesare pentru accelerarea pro
gresului țărilor în curs de dezvol
tare și promovarea cooperării eco
nomice internaționale. Miniștrii con
sideră, se subliniază in declarație, 
că Adunarea Generală ar trebui să 
adopte, cu ocazia viitoarei sesiuni 
extraordinare, strategia internațio

DIN ACTUALITATEA
POLITICA

nală a dezvoltării pentru cel de-al 
treilea Deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare.

în continuare, declarația reafirmă 
drepturile inalienabile ale țărilor in 
curs de dezvoltare la suveranitate 
deplină și permanentă asupra resur
selor lor naturale și asupra tuturor 
activităților lor economice, precum 
și necesitatea adoptării de către co
munitatea internațională a unor 
măsuri energetice pentru eliminarea 
din calea emancipării economice a 
țărilor in curs de dezvoltare a unor 
obstacole majore, cum sînt colonia
lismul. imperialismul, neocolonialis- 
mul. amestecul in treburile interne, 
apartheidul, rasismul, discriminările 
rasiale și orice formă de agresiune, 
ocupație, dominație, hegemonie, ex
pansiune și exploatare străină.

Miniștrii, se arată în document, 
reafirmă unitatea de obiective și as
pirații a țârilor membre ale „Grupu
lui celor 77“, precum și identitatea 
intereselor lor fundamentale. In 
această privință, ei constată cu sa
tisfacție că solidaritatea și unitatea 
grupului s-au întărit în ciuda presi
unii forțelor externe, care se înver
șunează să le divizeze. Dată fiind 
gravitatea problemelor cu care slnt 
confruntate țările în curs de dezvol
tare, apare vital ca acestea să-și în
tărească și să-și dezvolte mai mult 
unitatea și solidaritatea, ceea ce le 
va permite să aibă un cuvint mai 
greu de spus în negocierile econo
mice internaționale.

în încheierea declarației se subli
niază necesitatea întăririi cooperării 
și solidarității dintre țările în curs 
de dezvoltare in scopul accelerării 
progresului lor economic și social, 
al urgentării atingerii obiectivului 
noii ordini economice internaționale.

începerea lucrărilor 
în principalele comitete 
ale Adunării Generale

Paralel cu dezbaterile de politică 
generală din plenul Adunării Gene
rale, la sediul din New York al Na
țiunilor Unite și-au început lucrările 
cele șapte comitete principale ale 
adunării. Primele ședințe au fost 
consacrate organizării lucrărilor și 
unor chestiuni procedurale. După 
cum s-a anunțat, președinția Comi
tetului pentru probleme economice 
și financiare a fost încredințată re
prezentantului țării noastre, prof. 
Costin Murgescu.

’ Luind cuvintul Ia inaugurarea lu
crărilor comitetului, reprezentantul 
român a făcut o analiză a tahloului 
vieții economice mondiale, cu care 
prilej, relevînd gravele dificultăți și 
inechități cu care sint confruntate azi 
relațiile economice internaționale, a 
subliniat răspunderile mari ce revin 
acestui comitet în rezolvarea com
plexelor probleme economice aflate 
pe agenda actualei sesiuni a O.N.U. 
Vorbitorul a insistat apoi asupra ne
cesității de a se asigura pregătirea 
temeinică a viitoarei sesiuni speciale 
din 1980 a Adunării Generale, con
sacrată problematicii noii ordini eco
nomice mondiale și elaborării unei 
noi strategii a dezvoltării, care să 
permită lichidarea marilor decalaje 
economice dintre state.

BELGRAD 1 (Agerpreș). — Tova
rășul Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministau al guver
nului, a efectuat o vizită oficială in 
Republica Socialistă Serbia, la invita
ția lui Ivan Stambolici. președintele 
Consiliului Executiv al Adunării 
acestei republici iugoslave. Tovarășul 
Virgil Trofin a avut întrevederi cu 
Dobrivoie Vidici. membru al C.C. al 
U.C.I., președintele Prezidiului R.S. 
Serbia, si Ivo Margan. vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia. în cadrul întreve
derilor și in convorbirile cu Ivan 
Stambolici s-a subliniat că. pe baza 
convorbirilor și înțelegerilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al P.C.R., președintele Româ
niei, și Iosip Broz Tito, președintele

R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I.. 
relațiile romano-iuțoslăve și. in acest 
content, relațiile cu R.S. Serbia cu
nosc,, o continuă dezvoltare in toate 
domeniile, existînd cele mai bune 
condiții pentru lărgirea și aprofun
darea lor permanentă.

In cursul vizitelor la întreprinderea 
ele-troni-ă Ni'.. întreprinderea „14 
Octombrie" și Fabrica de anvelope 
din. Krușevat. precum și la uzinele 
„Ikarus" din Belgrad, au fost anali
zate cu factorii de răspundere posi
bilitățile concrete de colaborare la 
realizarea de utilaje pentru construc
ții. excavatoare de mare cana-itate. 
utilaj minier, fabrici de ciment, au
tobuze și camioane, precum și coope
rarea in domeniul industriei electro
nice, stabilindu-.se în acest sens pro
grame concrete de lucru.

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSARI

A PROCLAMĂRII REPUBLICII POPULARE CHINEZE

Cuvîntarea președintelui Hua Guofeng
la recepția de la Marele Palat al Poporului din Beijing

BEIJING 1 (Agerpres). — In seara 
de 30 septembrie, la Marele Palat al 
Poporului din Beijing a avut loc o 
recepție cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze. Au fost prezen.i 
membri ai conducerii chineze de 
partid și de stat, precum și repre
zentanți ai diferitelor naționalități 
din China și oaspeți din diferite țâri 
ale. lumii, informează agenția China 
Nouă.

în cursul recepției, Hua Guofeng, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a transmis felicitări 
tuturor muncitorilor, țăranilor, cres
cătorilor de animale, muncitorilor 
forestieri, pescarilor, muncitorilor din 
serviciile comerciale, activiștilor, in
telectualilor, comandanților și luptă
torilor armatei populare de eliberare, 
tineretului, femeilor, minorităților 
naționale, membrilor partidelor de
mocratice, democraților fără de 
partid, liderilor religioși, foștilor in
dustriași și oameni de afaceri și tu
turor celorlalți patrioți. precum și 
comoatriotilor din Taiwan, Hong 
Kong și Makao și celor rezidenți în 
străinătate.

Președintele Hua Guofeng a rele
vat succesele obținute în ultimele 
trei decenii de ooborul chinez, sub 
conducerea P. C. Chinez, în revolu
ția socialistă și in construcția socia

listă, a subliniat că viata politică și 
economică a Cuinei se află pe calea 
dezvoltării trainice, iar poporul chi
nez de toate naționalitățile se con
sacră acum <u încredere noului marș 
spre cele patru modernizări.

Totodată, el a arătat că „dorința 
tuturor chinezilor, inclusiv a celor 
din Taiwan, este reunificarea țării 
prin revenirea Taiwanului la patria- 
mamă".

Exprimind cele mai cordiale mul
țumiri popoarelor din toate țările 
pentru sprijinul și simpatia manifes
tate față de tara să. Hua Guofeng a 
arătat că relațiile de prietenie și 
cooperare dintre poporul chinez și 
popoarele altor țări se dezvoltă per
manent. „Ca întotdeauna, a spus vor
bitorul, vom continua să întărim so
lidaritatea cu ele. să dezvoltăm 
schimburile prietenești cu toate țările, 
pe bază de egalitate, să respingem 
politica de agresiune și expansiune 
și să acționăm împreună pentru apă
rarea păcii, să sprijinim popoarele 
asuprite ale lumii in luata lor pen
tru independentă, libertate, prospe
ritate și progres".

Președintele Hua Guofeng a toas
tat „în cinstea celei de-a 30-a ani- 
yersări a Republicii Populare Chine
ze. a glorioasei sărbători a tuturor 
naționalităților Chinei, pentru pros
peritatea tării, pentru unitatea po
poarelor din întreaga lume".

LAGOS Instalarea noului președinte al Nigeriei
LAGOS 1 (Agerpres). — La Lagos 

a avut loc luni, in piața Tafawa 
Balewa, ceremonia preluării oficiale 
a funcției de șef al statului de către 
președintele ales al Nigeriei, Shehu 
Shagari, moment care marchează re
venirea la un regim constitutional 
după 13 ani de guvernare militară. 
Evenimentul coincide, de asemenea, 
cu cea de-a 19-a aniversare a procla
mării independenței Nigeriei.

Totodată, pe străzile orașului a avut 
Ioc o mare paradă, la care au luat 
parte unități militare, elevi și repre
zentanți ăi diferitelor etnii din țară.

Shehu Shagari' a fost ales șef al 
statului la alegerile prezidențiale 
desfășurate in luna august din acest 
an, fiind candidat al Partidului Națio
nal din Nigeria (N.P.N.), formațiune 
politică care dispune de o treime din 
mandate in fiecare din cele două 
camere ale Parlamentului Nigeriei.

O filă nouă in istoria
Canalului Panama

în prezența unei mulțimi imense, 
Ia Cero Ancon, în zona Canalului 
Panama, președintele Republicii Pa
nama, Aristides Royo, a inălțat luni, 
la ora 8, ora locală, steagul pana
mez in cadrul unei ceremonii care 
pune capăt unei perioade de 76 ani 
de dominație colonială.

Acest act marchează intrarea în 
vigoare a noilor tratate cu privire la 
canal, în baza cărora se deschide 
calea redobîndirii de către Republica 
Panama a suveranității naționale 
asupra acestei importante căi inter- 
oceanice și a zonei adiacente. De 
ieri a încetat, așadar, valabilitatea 
vechiului tratat (Hay — Bunau Va- 
rilla) din 1903, prin care se conce
sionase Statelor Unite zona canalu
lui, odată cu drentul de adminis
trare perpetuă a acestuia. Noile tra
tate, care înlocuiesc documentul din 
1903. au fost semnate. în septembrie 
1977. de Republica Panama și Statele 
Unite ; primul prevede transferarea 
eșalonată (pină Ia 31 decembrie 1999) 
a canalului către Republica Panama, 
iar celălalt — modul de funcțio
nare al acestuia si pro^la-na neu
tralitatea „căii de apă" dintre Pacific 
și Atlantic.

Odată cu intrarea în vigoare a tra
tatului prin care se retrocedează ca
nalul Republicii Panama, aceasta își 
asumă automat jurisdicția asupra zo
nei respective, iar în următoarele 
treizeci de luni vor fi incluse în pa
trimoniul național căile ferate ce tra
versează istmul panamez, porturile 
Balboa și San Cristobal, precum și 
numeroase servicii.

Debutul aplicării celor două tra
tate — prima nagină dintr-o nouă 
istorie a Canalului Panama — consti
tuie o finalizare semnificativă în lup
ta popoarelor latino-americane pen
tru asigurarea suveranității lor de
pline asupra teritoriilor naționale și 
a tuturor resurselor acestora.

Reintegrarea canalului în teritoriul 
Repub’icii Panama este, de multe 
decenii, o revendicare legitimă a po
porului din această țară, vechiul tra
tat fiind considerat — așa cum con
semna chiar ..NEW YORK TIMES" — 
„o formă deghizată a ocupației ame
ricane". Această ocupație a însem
nat nu numai o știrbire a integrității 
teritoriale, dar si o frustrare a tării de 
importante venituri de pe urma ca- 
na’ului. unul din cele mai imno-tante 
puncte ale traficului comercial inter
national. Anual t“ec tăOOă e v-> e 
prin canal, iar. prin modernizarea și 
lărgirea lui. numărul acestora se poa
te mări cu încă 11 000. Canalul re
prezintă deci o importantă sursă de 
venituri, cu un rol de prim rang in 
asigurarea mijloacelor financiare ale 
dezvoltării țării.

Semnarea noilor tratate reflectă, 
totodată, o tendință ce se afirmă tot 
mai puternic în viața internațională 
s->-e solu‘ion'”’ei nasn’-' prin t-a- 
tntive, a problemelor litigioase intre 
state. Viata arată că negocierile, ori- 
cît ar fi de dificile (în cazul Canalu
lui Panama au durat 13 ani), repre

zintă singura cale viabilă pentru‘re
glementarea echitabilă a unor pro
bleme sau situații deschise între 
state.

Evident, pe parcursul acestor nego
cieri se pot manifesta și unele îm
potriviri din partea acelor forțe inte
resate în menținerea unor privilegii 
sau poziții unilateral avantajoase, 
care vin in contradicție cu etica in
ternațională. In cazul Canalului Pa
nama. pe asemenea poziții s-au si
tuat unele cercuri politice din S.U.A. 
Pină la urmă, dezbaterile din Con
gresul american s-au încheiat prin 
adoptarea noilor tratate, dar nu fără 
momente de tensiune, determinate 
de punctul de vedere al unor gru
pări din Camera reprezentanților 
care. Ia un moment dat. au respins 
legislația pentru aplicarea tratatelor 
în versiunea adoptată de Senat, ver
siune „care — asa dună cum — en- 
tionează agenția FRANCE PRESSE 
— nu dădea satisfacție elementelor 
celor mai conservatoare".

In final, legislația a trecut prin 
Congres, cu unele amendamente, ast
fel că cele două tratate au putut in
tra in vigoare. Fără îndoială, acest 
act se înscrie ca un eveniment politic 
important, răsounzind intereselor le
gitime ale Republicii Panama, de re
cuperare totală a suveranității asu
pra canalului și satisfățind, totodată, 
interesul S.U.A. de a avea acces în 
continuare la canal.

Anlicarea noilor tratate în legătură 
cu Canalul Panama contribuie, in a- 
celasi timn. In conturării onor -nlVii 
de tip nou în sfera raporturilor inter- 
americana. Se știe, dealtfel, că ac.iu- 
ni’e nolitico-dinlomatice ale Remi- 
bl’cii Panama pentru recuperarea zo
nei canalului s-au bucurat de spri- 
iinul unui mare număr de țări la
tino-americane. la diferite reuniuni 
continentale, constituind una din ex
presiile relevante ale solidarității ță
rilor in curs de dezvoltare.

S-a făcut, astfel, un nou pas înain
te pe calea afirmării concrete, in 
practică, a ideilor suveranității și in
dependenței naționale, pe care se 
fundamentează. într-o măsură tot 
mai mare, noile tendințe din politica 
externă a țărilor latino-americane.

Eugen POP

Noii căpitani regenți ai
SAN MARINO 1 (Agerpres). — 

Luni a avut log în Capitala sanma- 
rineză ceremonia preluării funcției 
supreme in stat de către noii căpitani 
regenți ai Republicii San Marino — 
Giuseppe Amici, reprezentant al

Republicii San Marino
Partidului Comunist, și Germano 
Debiagi, socialist. Conform constitu
ției, magistratura supremă în stat va 
fi exercitată de cei doi căpitani re
genți timp de șase luni. Cei doi că
pitani regenți au depus jurămîntul.

Apartheid 
în haine noi

„Apartheidul a murit ; Africa 
de Sud trăiește de acum inainte 
sub regimul diferențierii verti
cale" — a declarat primul mi
nistru al R.S.A., Pieter Botha. 
Această știre stranie, anunțată 
cu prilejul împlinirii unui an de 
la venirea la putere a dictato
rului rasist, nu aduce insă nici 
o schimbare in existența celor 
18 milioane de africani. 2,5 mi
lioane de metiși și 800 000 de 
indieni. Ca și pină acum, aceștia 
vor rămâne cetățeni de categorie 
inferioară, lipsiți de drepturi ș’ 
hiitwți. Esența noii „strategii 
totale", cum o arată însuși au
torul ei, este de a atenua unele 
dintre cele mai odioase forme 
ale politicii de discriminare ra
sială „pentru a salva Africa de 
Sud de o revoluție" și a zădăr
nici reeditarea unor explozii de 
nemulțumire populară ca ace
lea de la Soweto. In acest scop, 
relevă agenția France, Presse, 
guvernul sud-african și-a inten
sificat eforturile pentru a favo
riza apariția unei mici burghezii 
negre pe care să o folosească 
drept zid de apărare împotriva 
mișcărilor contestatare.

Computere și decalaje
Participanții la co

locviul de informatică 
ce se desfășoară jin a- 
ceste zile la Paris au 
relevat că această ra
mură a științei dobm- 
dește in prezent ,o im
portanță capitală, pen
tru suveranitatea' eco
nomică, culturală și 
politică a statelor; sub
liniind, totodată', că 
există disproporții in
ternaționale grave in

acest domeniu. Multe 
țări nu sint in măsură 
să beneficieze de bi
nefacerile informaticii, 
in timp ce altele, ca 
Statele Unite, de pildă, 
dispun de o poziție 
dominantă. Accele
rarea rapidă a pro
gresului electronicii 
riscă să accentueze și 
mai mult aceste dis
proporții.

Unii dintre partici- 
panți au constatat că 
informația înseamnă 
„putere" și că ea se 
concentrează tot mai 
mul', in imense fișiere 
de informații, cum, sint 
băncile de date. S-a 
re >l .cat i i acest sens 
că principalele „banei 
de date" din lume se 
găse-.c in țările indus
trializate, in special 
in America de Nord.

Pentru un cer senin la Palmyra
Proiectul american de construire 

a unei baze de experiențe nucleare 
la Palmyra, în Oceanul Pacific, in- 
tlmpină o vie opoziție din partea

Noii Zeelande — transmite A.F.P. 
Ministrul neozeelandez de externe 
a declarat că acest proiect este 
„inacceptabil" pentru țara sa.

A

„In jungla undelor"
...Astfel se intitulează o relatare a agenției France Presse in legătură 

cu proliferarea posturilor de radio și de televiziune particulare din Italia. 
Un adevărat „război al undelor" — însoțit de cursa pentru publicitate — 
are loc intre aceste, posturi. Editori, industriași, grupuri politice s-au 
lansat în cucerirea megaherților. In prezent există in Italia 600 de posturi 
de televiziune și între 1 000 și 2 000 de posturi de radio particulare. Este 
adevărat, programele, calitativ foarte slabe, ale unor asemenea posturi de 
televiziune nu sint vizionate decit de 8 la sută din italieni, după cum 
relevă o anchetă a postului de radio și televiziune de stat din Italia. Insă 
tocmai prin calitatea lor ele au o influență din cele mai nocive.

Rotterdam: amplă acțiune grevistă

în Olanda se desfășoară de mai multă vreme greva muncitorilor de la 
rafinăria „Shell" din Rotterdam în sprijinul revendicărilor lor — cea mai 

mare acțiune revendicativă din această țară

Regele Iordaniei susține 
recunoașterea drepturilor 

poporului palestinian
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat rețelei ame
ricane de televiziune A.B.C.. regele 
Hussein al Iordaniei a declarat că 
speră ca pină la sfirșitul anului să 
aibă loc o reuniune arabă la nivel 
înalt în vederea realizării unei pozi
ții comune in ceea ce privește criza 
din Orientul Mijlociu și oroble nelc 
energetice. „Prob e.na-cheie a crizei 
o constituie autodeterminarea in con
diții de -libertate a palestinienilor. 
Convingerea mea, a sous regele Hus - 
sein, este că majoritatea covirsitoare 
a palestinieni’or. inclusiv O.E.P.. do
resc instaurarea păcii în regiunea, 
noastră. Dacă drepturile palestinie
nilor pe pămintul palestinian sint re
cunoscute. ei vor dori să trăiască în 
pace și demnitate". Reafirmindu-și 
opoziția ’ față de acordurile, de la 
Camp David, regele Hussein s-a de
clarat „gata să accepte propuneri ra
ționale în vederea unei reglementări 
în Orientul Mijlociu".

Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANQU
Președintele Republicii Cipru

Ziua națională a Republicii Cipru inii oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și prosperitate pentru poporul cipriot prieten.

Am convingerea că bunele relații dintre țările noastre vor continua să 
se dezvolte, in spiritul înțelegerilor Ia care am ajuns cu prilejul vizitei 
dumneavoastră in România, spre binele și în folosul ambelor popoare, al 
păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul cipriot ani
versează astăzi împli
nirea a 19 ani de la 
cucerirea independen
ței — rod al luptei 

-îndelungate împotriva 
dominației străine, 
pentru dezvoltarea li
beră. de sine stătătoa
re. Cu toate greutăți’e 
cărora au trebuit să 
le facă față, 'ciprioții 
au obținut, prin efor
tul comun, însemnate 
realizări pe calea dez
voltării economice și 
sociale a insulei, con
comitent cu promova
rea unei politici exter
ne active, de pace și 
colaborare cu toate 
țările. După cum este 
cunoscut, procesul con
solidării independen
tei si suveranității ti- 
nărului stat a fost insă 
afectat de o serie de 
evenimente dramatice, 
determinate îndeosebi 
de interese si ingetin'e 
străine. Aniversare^ de 
astn*i are loc în <pn- 
di’iilo cînd continuă 
eforturi’o în vede-ea 
soluționării n-ohie- 
—elor ce confr-mtă 
republica cipriotă, pen

tru restabilirea înțele
gerii și încrederii intre 
comunitățile greacă și 
turcă, pentru o solu
ționare in conformita
te cu interesele între
gului popor.

Intre România și 
Cipru s-au statornicit 
bune relații de prie
tenie și conlucrare pe 
plan politic, economic 
și cultural. România a 
depus eforturi consec
vente pentru regle
mentarea problemei 
cipriote, și-a manifes
tat so’i dări ta tea cu e- 
forturile ponorului Ci
prului in direcția con
solidării independenței 
și suveranității națio
nale, a păstrării uni
tății și nealinierii ță
rii. în evo’utia ra
porturi'or reciproce, un 
eveniment 
mai mare 
ta te l-au

de cea 
însemnă- 
constituit

inti’nirile si convor
birile din vara a-
cestui an de la Bucu
rești într<b nresehntele
Igj—Ceaușescu si 
nțesedîntele Sn'mos 
Kvpriano”. Schimbul 
de vederi la nivelul

cel mai înalt., semna
rea Declarației solem
ne comune au pus pu
ternic în evidență sen
timentele de prietenie 
care leagă poporul 
român de poporul ci
priot, dorința ambelor 
țări de a conferi noi 
dimensiuni conlucrării 
lor multilaterale.

Așa cum s-a subli
niat și cu acest prilej. 
România consideră că 
problema Ciprului tre
buie solu'ionată c’e 
cătro ciprioții insiși, 
fără amestec din afa
ră, prin discuții direc
te intre reprezentanți 
celor două comunități, 
in spiritul intereselor 
fundamentale ale în
tregului ponor cipriot. 
O soluționare pe a- 
ceastă bază s-ar în
scrie. fără îndoială, ca 
o contribuție impor
tantă la consolidarea 
destinderii. .-. nrocesv 
lui de edificare , 
securității in I 
ninsula Balcanică • 
în zona Mării W 
terane. na contiy 
nostru la cauzr 
in lume.

I

Sărbătoarea 
comuniștilor elvețieni

La complexul expozițional Casa del 
Campo din Madrid a avut loc festi
valul P. C. din Spania șl a' organului 
său central de presă, „Mundo Obrero". 
Numeroasele manifestări politice, 
cultural-artistice, sportive, care s-au 
desfășurat cu acest prilej, au reunit 
sute de mii de cetățeni.

In cadrul pavilionului internațional 
au participat, cu standuri proprii, 
ziare ale partidelor comuniste și 
muncitorești. Standul „Scinteii" a fost 
vizitat de tovarășul Santiago Carril'.o, 
secretar general al P.C. din Spânii.

P.C.R. a fost reprezentat la această 
manifestare de o delegație condusă 
de tovarășul Mihai Burcă, membru 
al C.C. al P.C.R.

In cuvintul rostit la adunarea 
populară; care a marctit încheierea 
festivalului, Santiago Carrillo s-a re
ferit la orientările principale ale po- 
liticii partidului. (Ada Gregorian!.

La Geneva s-au încheiat manifes
tările prilejuite de sărbătoarea Par
tidului Elvețian al Muncii și a ziaru
lui său — „Voix Ouvriere". La săr
bătoare au participat reprezentanți 
ai organelor de presă ale unor par
tide comuniste și muncitorești. Au 
fost organizate expoziții reprezentind 
realizările din țările socialiste și 
standuri cu produse de artizanat, 
cirfi, albume și alte obiecte cu spe
cific național din țările respective. 
Ziarul ..Scinteia" a participat cu un 
stand de cărți și artizanat și o expo
ziție de fotografii, infățișind Imagini 
din realPățile României socialiste.

In cadrul manifestărilor au avut 
loc adunări populare, la care au luat 
cuvintul Armand Magnin, secretarul 
general al Partidului Elvețian al 
Muncii, Jean Vincent, președinte de 
onoare al partidului,' și alte perso
nalități^ (Florea Ceaușescu).

ENȚIILE DE PRESĂ
- pe scurt

1 PRIMIRE LA BEIJING. Ji Peng- 
■ fei, membru al C.C. al P. C. Chi

nez, vicepremier al Consiliului de
I Stat al R. P. Chineze, a primit de

legația Uniunii Naționale a Coope- 
| rativelor Agricole de Producție din 
i Republica Socialistă România, con

dusă de Cseresznyes Bela, vicepre- 
l ședințe al consiliului uniunii, care, 
| la invitația Comitetului revoluțio- 
1 nar Beijing, face o vizită de prie- 
. tenie și schimb de experiență in 
; R. P. Chineză. Cu acest prilej a 
| avut loc o convorbire prietenească.
I CONFERINȚA DE PRESA. Pre

ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Cuba, Fidel Castro, a ară-

I lat, la o conferință de presă cu zia
riști nord-americani. că, in ultimele

I nouă luni, peste 3 000 de persoane 
. „condamnate pentru activitate îm

potriva securității statului cubanez
' au fost puse in libertate".

ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA. 1 
Leonid Brejnev, secretar general al i 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. a primit, luni, grupul de 
lucru al Internaționalei Socialiste 
în problemele dezarmării. Au luat 
cuvintul Leonid Brejnev, Krrkfv 
Sorsa, președintele grupului, pre 
ședințele P.S.D. din Finlanda, ■și. 
Bernt Carisson, secretar general al [ 
Internaționalei Socialiste.

DELEGAȚIA DE PARTID ȘI DE . 
STAT BULGARA condusă de To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. I 
al P. C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Bulgaria, I 
și-a încheiat vizita oficială de prie- | 
tenie efectuată în R. S. Vietnam. 
Intre cele două țări au fost semnate i 
UT tratat de prietenie și colaborare 
și acorduri de cooperare. I

PRIMA CONFERINȚA NAȚIONALA A FRONTULUI SANDINIST 
DE ELIBERARE NAȚIONALA DIN NICARAGUA, desfășurată la Mana
gua. a analizat probleme referitoare la procesul de reconstrucție națio
nală și la refacerea economiei naționale. Conferința a adoptat o hotărire 
cu privire la perfecționarea structurii Frontului Sandinist.

CONVORBIRI SOVIETO-GRE- 
CEȘTI. Luni, la Moscova au în
ceput convorbirile dintre pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.RS.S., Aleksei Kosîghin, și 
primul ministru al Republicii Ele
ne, Constantin Caramanliș,

REZOLUȚIE A DIRECȚIUNII 
P.C.I. Ocupindu-se de situația in
ternă, rezoluția subliniază că rezul
tatele recentei intilniri dintre 
conducătorii Partidului Comunist 
Italian și cei ai Partidului Socia
li t creează condiții pentru noi 
eforturi ale comuniștilor, socialiști
lor și altor forțe politice in lupta 
pentru interesele oamenilor muncii.

PRIMUL CONGRES AL ORGA
NIZAȚIEI POPORULUI DIN AZA 
NIA — nume dat de rHalatia ma
joritară Africii de Sud — s-a des
fășurat simbătă si du~i!nică ta Jo
hannesburg. Documentul politic a- 
doptat Ia congres prevede că 
AZAPO va acționa pentru elibe
rarea totală a azanienilor.

LIDERI SINDICALI BRAZI
LIENI RE1NTORȘI DIN EXIL. 
Patru foști conducători sindicali și 
membri ai C.C. al P. C. din Bra
zilia. aflat in ilegalitate, s-au re
întors in Brazilia după ce au trăit 
peste 10 ani in exil. Ei au benefi
ciat de amnistia decretată in au
gust de șeful stalului brazilian.

SĂPTĂMÎNA DE ACȚIUNE PENTRU DEZARMARE. Din inițiativa orga
nizației „Partizanii păcii din Finlanda", Ia Helsinki a fost constituit un 
comitet național pentru pregătirea și înfăptuirea, intre 20 și 27 octom
brie, a săptămînîi de acțiune pentru dezarmare. în cadrul acestei ma
nifestări vor fi organizate seminarii, expoziții și altele.

UN SONDAJ DE OPINIE reali
zat in SU.A. pe scară națională de 
-'arul „Los Anqeles Times" a indi
cat că o proporție importantă din
tre cetățenii '.americani se nronun- 
‘ă pentru angajarea de către Ad
ministrație a unor convorbiri direc
te cu Organ'zația pentru Eliberarea 
Palestinei.

CARGOUL GREC ..PANORMI- 
TIS<‘ S-A SCUFUNDAT in portul 
Suda, din insula Creta, în urma 
unor explczii. O persoană si-a pier
dut viața, iar 113 au fost rănite. Ex- 
p’oziile au fost deosebit de puter
nice. distrugerile provocate in port 
fiind importante.

INCENDIU DEVASTATOR. In 
portul fluvial Duisburg (R.F.GJ, 
după exploz a mai multor re
zervoare cu petrol, s-a declanșa , 
luni, un incendiu care a luat pro
porții ca'astrofale. O coloatt' de 
fum înaltă de 300 de metri se ridica, 
luni seara, deasupra instd'.a^ii'o" 
portuare. Nu an fost încă stabilite 
cauzele acestei catastrofe.

EXECUȚIE. Fostul președinte -"l 
Reoublicii Guineea Ecuatorială, 
Francisco Macias Nguema. condam
nat la mo-rte c’e un tribunal mi
litar și civ’l cin Malabo, a fost exe
cutat, informează postul național de 
radio.

L

CONFERINȚA ANUALA a PARTIDULUI LABURIST. La Brighton 
s-au deschis luni lucrările Conferinței anuale a Partidului Laburist din 
Marea Britanie.
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