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/n prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu și a celorlalți 
tovarăși din conducerea de partid și de stat, 

ieri au fost inaugurate in Capitală Tovardșui Nicolae Ceaușescu și tovarâșa Elena Ceaușescu sint întimplnațl cu calde ovații, cu sentimente de înalta 
stimâ și dragoste de mii de cetâțeni ai Capitalei prezenți la deschiderea expoziției
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EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR ECONOMIEI NAȚIONALE
amplu tablou al hărniciei, capacității și forței creatoare a poporului nostru

Șl EXPOZIȚIA TEHNICĂ INTERNAȚIONALĂ
sugestivă imagine a politicii României de colaborare și cooperare economică

>•

în timpul vizitei, secretarul general 
al partidului a trecut în revistă pro
dusele prezentate și a avut un fructuos 
dialog cu specialiști, cadre de conducere 
și muncitori, felicitîndu-i pentru remar
cabilele rezultate dobîndite în dezvol
tarea și modernizarea producției, 
adresîndu-le mobilizatoare îndemnuri 
de a munci cu și mai multă abnegație 
pentru progresul neîncetat al României 
socialiste, strălucit prefigurat de docu
mentele Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Român.
îrt prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, joi 
dimineață au fost inaugurate Expo
ziția realizărilor economiei naționale 
— EREN ’79 și Expoziția tehnică 
internațională — Tehnoexpo ’79, 
organizate in Capitală, la complexul 
expozițional din Piața Scînteii.

Numeroși oameni ai muncii din În

Se vlziteozâ standurile Industriei chimice

treprinderile și instituțiile bucurește- 
ne, af lăți de-a lungul aleii ce duce spre 
pavilionul central al complexului ex
pozițional, salută cu ovații și urale 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Se scan
dează cu insuflețire, îndelung, 
„Ceaușescu — P.C.R.“, cei prezenți 
reafirmîndu-și sentimentele de fier
binte dragoste și inaltă stimă față 
de partid și secretarul său general. 

în fața intrării principale a expo
ziției domnește aceeași atmosferă de 
puternic entuziasm. Grupuri de tineri 
și tinere oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

La festivitatea inaugurală au parti
cipat tovarășii Ilie Verdeț, Emil 
Bobu. Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 

zekas, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Ștefan Voitec, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu. Ludovic Fazekas, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Iliescu, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu, Richard Winter, 
precum și membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, alte persoane ofi
ciale.

Asistă șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la București si alți 
membri ai corpului diplomatic, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Cuvintul inaugural a fost rostit de 
tovarășul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. care a spus :

„Deschidem astăzi Expoziția reali
zărilor economiei naționale — ajun
să la a IV-a ediție — și care se în
scrie în acest an în suita de ma
nifestări dedicate celei de-a XXXV-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România si celui 
de-al Xll-lea Congres al partidului. 
Totodată, deschidem Expoziția tehnică 
internațională — Tehnoexpo — care 
se organizează pentru a IlI-a oară 
în Capitala patriei noastre.

0 impresionantă imagine a dezvoltării 

multilaterale a economiei țării

în continuare se vizitează Expozi
ția realizărilor economiei naționale — 
EREN ’79, care totalizează o suprafață 
de expunere de aproape 50 000 metri 
pătrați — în pavilioane și pe plat
forme in aer liber — și reunește zeci 
de mii de produse. în mare parte 
noi. unele premiere industriale, crea
te de o mie de unități productive, 
centrale industriale, institute de 
cercetări și de proiectări. întreprin
deri de comerț exterior.

Fără îndoială, este una dintre cele 
mai mari și complexe manifestări 
expoziționale organizate la noi pînă 
acum. Nu proporțiile sint însă cele 
care impun actuala ediție a EREN, 
ci caracterul ei deosebit, valoarea si

Vă rog să-mî permiteți să salut 
cu deosebit respect și înaltă stimă 
pe secretarul general al partidului, 
președintele republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care onorează 
aceste două manifestări prin pre
zenta domniei sale.

Exprimînd bucuria pentru prezenta 
tovarășei Elena Ceaușescu, îi aducem 
un respectuos și vibrant omagiu.

Salutăm cu multă căldură ne cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, pe membrii Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, pe miniștrii aici pre- 
zenți, precum și pe reprezentanții 
centralelor industriale, ai unităților 
de producție și de comerț.

Adresăm un cordial salut membri
lor corpului diplomatic și celorlalți 
invitați de peste hotare care au 
binevoit să participe la aceste ma
nifestări".

Urmează momentul solemn al des
chiderii expozițiilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat să 
taie panglica inaugurală a celor două 
manifestări expozitionale.

semnificația profunde pe care le are. 
Amplă retrospectivă a unui drum 
glorios, expresie strălucită a energiei 
și capacității creatoare a poporului 
nostru, adevărată oglindă a Româ
niei de azi. expoziția înfățișează dez
voltarea impetuoasă a tării. în cele 
trei decenii și jumătate de la elibe
rare. dar mai cu seamă după Con
gresul al IX-lea al partidului, care a 
inaugurat cea mai dinamică si mai 
fertilă perioadă din întreaga noastră 
istorie.

Dimensiunea progreselor obținute 
în anii socialismului este elocvent 
ilustrată de faptul că industria tării 
dă in prezent o producție de circa 
42 de ori mai mare decit în trecut. 

devenind ramura conducătoare a eco
nomiei, cu ponderea principală în 
crearea venitului national. Producția 
agriculturii a sporit, de asemenea, de 
aproape trei ori si jumătate, asigu- 
rînd atit aprovizionarea populației, 
cit și satisfacerea cerințelor, in con
tinuă creștere, ale economiei națio
nale. Este semnificativ, totodată, că. 
in decursul ultimeloi' cincinale, eco
nomia românească s-a dezvoltat în- 
tr-un ritm mediu anual de circa 12 
la sută, unul dintre cele mai înalte 
ritmuri înregistrate pe plan mondial 
în perioada de după război.

Expoziția oglindește. în același 
timp, înflorirea puternică a științei, 
îhvățămîntului, culturii si artei, 
realizările remarcabile dobîndite pe 
linia ocrotirii sănătății, a turismului 
și sportului, adincile transformări 
sociale care au avut loc în viața oa
menilor, în creșterea continuă a ni
velului de trai, material și spiritual, 
al întregului popor.

Este un adevăr profund — pe care 
expoziția îl relevă cu pregnanță — 
că marile succese înregistrate în 
toate domeniile construcției socialiste 
sint indisolubil legate de personali
tatea și prodigioasa activitate desfă
șurată, în fruntea partidului și sta
tului nostru, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pildă de patriotism înflă
cărat, de devotament și abnegație în 
slujba intereselor vitale ale poporu
lui român, a cauzei generale a socia
lismului și păcii. Contribuția sa de
cisivă la elaborarea și transpunerea 
în viață a planurilor de dezvoltare 
economico-socială în funcție de con
dițiile specifice ale României, la 
fundamentarea, pe baze riguros știin
țifice, a politicii interne și externa 
a partidului și statului nostru, dia
logul viu, nemijlocit, pe care-1 poartă 
în permanentă, cu poporul, cu țara, 
au asociat pentru totdeauna numele 
tovarășului Nicolae • Ceaușescu de 
toate înfăptuirile acestor ani, de 
imensul prestigiu de care se bucură 
astăzi România în întreaga lume.

Progresul rapid și multilateral al 
patriei, înfățișat în expoziție, atestă, 
cu forța celei mai vii realități, marea 
putere de creație a poporului nostru,
(Continuare în pag. a Il-a)
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(Urmare din pag. I)
care, liber și stăpîn pe soarta sa. în
făptuiește neabătut politica partidu
lui, înăltind edificiul luminos al 
României socialiste.

EREN ’79 confirmă pe deplin că 
în potențialul actual al tării avem o 
bază trainică pentru dezvoltarea vii

Mașini, utilaje și instalații cu înalte

performanțe tehnice, intr-o largă

diversitate de tipuri
...Sub cupola din otel și sticlă a 

pavilionului central, la parterul aces
tuia. o adevărată uzină în funcțiune, 
cu utilaje de înalt nivel tehnic, dă 
imaginea progreselor pe care le-a 
făcut construcția de ■ mașini. Din cele 
peste 1 800 de exponate ale industriei 
constructoare de mașini prezentate la 
„EREN ’79“. 60 la sută poartă em
blema „produs nou" sau „produs mo
dernizat”. dovadă elocventă a ritmu
lui susținut de înnoire a producției 
din această ramură generatoare de 
progres tehnic.

Parterul pavilionului este dominat 
de siluetele unor mașini-unelte gi
gant : strungul carusel cu diametru 
de 8 metri fabricat la întreprinderea 
de mașini-unelte și agregate din 
București, mașina de frezat longitu
dinală cu portal, creație a colectivu
lui Combinatului de utilaj greu din 
Craiova, strungul de prelucrare a ar
borilor cu o greutate pînă la 35 tone 
realizat la întreprinderea de profil 
din Arad, mașini-unelte grele care 
se impun nu numai prin gabarite 
impresionante, ci si prin precizia de 
microni cu care șlefuiesc metalele. 
Specialiștii din cadrul centralei de 
resort prezintă, de asemenea, tova
rășului Nicolae Ceaușescu mașini- 
unelte echipate cu aparatai pentru 
comandă numerică șl secvențială de 
fabricație românească, care asigură 
o înaltă finețe in prelucrare si pro
ductivitate ridicată. Este subliniat 
faptul că numeroase exponate — li
niile automate de prelucrat axe. do
tate cu roboti mecanici, mașina de 
danturat cu centru de prelucrare 
echipat cu 75 de scule, linia de pre
lucrare a roților dințate, care asigură 
o productivitate de 3—4 ori mai mare 
decit mașinile clasice — au fost re
alizate la indicațiile secretarului ge
neral al partidului date in cursul vi
zitelor de lucru în întreprinderile 
constructoare de mașini. Oprindu-se 
la linia de prelucrare a roților din
țate, aflată in funcțiune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă spe
cialiștilor care au conceput-o să 
mărească lungimea traseului de 
alimentare automată, astfel încît să 
se elimine efortul fizic al muncito
rilor care o deservesc. Secretarul 
general al partidului examinează, în 
continuare, numeroase tipuri de ma
șini-unelte destinate prelucrării me
talului, care utilizează atît tehno
logii tradiționale, cit și neconven- 
ționale — laser, electroeroziune ș.a. 
Apreciind aceste realizări ale con
structorilor de mașini-unelte. tova
rășul Nicolae Ceaușescu îi îndeamnă 
să persevereze în continuare pentru 
găsirea de noi soluții care să îmbu
nătățească performantele mașinilor, 
să Ie sporească competitivitatea.

Printr-o mare varietate de expo
nate, prin grafice și panouri sînt 
ilustrate în cadrul expoziției nu
meroase tehnologii noi, create pe baza 
activității laborioase desfășurate de 
lucrătorii institutelor de cercetare 
și inginerie tehnologică din ramură, 
de specialiștii din unitățile produc
tive și de cadrele didactice din in- 
vățămîntul superior.

In standurile rezervate unităților 

toare a României, strălucit prefigu
rată in proiectul de Directive, in 
celelalte documente ale Congresului 
al XII-lea al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului vizitează la început standurile 
industriei construcțiilor- de mașini.

electronicii, electrotehnicii și meca
nicii fine, ramuri care, în actualul 
cincinal, cunosc o dezvoltare acce
lerată, produsele prezentate de
monstrează progresele înregistrate In 
aceste domenii de vîrf. Sint pri
vite cu interes centralele electronice 
de telefonie, echipamentele pentru 
conducerea automată a proceselor in
dustriale, de comandă centralizată a 
mașinilor-unelte. calculatoarele cu 
destinații din cele mai diferite — 
mărturie vie a capacității muncito
rilor și specialiștilor noștri, a nivelu
lui tehnic ridicat atins intr-un timp 
scurt de unitățile productive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat despre stadiul realizării 
programului de dotare a economiei 
naționale cu tehnică de calcul, pre- 
dzîndu-se că în ultimul timp a fost 
extinsă utilizarea acestor echipa
mente de calcul și în supravegherea 
rețelei hidrografice, în meteorologie 
și în alte domenii. Totodată, secre
tarului general al partidului ii 'înt 
prezentate tehnologii noi care uti’i- 
zează laserii șl fibrele optice în >- 
meniul transmiterii datelor și infor
mațiilor. în acest context, reține în 
mod deosebit atentia sistemul Fellas, 
care, cu ajutorul unui minipro- 
cesor „Felix" și al unui laser, 
permite captarea cu randamente 
sporite a energiei solare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îi felicită pe ti
nerii autori ai acestei realizări teh
nice deosebite, care deschide noi 
perspective utilizării energiei solare 
in tara noastră.

Vizita, care prilejuiește un cuprin
zător dialog de lucru cu specialiști, 
cadre de conducere din unitățile in
dustriei constructoare de mașini, 
continuă pe platformele în aer liber. 
Aici șint expuse o gamă largă de 
mașini, utilaje, instalații, agregate : 
instalații de foraj și macarale de 
mare putere, care domină prin înăl
țime complexul expozițional. mașini 
agricole dintre cele mai diferite, 
tractoare cu puteri de la 34 la 
360 CP. utilaje de construcții, auto
basculante de la zece la o sută de 
tone, avioane și elicoptere, carul de 
reportaj pentru televiziune, utilaje 
tehnologice pentru industriile chimi
că. metalurgică și energetică. Aces
tea sînt doar clteva din grupele de 
produse care, prin înaltul lor nivel 
tehnic, demonstrează grăitor forța 
industriei noastre constructoare de 
mașini, competenta și hărnicia oa
menilor muncii din această ramură.

în standul rezervat mijloacelor 
de transport, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezentate o gamă 
diversificată de autovehicule, dintre 
care numeroase sînt expuse în pre
mieră. Sînt analizate, împreună cu 
specialiștii din întreprinderea pro
ducătoare, noile tipuri de autoturis
me, între care se remarcă Dacia 1 310 
și Dacia-sport. Apreciind perfor
mantele noilor autoturisme, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a indicat să 
se urmărească în continuare îmbu
nătățirea randamentului motorului 
și scăderea consumului de combusti
bil. cit si creșterea gradului de fini
sare.

Concepție științifică uvansută, 

valorificare superioară a materiilor 

prime—la baza avintului

indușțriej chimice
Un loc important în expoziție îl 

ocupă chimia — ramură cu implica
ții directe asupra progresului tehnic 
și economic al întregii țări si asupra 
creșterii nivelului de trai al popu
lației — industrie care în anii con
strucției socialiste a cunoscut o im
presionantă dezvoltare. Comparativ 
cu 1938 — anul de vîrf al economiei 
românești antebelice — producția 
industriei chimice este acum de 300 
de ori mai mare. România a ajuns 
în prezent un exportator important 
de produse chimice, în unele subra- 
muri înscriindu-se în eșalonul de eli
tă al principalilor producători și ex
portatori mondiali. Peste 700 de pro
duse chimice românești — îngrășă
minte, produse sodice, mase plastice, 
fire și fibre sintetice, anvelope, me
dicamente etc. — sint exportate in 
mai mult de 110 țări de pe toate me
ridianele globului. în actualul cinci
nal, volumul exportului a crescut de 
nouă ori față de perioada 1966—1970.

Mutațiile spectaculoase care au 
avut Ioc în cele trei decenii șl ju
mătate în chimia românească sînt 
rodul politicii economice a partidului 
și statului, al investițiilor alocate 
pentru aceâstă ramură. Numai în 
actualul cincinal i s-a atribuit aproa
pe o cincime din volumul investi
țiilor pe întreaga industrie.

La progresul rapid al industriei 
chimice, la diversificarea largă a 
producției sale a contribuit. într-o 
mare măsură, propria concepție ști
ințifică. activitate desfășurată în 
puternice institute si centre de cerce
tare. proiectare si inginerie tehnolo
gică. amplasate pe teritoriul întregii 
țări și integrate azi în Institutul Cen
tral de Chimie, organizat și condus 
de tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. Tehnologiile 
moderne ale acestui institut stau la 
baza a peste 80 la sută din noile 
capacități de producție si a celor 
dezvoltate în ultimii ani. la baza a 
mai mult de 1 900 produse și sor
timente chimice, asimilate în actualul 
cincinal.

Puternică dezvoltare a producției 

de metal, a potențialului energetic

în pavilionul Ministerului Trans*  
porturilor și Telecomunicațiilor sint 
înfățișate realizările obținute, în cele 
trei decenii și jumătate de la elibe
rarea patriei, în domeniile electrifi
cării și dublării liniilor de cale fe
rată, centralizării electrodinamice a 
stațiilor, extinderii și modernizării 
rețelei de drumuri, precum și în cel 
al serviciilor de poștă și telecomuni
cații.

Examinînd exponatele, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază simu
latorul pentru testarea aptitudinilor 
mecanicilor de locomotive magistrale, 
conceput și realizat de specialiștii din 
acest sector.

Un alt sector al economiei națio
nale oglindit în expoziție este cel al 
construcțiilor industriale, care pre
zintă noi utilaje și agregate realizate 
în unitățile specializate ale minis
terului, destinate creșterii gradului 
de mecanizare și industrializare a 
lucrărilor pe șantiere, ridicării pro
ductivității muncii in activitatea de 
construcții.

în pavilionul metalurgiei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat de 
ministrul de resort despre importan

Potențialul actual al chimiei ro
mânești, capacitatea creatoare a 
■specialiștilor săi sint reflectate in 
bogata gamă de exponate. Secretaru
lui general al partidului ii sînt pre
zentate de către ministrul industriei 
chimice varietatea de produse pe
trochimice. anorganice; articole din 
cauciuc si ma.se plastice, fire si fibre 
sintetice. medicamente. coloranti. 
lacuri, vopsele, produse cosmetice, 
detergentă diverse bunuri de larg 
consum. Exponatele atestă preocupă
rile conjugate ale cercetătorilor, ale 
tuturor celor care lucrează in 
această ramură pentru îmbogățirea 
continuă a gamei de produse, 
ridicarea parametrilor tehnici și 
calitativi ai acestora, valorificarea 
superioară a resurselor naturale ale 
țării, crearea de înlocuitori cu ca
racteristici superioare, diminuarea 
importului, pentru asigurarea unei 
eficiente economice tot mai înalte in 
întreaga industrie chimică.

Prin intermediul unor grafice și 
exponate sint prezentate, de aseme
nea, rezultate și acțiuni ce se între
prind in scopul elaborării, potrivit 
indicației conducerii de partid, a unor 
tehnologii și procedee cu consumuri 
minime de materii prime și energie, 
de înaltă productivitate.

Rețin, de asemenea, atentia foto
grafii care înfățișează mari combi
nate chimice și petrochimice con
struite de România în numeroase 
țări din Europa. Asia și Africa, măr
turii ale nivelului ridicat al cerce
tării. proiectării și ingineriei tehno
logice din această importantă ramură 
a economiei naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind succesele obținute de toți cei 
care iși desfășoară activitatea în 
această reprezentativă ramură a eco
nomiei românești, a recomandat chi- 
miștilor să-și mobilizeze in continuare 
capacitatea creatoare, eforturile în 
vederea Îmbogățirii gamei sortimen
tale. sporirii producției destinate ex
portului, îndeosebi de medicamente, 
lacuri, vopsele, cosmetice, produse 
larg solicitate pe piața externă.

tele rezultate obținute în dezvoltarea 
acestei ramuri de bază a economiei 
naționale. Producția de oțel a înre
gistrat un salt spectaculos, de la 
550 000 tone in 1950 la 13,8 milioane 
tone în 1979, România situîndu-se in 
prezent printre țările cu metalurgic 
dezvoltată. Secretarului general al 
partidului îi sînt înfățișate rezulta
tele eforturilor făcute de cercetători 
și ceilalți lucrători din metalurgie pe 
linia aplicării de procedee moderne 
de elaborare a oțelului, realizării de 
oțeluri de înaltă calitate, reducerii 
consumurilor de energie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat că 
se realizează cu consecventă una 
dintre importantele sarcini trasate 
metalurgiștilor — aceea de a spori 
ponderea cărbunelui românesc la fa
bricarea cocsului, în vederea reduce
rii efortului valutar. In pavilion se 
află sute de produse realizate în 
prezent de industria metalurgică, în
tre care o mare parte sînt noi : ban
da silicioasă pentru industria elec
trotehnică, cordul metalic pentru 
anvelope auto, table și țevi inoxida-

în sectorul firmelor britanice(Continuare in pag. a IlI-a)

Exponate ale Industriei R. D. Germane

In pavilionul U.R.S.8. în pavilionul S.UA

S.UA


SC1 NT EIA — vineri 5 octombrie 1979 PAGINA 3

Inaugurarea Expoziției realizărilor economiei naționale

și a Expoziției tehnice internaționale

Produse artizanaleSint prezentate noi modele de mobilă

(țlrmare din pag. î-a)

Bunuri dansam frumoase și trainice,

pe mă:a cerințelor populației

Agricra—pe coordonatele 

uievoluții dinamice

iar in centralele 
cu 9 872 MW, din 

utilizează . cărbuni

și in alte ramuri, sînt semnificative 
succesele obținute ca urmare a poli
ticii de industrializare. Față de anul 
1950, puterea instalată în centralele 
hidroenergetice a crescut in acest an 
cu 3 392 MW. ' ' "
termoenergetice 
care 5 810 MW 
energetici. Totodată, în ultimii 30 de 
ani, lungimea liniilor de înaltă ten
siune a sporit cu 50 000 km. Mache
tele unor mari amenajări hidroener
getice — Turnu Măgurele—Nicopole, 
Olt-inferior, Rîul Mare — prefigurea
ză o parte din marile investiții care 
vor fi realizate în anii următori. în 
acest context, al preocupărilor pentru 
creșterea în viițor a producției de 
energie electrică a țării, sînt prezen
tate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cîteva din soluțiile preconizate pen
tru utilizarea surselor energetice ne
convenționale — energia solară și 
eoliană.

Fizicienii expun instalații și apar 
ratură nucleară ae concepție proprie 
destinate cercetării și aplicațiilor 
practice în diferite sfere de activitate.

dele mai frumoase, mai atrăgătoare, 
in măsură să satisfacă mai bine 
gusturile cumpărătorilor. Se reco
mandă folosirea pe scară mai largă a 
cînepei în realizarea unor țesături 
trainice și de bună calitate. Totodată, 
secretarul general al partidului se 
interesează de măsurile întreprin
se în vederea îndeplinirii sarci
nilor de plan la producția fizică și 
la export, recomandînd valorificarea 
mai bună a produselor industriei 
ușoare pe piața externă.•

Standurile cooperației meșteșugă
rești și cooperației de ponsum cu
prind creații originale de țesături, 
cusături, covoare, confecții artizana
le, împletituri, ceramică, obiecte din 
lemn. Analizînd o serie de expona
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut lucrătorilor din cooperația meș
teșugărească și de consum să aibă in 
vedere o diversificare mai largă a 
produselor, să realizeze produse mai 
atrăgătoare, mai frumoase, după spe
cificul fiecărei zone etnografice a 
țării.

Exponatele economiei forestiere 
reflectă realizările in domeniul valo
rificării superioare a masei lemnoa
se. Atrag atenția cele peste 30 de 
garnituri de mobilă realizate în sti
luri diferite. Originalitatea unor mo
dele — camere dormitor, camere de 
zi. sufragerii, holuri și bucătării — 
oglindesc măiestria specialiștilor, 
preocuparea lor pentru fabricarea 
unei mobile funcționale, care să con
tribuie la ridicarea gradului de con
fort al locuințelor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă conducerii mi
nisterului de resort să persevereze 
în
pe

mobileivalorificarea mai bună a 
piața externă.

Numai în primii treî ani ai Cin
cinalului s-a obținut în medie, 
anual, o producție agricolă cu 24 la 
sută mai mare decît media anuală 
din perioada 1971—1975, realizîndu-se 
un ritm de creștere de 7.5 la sută 
față de 6.9—9 ]a sută, nivelul pre
văzut în Programul suplimentar adop
tat de Conferința Națională a parti
dului.

Ilustrativ este demonstrată în ca
drul expoziției contribuția chimiei la 
creșterea fertilității pămintului, folo- 
sindu-se, în prezent, de patru ori 
mai multe îngrășăminte decît în 
anul 1970. în slujba agriculturii se 
află zeci de institute și stațiuni de 
cercetări numărind aproape 3 000 de 
cercetători, care, în colaborare cu cei 
peste 38 000 de ingineri din producție, 

au creat și pus la dispoziția unităților 
sute de soiuri și hibrizi de mare 
productivitate, au îmbunătățit rasele 
de animale.

Creșterea an de an a producției 
agricole, vegetale și animale a creat 
condiții tot mai bune pentru dezvol
tarea unei puternice industrii ali
mentare — căreia numai în acest 
cincinal i s-a investit peste 35 mi
liarde lei — industria alimentară fiind 
capabilă să asigure în prezent popu
lației o gamă largă de produse, satis
facerea nevoilor de consum și dis
ponibilități pentru export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de partid și de 
stat vizitează, rînd pe rînd. standu
rile înfătișînd dezvoltarea producției 
de cereale, plante tehnice, legume, 
fructe și struguri, creșterea anima
lelor. valorificarea resurselor locale 
în cooperativele agricole de producție.

Lff fiecare' stand, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat de ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 
de alți membri ai conducerii acestui 
minister despre modul cum sint rea
lizate programele de dezvoltare a 
fiecărui sector, despre felul cum se 
desfășoară procesul de industrializare 
a producției agricole, de creștere și 
diversificare a produselor alimentare.

Apreciind rezultatele bune obținu
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă să se folosească mai bine 
resursele de care dispune agricultura 
pentru sporirea producției de carne, 
pentru creșterea greutății animalelor, 
îmbunătățirea calității unor plante 
tehnice. Secretarul general al parti
dului apreciază, de asemenea, varie
tatea produselor realizate în sectoa
rele industriale și de prestări de ser
vicii. ale cooperativelor agricole de 
producție, finețea acestora și reco
mandă meșteșugarilor de la sate să 
valorifice mai eficient resursele de 
care dispun, să pună mai pregnant în 
valoare arta populară, pentru a reali
za produse mai diverse, cu calități 
estetice deosebite. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat, de aseme
nea. ca unitățile agricole să sporeas
că producția de materiale de con
strucții. să-și asigure necesarul de 
astfel de materiale în primul rînd pe 
plan local.

în sectorul mijloacelor de transport pe câile ferate La standul Radioteleviziunii

Creația militanta, revoluționară 

în slujba formării omului nou
Ia actuala ediție a EREN un stand 

a fost rezervat Radioteleviziunii. Aici 
6înt prezentate cele mai noi reali
zări în direcția perfecționării struc
turii emisiunilor, îmbunătățirii con
ținutului și calității programelor di
fuzate, dotării cu aparatură de înalt 
nivel tehnic, extinderii schimburilor 
de emisiuni cu instituții similare de 
peste hotare.

Vizita secretarului general al parti
dului prilejuiește aici desfășurarea 
unui moment artistic inedit. Intr-un 
studio de televiziune miniatural, cu 
circuit închis, un grup de pionieri și 
șoimi ai patriei susțin un scurt spec
tacol de cintece Si poezii patriotice 
prin care își găsesc din npu expresie 
dragostea și recunoștința celei mai 
tinere generații față de partid și 
secretarul său general.

Alte standuri scot în relief preo
cupările pe linia îmbogățirii continue 
a vieții spirituale a întregului popor. 
Expoziția de carte prezentată aici se 
deschide cu lucrări din domeniul li
teraturii social-politice, în cadrul 
căreia un loc central îl ocupă operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sînt 
expuse, de asemenea, lucrări valoroa-, 
se din literatura tehnico-științifică, 
beletristică, albume de artă, imagine 
concludentă a dezvoltării activității 
editoriale Jdin ultimii ani.

Expoziția se constituie, totodată, 
într-o grăitoare expresie a dezvoltă
rii activității din domeniile muzicii, 
picturii, cinematografiei, teatrului, 
artei populare, ca urmare a grijii 
partidului pentru crearea unei cul
turi și a unei arte cu un bogat con
ținut educativ, caracterizate printr-un 
puternic spirit militant, revoluționar, 
patriotic, capabile să contribuie din 
plin, cu mijloace specifice, la for
marea omului nou, constructor con
știent și devotat al societății socia
liste și comuniste în țara noastră.

Apreciind rezultatele obținute, 
secretarul general al partidului arată 
că acestea pot și trebuie să fie din 
ce în ce mal bune și recomandă ca 
plasticienii să întrețină legături mai 
strînse cu industria, îndeosebi cu in
dustria ușoară, în scopul îmbunătă
țirii' calităților estetice ale unor pro

duse cum sînt țesăturile, articolele 
de îmbrăcăminte, sticlărie și alte 
bunuri de consum.

Standurile Ministerului Sănătății și 
ale Ministerului Turismului ilustrea
ză convingător realizările obținute pe 
linia ocrotirii sănătății. îmbunătățirii 
continue a asistenței medicale, asigu
rării unor condiții tot mai bune de 
recreare și odihnă pentru toți cetă
țenii .patriei noastre. Preocupările vi- 
zînd menținerea stării de sănătate a 
populației, recuperarea capacității da 
muncă, prelungirea duratei activită
ții și vieții oamenilor iși găsesc o 
semnificativă ilustrare și în moderna 
aparatură medicală și preparatele 
farmaceutice.

Secretarului general al partidului 
îi sînt prezentate o serie de aparate 
de laborator, de concepție româ-

Elocventă expresie a rodnicei 

î colaborări economice 

și tehnico-științifice internaționale 

a României
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to

varășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat vizitează apoi pavilioanele și 
standurile din cadrul Expoziției teh
nice internaționale — Tehnoexpo ’79, 
aflată Ia cea de-a IlI-a ediție.

Interesul manifestat față de aceas
tă confruntare tehnică este reflectat 
nu numai de lărgirea continuă a 
profilului, de extinderea suprafețelor 
de expunere — 22 000 metri pătrați 
în 11 pavilioane și pe platforme ex- 

executate cu indeminare și simț artistic 

nească, între care cel pentru deter
minarea hemoglobinei și cel pentru 
ventilația pulmonară, creații de înalt 
nivel științific și tehnic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invi
tați apoi să viziteze pavilionul unde 
sint reunite exponatele din domeniul 
învătămintului. Creșterea în ritm in
tens a forțelor de producție a creat 
condiții pentru așezarea scolii pe o 
bază trainică, pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului de toate gradele. La 
temelia școlii stă îmbinarea strînsă 
a învătămintului, cercetării si pro
ducției, trei factori primordiali pen
tru progresul si civilizația omenirii, 
pentru construcția socialismului și 
comunismului în patria noastră.

Secretarul general al partidului 
este informat că legarea strînsă a 
învătămintului cu cercetarea și pro
ducția a intrat într-o etapă nouă, 
caracterizată printr-o eficiență spo
rită, fapt atestat și de cele 159 
obiective din Planul național unic 
de dezvoltare economico-socială și 
1 370 de obiective din planul depar
tamentelor încredințate școlii spre 
realizare.

terioare -» ci și de creșterea gra
dului de internaționalizare prin 
participări oficiale reprezentative. 
Alături de tara gazdă, care este, fi
resc, principalul expozant, participă 
cu pavilioane colective Anglia. Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia. Dane
marca, Finlanda, R. D. Germană. 
R. F. Germania. Israel, Italia, Iu
goslavia, Japonia. Polonia. S.U.A., 
Ungaria și U.R.S.S. Sînt, de aseme
nea, prezente cu standuri individuale 

firme din Elveția, Franța. Olai/ 
Spania și Suedia. La actuala ediție' 
Tehnoexpo și-au dat întilnire r' 
mult de 350 de firme de peste 
tare. în pavilioanele participi 
străini președintele N 
Ceaușescu a fost salutat cu * * 
cordialitate de șefii mi'"'" 
matice, de dire< 
reprezentanții fi 
oameni de afaceri

bile țevi pentru ful de mare 
adîncime, oțeluri ciale pentru 
scule și tablă pentlave. folii din 
aluminiu, electrozi grafit pentru 
cuptoare electrice, lte sortimente 
de abrazivi.

în pavilionul indei extractive, 
mai multe machetjrafice și pa
nouri oglindesc pnalele rezulta
te obținute in dezyea acestei ra
muri, căreia ii revilportante sar
cini in asigurarea ei de materii 
prime și combustila economiei 
naționale. Aici sînlevate cîteva 
tehnologii moderne’jfexploatare a 
zăcămintelor, prin ror extindere 
în unitățile minieiroductivitatea 
pe post sporește stor. Sînt ex
puse aparate și ditive realizate 
prin autodotam 'ți cercetarea 
geologică și geofizientru tehnica 
securității muncii ibteran, scule 
de foraj insertate lamante utili
zate la săparea în dure și foarte 
dure.

Este vizitat pavilirezervat uni-
• tăților energiei ele. Și aici, ca

Standuri ale mai r ramuri in
dustriale oglindesc uirea progra
mului de dezvoltarroductiei bu
nurilor de consum rat din ini
țiativa și sub îndru tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. am care se 
înscrie in preocuptonstante ale 
partidului și statulitru pentru 
creșterea neîntrerunivelului de 
trai al poporului, ria noastră 
produce o largă g® bunuri de 
consum intr-o strundecvată ce
rințelor Si exige oamenilor 
muncii din tara ncsi beneficia
rilor de peste hotlocvente în 
acest sens sînt rele industriei 
ușoare, ramură preîn expoziție 
cu peste 15 000 de e. Ministrul 
de resort informea secretarul 
general al partidulucrătorii din 
această industrie a preocupări 
centrale dezvoltarorecâdere a 
producției la acele nențe care 
au asigurată baza terii prime 
in tară și realizarorioritate a 
produselor cu un t prelucrare 
ridicat. Se arată. <980 produc
ția industriei ușoar de 26.3 ort 
mai mare deciț imnul acesta 
realizindu-se in nd) de zile 
întreaga producție anul 1950. 
Rețin atenția maretate de țe
sături din bumbac.t si cmena. 
de confecții pentrnte virste, 
realizate în ton cule tendințe 
ale modei, gama He tricotaje, 
numeroase modele mcaltamin- 
te din piele si înlo articole de 
blănărie, galanterichinăne.

Remarcînd variomonatelor» 
tovarășul Nicolae șcu apre
ciază preocuparea iutilor din 
industria ușoara îra diversifi
cării producției, re unor mo-

Pavilionul agrict industriei 
alimentare, al doi sector al 
economiei n<itionatlșeaza m 
mod convingător lalizări ob
ținute de agriculimamei m 
anii socialismului, mările re
voluționare petredata satu; 
lui românesc. Apbnsecventa 
a politicii partidulzvoltare a 
bazei tehnico-mats perfec
ționare a relațiiloducție, de 
conducere, organilanificare 
a agriculturii, mobosită a 
zecilor de mii tanizatori, 
a țăranilor coo a spe
cialiștilor, a toamenilor 
muncii de pa au făcut 
ca aoest sector omiei să 
realizeze în acest cele mai 
mari producții 'ia țării.

Alături de într- 
nești de comerț e 
străine prezintă o 
echipamente, mașin 
tru silvicultură, pi 
lui. agricultura, inc 
lor si transportul p 
mentare. Sint expu. 
aparatură de măsuri 
tru industria lemnul 
stalații și utilaje ț 
materialelor de cons 
mente si aparatură 
toare de cercetare, nr 
port de diferite țipi 
Această dublă mari, 
mieo-comercială — \ 
Tehnoexpo ’79, pregn. 
a afirmării tot mai 
României ca promotoa 
colaborării economice 
științifice internaționale 
expresie elocventă a. j 
na te cantitative și caii 
se înscrie participarea 
economic mondial, 
moveazâ în prezent 
ciale șl de coopers 
141 de țări de pe to 
față de 29 de state in 
tă perioadă, volumul 
terior românesc a ere 
28 de ori, ponderea Ro 
inertul mondial dublînc

Felicitindu-i pe parti 
statului român le-a ur; ia
această ediție a Tehnc

Șefii misiunilor d. natice ale 
tarilor participante, directorii de pa
vilioane, reprezentanții firmelor 
străine, au mulțumit președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru vizita sa și 
aprecierile exprimate față de modul 
de organizare a standurilor si calita
tea exponatelor.

La plecarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu. miile de bucuresteni aflat) 
în incinta complexului expozițional 
îi salută cu aceeași însuflețire, cu 
entuziasm.
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SĂ ÎNTÎMPINĂM CONGRES! Al XII-IEA AL PAR®!!
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CONGRES

cu sarcinile de plan îndeplinite exemplar
partiduluYcomunist 

ROMÂN în toate domeniile de activitate!

jlocul acestei luni. în 
.. toate lucrările sint 
irioritate se impune ne- 
. se impulsiona la ma- 

în- 
is la maturitate pe toate

Timpul este foarte înaintat si. de 
aceea, acum la inceput de octombrie, 
fiecare zi este hotăritoare pentru 
stringerea la timp și fără .pierderi a 
recoltei, pentru insămîntarea neîn- 
tirziată a griului și a celorlalte ce
reale păioase. Pornind de la o ana
liză aprofundată a stadiului lucrări
lor, conducerea partidului a cerut 
comitetelor județene de partid, orga
nizațiilor de partid de la sate, direc
țiilor agricole, consiliilor unice agro
industriale. să acționeze hotărit pen
tru mobilizarea tuturor forțelor me
canice și umane din toate unitățile, 
din toate comunale, astfel ca recol
tarea tuturor produselor și însămîn- 
tările să se Încheie într-un timp cit 
mai scurt. (

Meteorologii anunță o Înrăutățire 
a vremii la mia? 
aceste condiții; 1 
urgente. Cu brio 
cesitatea de ia s_ ________  .
ximum recoltarea porumbului, 
trucît a ajuns 1_ ___
suprafețele. Nu se poate aprecia că 
ritmul în «bre s-a recoltat oină acum 
porurtibu.l eS.te satisfăcător. Potrivit 
datelpr fumizrite de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
porumbul a fost strîns pînă ieri de 
pe numai 38 Ia sută din suprafața 

/ cultivată. Este drept, sint județe în 
care, printr-o temeinică organizare a 
muncii, această lucrare este mai 
avansată. Pe primul loc se află 
cooperativele agricole din județul 
Mehedinți, unde porumbul a fost cu
les de pe 74 la sută din suprafața 
cultivată ; urmează apoi iudetele 
Brăila — cu 57 la sută. Dolj — cu 
46 la sută. Constanta si TuTtea — cu 
42 la sută. Olt și Teleorman — cu 41 
la sută. Mult rămase în urmă sînt 
însă județele Cluj. Alba, Mureș. Si
biu. Bistrița-Năsăud. unde suprafe
țele de pe care s-a strîns recolta sînt 
sub 20 la sută, cu mult- sub 
posibilități. în alte județe — Bra
șov și Covasna — această lu- 
Tare nici nu a început. Timpul 

*esează, nu ne mai permite să aș- 
■>tăm șl, de aceea, pretutindeni 
bule să se acționeze energic, cu 

20

toate forțele, pentru ca pînă la 15 oc
tombrie, in toate județele, in toate 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste să ’se încheie culesul, trans
portul și depozitarea porumbului.

Este necesar, 
totodată, să se 
încheie neintîr- 
ziat recoltarea 
celorlalte culturi. 
Deși temperatu
ra a scăzut sim
țitor — în unele 
zone din țară au 
căzut chiar brume 
— totuși, pe cîmp 
și în grădini exis
tă încă mari can
tități de cartofi 
și legume. De 
asemenea, în li
vezi și vii se află 
încă multe fructe 
și struguri. Toc
mai de aceea, re
vine oamenilor 
muncii din agri
cultură. lucrăto
rilor din între
prinderile de le
gume și fructe 
datoria de mare 
răspundere de 
a-și concentra e- 
forturile în vede
rea strîngerii mai 
rapide și valori
ficării întregii 
producții, astfel 
ca tot ce se mai 
află în cimp, în 
grădini, livezi și 
podgorii să ajun
gă în timpul cel 
mai scurt pe pie
țe, la depozite
sau Ia unită
țile de prelucrare. Nici un mo
ment să nu se piardă din vedere că
orice zi de intîrziere la culesul și
transportul cartofilor, legumelor, 
fructelor și strugurilor dijmuiește re
colta, duce la deprecierea acestor 
produse, ceea ce înseamnă pagubă 
pentru economie, pentru unitățile 

agricole în cauză, avînd repercusiuni 
asupra aprovizionării populației.

Succesul campaniei de recoltare 
este strîns legat de desfășurarea in 
cele mai bune condiții a transportu

în fiecare județ, prin folosirea intensivă a mijloacelor mecanice,

prin ampla mobilizare a tuturor locuitorilor satelor 

LA RECOLTARE Șl ÎNSĂMINȚĂRI - 
FIECARE ZI, 0 ZI A RITMURILOR ÎNALTE!

Timpul este foarte înaintat, toate lucrările sînt urgente: 
® Pînă la 15 OCTOMBRIE să se termine RECOLTAREA PORUMBULUI și ÎNSĂMÎNȚĂRILE PE TOATE 

SUPRAFEȚELE
• LEGUMELE, STRUGURII și FRUCTELE — culese și livrate mai repede piețelor și unităților de 

prelucrare
© TRANSPORTUL să fie mai bine organizat, produsele recoltate — în aceeași zi puse ia adăpost

lui. Pentru ca toate cantitățile de 
produse aflate în cîmp, în grădini, 
vii și livezi să ajungă neintirziat in 
magazii — iar aceste cantități sînt 
foarte mari — este absolut necesar 
ca organele de specialitate, con
siliile unice agroindustriale si con
ducerile unităților agricole să co

ordoneze cu cea mai mare răs
pundere folosirea mijloacelor de 
transport. inlâturindu-se staționă
rile inutile și reducindu-se. in 
acest scop, timpul de încărcare si 

descărcare. în unele unități agricole 
nu a fost corelat transportul cu re
coltarea si, de aceea, mari cantități 
de porumb și alte produse se află in 
grădini, pe cîmp, supuse intempe
riilor. Avem o recoltă bună de po
rumb. de cartofi, de fructe și legu
me. Tocmai de aceea, trebuie să o 

stringem. să o transportăm neîntîr- 
ziat pentru a fi pusă la adăpost sau 
prelucrată. Livrarea integrală a pro
duselor agricole contractate la fon
dul de stat este o datorie de țnare 

răspundere pentru unitățile agricole 
din toate județele, de aceasta depin- 
zind creșterea veniturilor țărănimii 
și buna aprovizionare a populației 
cu produse agroalimentare.

Pe același plan al urgentelor aces
tor zile se află si însămintările de 

toamnă. Deși in majoritatea județe
lor condițiile djn această toamnă — 
umiditate suficientă in sol — au 
permis să se lucreze intens și la 
un inalt nivel agrotehnic, totuși 

pînă ieri griul a 
fost însămințat 
numai pe 33 la 
sută din suprafa
ța prevăzută. Da
că in cooperati
vele agricole din 
județele Sucea
va, Covasna, Har
ghita, Cluj, Boto
șani, Iași, Satu 
Mare, griul a fost 
insămînțat pe 50— 
70 la sută din 
suprafețele pla
nificate. în cele 
din alte județe 
— Timiș, Con
stanta, Bihor, Te
leorman — adică 
tocmai în jude
țele unde semă
natul trebuie în
cheiat mai devre
me. suprafețele 
care au primit 
sămința repre
zintă sub 20 la 
sută. Este impe
rios necesar ca. 
printr-o temeini
că organizare a 
muncii și folosi
rea din plin a 
tractoarelor, pînă 
la 15 octombrie 
să se încheie în- 
sămințarea griu
lui în toate ju
dețele, pe toate 
suprafețele pla
nificate. Nimeni 

nu are voie să depășească acest ter
men ! De aceea, organele și orga
nizațiile de partid au datoria să ur
mărească zi de zi cum se desfășoară 
însămințările. să combată orice ten
dință de a se prelungi executarea 
acestor lucrări, orice justificări, 
în fiecare unitate agricolă trebuie sa 

se instaleze o disiplină fermă in 
ce private respecjirea termenelor 
stabilite pentru inceierea semăna
tului, concomitent a întărirea răs
punderii mecanizatelor, specialiști
lor și cadrelor de mducere pentru 
calitatea lucrărilor.

Efectuarea recoltăi. transportului 
și depozitării tuturolproduselor agri
cole, a însămințărit în termenele- 
limită stabilite imțne ca pretutin
deni, in toate unitile și comunele, 
să se asigure o teiținică organizare 
* muncii, participa» la muncă a tu
turor lucrătorilor dpe ogoare, a tu
turor locuitorilor iți de muncă de 
Ia sate — tineri șvirstnicl, bărbați 
și femei, angajatul diferitelor în
treprinderi și imtuții locale. De 
producția agricolă sspunde întreaga 
obște a satului și,e aceea, organele 
și organizațiile d< partid, consiliile 
populare comunalau datoria să ac
ționeze, în conforitate cu prevede
rile Legii organizii producției și a 
muncii in agriculră, pentru mobi
lizarea la recoltat tuturor cetățeni
lor de la sate, peru cuprinderea lor 
în formațiile de nuncă. în aceste 
zile hotăritoare țtru culesul roa
delor toamnei, rtru însămințări, 
nimeni nu are drtul să se sustra
gă de la muncă !

întreaga activi» din aceste zile 
pentru strfngerea.-ecoltei și Înche
ierea însămințătr Ia termenele 
prevăzute trebusă se desfășoare 
sub conducerea rectă, nemijlocită 
a organelor jude» do partid, a or
ganizațiilor de pai de la sate. Mo- 
bilizînd toate fele mecanice și 
umane, pe toți uitorii satelor la 
recoltare și însăilări, organele și 
organizațiile de ~tid. activiștii de 
partid și de stafimiși in comune 

,au datoria să sjlne îndeaproape 
comandamentele ocale, consiliile 
unice agroinduale. conducerea 
unităților agricol) buna organizare 
a muncii, să acțțze ferm, respon
sabil pentru dșurarea in bune 
condiții a întregptivități. astfel ea 
fiecare zi pînă 15 octombrie să 
fie o zi a ritmul) înalte la recoltat 
și însămințări.

La zi in INVESTIȚII ----------
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rRUCTOR, BENEFICIAR, FURNIZOR-

OBIECTIVUL CENTRAL-REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZK

:ă răspundere într-o acțiune comună: 

i instalații să producă h termen
chimic Tîrnăveni — 

.■ unități economice ale 
:ș. în cursul acestui an. 
ă fie pusă în funcțiune 
îcromat de sodiu, des- 
zască considerabil pro- 
'tului. Iată numai un

■ darea în funcțiune a 
e fabricație, produc-
romat, produs deo- 

. pc piața internă și 
ește de circa trei ori. 
nâ că valoarea pro- 

ale a combinatului va 
circa 175 milioane lei.

■ diul lucrărilor ? Con- 
. prima linie (cu o ca- 
00 tone) urma să intre 
încă în trimestrul IV
,urma“, deoarece nici 
i bine de nouă luni. 
â^Hțctii și montaj nu 
^-^xfeuctorul — Trus-

rii trustului de a-și dispersa forțele 
de la acest important obiectiv pe alte 
șantiere ale județului. întrucît pînă 
la 15 octombrie a. c„ noul termen 
scadent al primei linii de fabricație, 
au mai rămas cîteva zile (cea de-a 
doua linie are termen scadent 31 de
cembrie 1979), organizațiile de partid 
de pe șantier sint chemate să mobi
lizeze intens pe toți constructorii și 
montorii, toate cadrele de conducere 
pentru accelerarea ritmului lucrări-

Pe șantierul Combinatului
UȘ» *’V, a

1978.
astăzi, dup; 
lucrările de .
sint finalizatei 
tul de construcțiudVmice Cluj-Napo- 
ca, lotul din Ț as-O'xțni al grupului 
de șantiere dir" Mureș — in
ciuda angajațrț ' ■ asigurărilor
date cu ocagjț °V i3ujO3’’ de coman
dament — ' vtflV3 .„efiă de fant’ luarea uni’*’L;ț! in vede
rea impr 
tier. ci.

chimic din Tirnăveni

nouă r 
dent.
prof 
tea 
octo.

urmă • 
l’opa. ț 
livrarea 
a cuptoa 
treprinde. 
Primul ci 
tie a.c., în 
al doilea 
zile- pe '

Print 
în um 
zut de l 
tori. Al 
tensificai 
fost gre\ 
mecanizan 
ci al a cei 
nat greu 
în urmă

C’--

eS'pe șan- 
obțină o 

lului sca-

oM^?lea - 13 

-op300Asuoo ‘A?eri în 
tS 'ctavian 

° -rtUV?3 -> 33 — sînt

•=«««, pil33

actu

lor. Desigur, cu sprijinul comitetului 
orășenesc de partid, care a întreprins 
un șir de măsuri tehnico-organizalo
rice și politico-educative.

— Ca urmare, la prima linie de 
bicromat — ne spune inginerul 
Fiorin Vlad, șef de lot — lucrările 
de construcții și montaj sint finali
zate în pro_porție de 90 la sută. Prac
tic, ne aflăm in stadiul final de exe
cuție. Apreciem că ne vom încadra 
in termenul reprogramat de punere 
în funcțiune.

Despre cea de-a doua linie de bi
cromat se 
dere, că 
sînt „în 
lutionarea 
probleme determină ca înscrierea in 
graficele de execuție să fie puse, in 
final, sub semnul întrebării.

— Intrarea Ia termen în producție
— ne spunea inginerul Maftei Huru- 
bean, director tehnic al combinatului
— este condiționată de livrarea uti
lajelor necesare asigurării fronturi
lor de montaj. Este vorba, în princi
pal, de sosirea, în timp util, a ulti
mului tronson pentru cel de-al doilea 
cuptor rotativ (furnizor : întreprin
derea „Unio" din Satu Mare), astfel 
ca montarea și inzidirea acestuia să 
nu depășească data de 15 noiembrie 
a.c. Or, montarea acestui colos (lung 
de 70 de metri) este de neconceput

poate spune, la prima ve- 
lucrările de construcții 
mare" finalizate. Neso- 
însă, în timp util, a altor

fără prezenta pe șantier a unei ma
carale pe care trebuia să o asigure 
Ministerul Construcțiilor Industriale, 

îngrijorarea beneficiarului este 
justificată și pentru că, în prezent, 
pe șantier lipsesc o serie de utilaje 
care condiționează punerea în func
țiune. între acestea, aparate de mă
sură și control, în peste 50 de tipodi- 
mensiuni (producători : întreprinde
rile de elemente pneumatice de au
tomatizare și măsură din București 
și Bîrlad), 6 pompe „Terma“ (furni
zor : întreprinderea de pompe Bucu
rești), expandoare de purjă și con- 
dens (produse de întreprinderea de 
cazane mici și arzătoare Cluj-Napo- 
ca), 6 centrifuge filtrante.

Cu toate rămînerile in urmă față 
de termenele inițiale, muncitorii și 
specialiștii cu care am stat de vorbă 
au fost de părere că sînt condiții 
pentru respectarea noului termen 
scadent de punere în funcțiune. Iată 
citeva argumente :

© CONSTRUCTORUL are pe șan
tier. in lucru in două schimburi. 150 
zidari, dulgheri, vopsitori, asfaltatori, 
o echipă de betoniști. precum și im
portante utilaje mecanice.

© MONTORUL — Trustul de mon
taj utilaje chimice București, grupul 
de șantiere Tîrgu Mureș — este bine 
pregătit, avînd forța de muncă și uti
lajele necesare. Lipsește insă maca
raua de care aminteam. A efectuat 
montarea a peste 3 000 tone utilaje.

® BENEFICIARUL aduce, în aces
te zile, o contribuție importantă la 
încadrarea în graficele de execuție. 
Detașează zilnic alături de alte forțe 
120 electricieni, sudori. A.M.C.-iști. 
A luat „pe cont propriu" execuția 
unor lucrări, între care calea ferată 
uzinală. La serviciul personal aflăm 
că unitatea și-a recrutat și pre
gătit viitoarele cadre. Ca urmare, 
pe platformă lucrează. încă de pe 
acum, 40 de operatori chimiști, 
A.M.C.-iști, electricieni și lăcătuși. 
Beneficiarul are, în continuare, obli
gația să acționeze cu perseverență 
pentru a-i determina pe furnizorii res- 
tanțieri 
jelor.

să urgenteze livrarea utila-

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteir

IN RIT. PENTRU RESPECTAREA TERMENELOR

Pe șantierul Combinatului chimic din Giurgiu, cu aproapa o lună înaintea punerii in funcțiune a primei capacități 
de producție — uzina de sodă caustică și produși ciorurați — se lucrează în ritm intens la multe obiective. în 

fotografie: echipa condusă de Constantin Piță exeoutînd lucrări de montai

Muncind cu însuflețire în întrecere pentru a întîmpina cei de-al Xll-lea Congres ol partidului cu anga|amentele îndeplinite, colei întreprinderii „Elec
trocontact" din Botoșani realizează însemnate sporuri la producția fizică. De aici sînt expediate tot mai multe produse need intrării în funcțiune 
a noilor obiective industriale sau echipării unor mașini și instalații moderne. Totoddtă, valoarea producției nete peste pian a ;ut, de la începutul 

anului și pînă acum, la 22 milioane lei

IN PREGĂTIREA CONGRESRLRI fii XII-lEfl fii C.R.
Mări si coaferinte de dări de seamă

Promovarea femeilor 
în munci de răspundere- 

subiect central al dezbaterilor
Ziua desfășurării conferinței comi

tetului de partid din întreprinderea 
textilă „Oltul" — municipiul Sf. 
Gheorghe a coincis cu obținerea unui 
remarcabil rezultat de către acest 
colectiv : realizarea integrală a pre
vederilor planului pe primii patru 
ani ai cincinalului, succes deosebit 
pe care comuniștii acestei unități 
il dedică Congresului al Xll-lea al 
P.C.R. O caracteristică dominantă a 
lucrărilor conferinței comitetului de 
partid a constituit-o stăruința comu
niștilor pentru a 
găsi căi și metode 
ale muncii de 
partid care să se 
reflecte nemijlo
cit în îmbunătă
țirea calității pro
duselor. în valo
rificarea superi
oară a materiilor 
prime și materialelor, de a livra la 
export produse de înaltă calitate.

Examinînd în spirit critic și auto
critic posibilitățile de amplificare a 
rezultatelor actuale, mai multi vor
bitori au arătat că întreprinderea — 
declarată unitate model pe centrală 
pentru indicii de productivitate și 
pentru asimilarea unor, noi tipuri de 
țesături fine și extrafine — are nu
meroase disponibilități pentru îm
bunătățirea activității productive. Am 
remarcat ca un fapt pozitiv grija 
comuniștilor care au luat cuvîn- 
tul în cadrul conferinței de par
tid de a aborda sarcinile curente 
si de perspectivă ale producției 
intr-o strînsă legătură cu activi
tatea concretă a organizațiilor de 
partid, cu preocuparea pentru per
fecționarea activității organizatorice 
si politico-educative. în acest con
text. o atenție cu totul deosebită — 
ne deplin justificată — a fost acor
dată muncii de partid în rîndul femei
lor. pentru pregătirea lor multilatera
lă, politică și profesională. în vederea 
valorificării depline a spiritului lor 
gospodăresc, talentului și aptitudini

La comitetul de partid 
din întreprinderea 

„Oltul“-Sf. Gheorghe

lor de care dau dovadă în activita
tea productivă și obștească. în darea 
de seamă și in luările de cuvint a 
fost relevată grija constantă a orga
nizațiilor de partid pentru îndruma
rea îndeaproape a organizațiilor 
U.T.C., in vederea educării tinerelor 
muncitoare în spiritul înaltelor tră
sături moral-politice. proprii comu
niștilor, însușirii unei temeinice pre
gătiri profesionale.

Au fost amintite citeva fapte con
cludente, convingătoare. Astfel. în 

ultimul timp nouă 
coniuniste din în
treprindere au 
fost trimise să 
urmeze sedii de 
partid la Bucu
rești și Brașov. în 
prezent, in cele 
15 organizații de 
bază, funcția de 

secretar este îndeplinită de 11 femei; 
în comitetele de partid nou alese, din 
cei 25 membri și 10 supleanți, 15, 
respectiv 8, sint femei, ceea ce re
flectă compoziția organizației din în
treprindere. De asemenea, din cei 
37 de delegați la conferința comite
tului municipal de partid, 32 sînt 
femei, iar din cei 10 propuși să facă 
parte din organele superioare, 9 sînt 
femei.

în cadrul dezbaterilor și apoi 
la alegeri o idee esențială s-a 
conturat cu toată claritatea : apli
carea întocmai a instrucțiunilor 
C.C. al P.C.R. privind atenția 
deosebită ce se cere acordată 
alegerii în organele de partid a unui 
număr corespunzător de comuniste 
trebuie să fie însoțită de o perseve
rentă grijă pentru asigurarea tuturor 
condițiilor de afirmare a potențialu
lui lor creator, pentru continua ridi
care a pregătirii lor profesionale și 
politice.

T0M»RI G6za
corespondentul „Scînteli"

ri in organizațiile M
Cu abnegație conistă, 

pentru asigura 
resurselor enerjee

Transportul cărbunelui, al sterilului, 
al materialelor necesare lucrărilor 
miniere constituie o componentă 
esențială a activității din subteran. 
Înțelegîndu-și menirea in ansamblul 
activității întreprinderii miniere Dîl- 
ja — Valea Jiului, comuniștii din 
cadrul sectorului VI transporturi au 
abordat. în adunarea de dare de sea
mă și alegeri, aspecte multiple ale 
muncii lor. Ideea fundamentală care 
a străbătut dezbaterile a fost înalta 
responsabilitate revoluționară ce re
vine fiecărui 
membru de partid 
din mină — indi
ferent de sectorul 
unde lucrează, in
clusiv a celor de 
la transporturile 
miniere, factor- 
cheie al unei producții ritmice de 
cărbune — pentru asigurarea resurse
lor energetice ale țării.

Sub semnul acestei înalte exi
gente. darea de seamă a eviden
țiat contribuția pe care sectorul a 
adus-o la' bunele rezultate obținute 
de minerii de aici în cursul acestui 
an ; avind drept punct de pornire 
cerința formulată de secretarul ge
neral al partidului la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
5—7 septembrie ca fiecare comunist, 
prin munca sa de zi cu zi. să ia 
parte activă la înfăptuirea hotărîri- 
lor partidului și statului, a hotărîri- 
lor propriei organizații, vorbitorii au 
analizat în spirit critic și autocritic 
activitatea lor și a organizației in 
ansamblul ei. Astfel, Ioan Zuba a 
subliniat necesitatea ca membrii de 
partid să fie promotorii inițiativelor 
muncitorești, exemple pentru toti oa
menii muncii din sector' în îndepli
nirea sarcinilor profesionale, in res
pectarea disciplinei de producție ; alți 
participant! la dezbateri au relevat ca
zuri în care uneori calitatea repara
țiilor lasă de dorit, cînd echipele sînt

La întreprinderea rri 
Dîîja-Vaîea Jiu

descomplatoriță învoirilor ne- 
jUstificatjzvăluirea neajunsuri
lor a foită de propuneri judi
cioase, 1 asigurarea căilor de 
acces lie galeriile. Întărirea 
răspundă'sonale in efectuarea 
lucrărilofnaratii, sporirea con
tribuției,>lor din conducerea 
tehnică osebi a maiștrilor la 
buna (are a activității de 
transpor

Pe biptate, un accent deo
sebit aipmuniștii pe îmbună

tățirea conținutu
lui muncii de 
partid, subliniind 
necesitatea întări
rii controlului de 
partid asupra ac
tivității tuturor 
comuniștilor, in

clusiv relor din conduce
rea tehninistrativă a sectoru
lui. indși sprijinirii organiza
ției de atragerii cercului de 
nememiirtid la acțiunile orga- 
nizațicid.

DesfSntr-un ascutit spirit 
critic .’rltic, adunarea co- 
muniștn această organi
zație ;t asupra căilor de 
eliminficientelor existente, a 
îmbunfetivitătii’ de transport 
spre ava prin toate mijloa
cele sl eforturilor minerilor 
de a cărbune mai mult și de 
bună <

Cu l însuflețire, partici
pant! adunări și conferințe, 
ca și ii de pe întreg cuprin
sul pau exprimat prin hotă- 
rîrile voința neabătută de a 
fi reaalta funcție de secre
tar gt P.C.R. cel mai iubit 
fiu al întruchiparea înalte
lor te poporului nostru, 
tovarîae Ceausescu.

QAINA
irlnderea minieră Dîlfa
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumirile mele cele mai călduroase pentru amabilul 
dumneavoastră mesaj adresat cu ocazia Zilei independenței Ciprului.

La rîndul meu, vă transmit cele mai bune urări de fericire personală 
si de prosperitate poporului român prieten și reînnoiesc dorința noastră 
sinceră pentru întărirea continuă a relațiilor strinse existente între țările 
noastre în toate domeniile, spre binele celor două popoare și al cauzei păcii.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Plenara Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor

Un eveniment marcant în cronica 
unor tradiționale raporturi 
de prietenie și colaborare

In Capitală s-au desfășurat, joi, 
lucrările Plenarei Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor, are a dezbătut raportul cu 
privire ia proiectele documentelor 
celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, acțiunile și activitățile 
politico-educative ce vor fi desfășu
rate de organele și organizațiile sin
dicale în întimpinarea acestui impor
tant eveniment din viața poporului 
nostru.

Lucrările au fost deschise de to
varășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., care a arătat că 
Plenara Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România își exprimă totala adeziune 
față de conținutul programatic al 
proiectului de Directive și proiec
telor programelor-directivă, ce vor 
fi supuse dezbaterii congresului, 
documente de excepțională impor
tanță in inaintarea patriei spre co
munism. Vorbitorul a subliniat ma
rea contribuție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și funda
mentarea acestor documente, apor
tul hotăritor al secretarului general 
al partidului la progresul întregii 
țări, pe calea socialismului și comu
nismului, la creșterea bunăstării 
poporului, la sporirea prestigiului 
României socialiste in lume.

Dezbaterile din plenară au relevat 
rolul important al sindicatelor în 
mobilizarea oamenilor muncii In 
realizarea sarcinilor actualului plan 
cincinal, in înfăptuirea programului 
•partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Participanții la discuții și-au ex
primat totala adeziune față de hotă- 
rîrea plenarei Comitetului Central 
al partidului ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales, la Con
gresul al XII-lea, în cea mai înaltă 
funcție, aceea de secretar general al 
partidului, această hotărîre repre- 
zentînd expresia înaltei aprecieri a 
calităților de eminent conducător 
comunist și om de stat ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de militant de 
seamă al mișcării comuniste inter
naționale. care și-a pus neobosit, din 
fragedă tinerețe, întreaga viață, în
treaga activitate în slujba fericirii 
poporului și înfloririi patriei noas
tre, a cauzei generale a socialismu
lui și comunismului, a făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

în rezoluția adoptată de partici- 
panții la plenară este reafirmat de
votamentul profund față de Partidul 
Comunist Român, față de secretarul 
său general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este exprimată hotărîrea 
fermă a milioanelor de membri de 
sindicat din țara noastră de a în
făptui neabătut politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. în rezoluție se subliniază că o 
sarcină fundamentală a sindicatelor 
o constituie unirea și mobilizarea, 
sub conducerea si indrumarea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii în ve
derea înfăptuirii in cele mai bune 
condiții a obiectivelor economice ale 
etapei actuale, intensificarea efortu
rilor pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan pe 1979 și pe în

tv
—)---------------------------------------------------------

PROGRAMUL 1
IgM Telex
lgi',03 istorie. Ciclul „Statornici pe «cest 

păinint" (I)
16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 îooi de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Priorități in agricultură
19.30 Reflector
19.50 Estrada muzicală
20,10 Dialog despre viitor. Prefectul de 

Directive ale Congresului al 
xn-lea al partidului. Transpor
turile și telecomunicațiile

• GALAȚI. Sînt în plină des
fășurare acțiunile politice și cul
tural-educative reunite sub ge
nericul „Columna eroică". închi
nate celui de al XII-lea Congres 
al partidului. Manifestările din 
cadrul acestui amplu program, 
organizat de consiliul județean 
al sindicatelor, se desfășoară la 
cluburile și casele de cultură, 
întreprinderile și instituțiile ju
dețului. Muzeul județean de is
torie, cu concursul unor actori 
ai Teatrului dramatic din loca
litate, a organizat medalionul 
„Pagini din istoria mișcării re
voluționare gălățene". Aceeași 
instituție a inițiat la uzina 
cocso-chimică din cadrul combi
natului siderurgic masa rotundă 
„Realizări ale cincinalului revo
luției tehnico-științifice in jude
țul Galați". în cartierul Dunărea 
a fost înființată la cererea pu
blicului o nouă agenție teatrală 
care oferă spectatorilor informa
ții și bilete pentru teatrele din 
localitate. (Dan Plăeșu). • HU
NEDOARA. La Casa de cultură 
din Hațeg a fost organizată, sub 
genericul „Tribuna ideilor". 

tregul cincinal — condiție hotărl- 
toare a trecerii cu succes la mate
rializarea perspectivelor luminoase 
conturate de proiectele documente
lor Congresului al XII-lea. Rezolu
ția subliniază necesitatea de a se 
acționa cu fermitate, in spirit revo
luționar, pentru întărirea disciplinei 
în producție, creșterea substanțială 
a gradului de valorificare a mate
riilor prime și materialelor, folosirea 
judicioasă a forței de muncă, redu
cerea cheltuielilor de producție, eco
nomisirea riguroasă a energiei și 
combustibililor, ridicarea necontenită 
a calității și nivelului tehnic al pro
duselor, utilizarea intensivă a capa
cităților de producție și a fondurilor 
fixe, pentru sporirea productivității 
muncii. Rezoluția relevă atenția spo
rită pe care sindicatele o acordă 
problemelor sociale, înfăptuirii tu
turor măsurilor stabilite de condu
cerea partidului și statului in dome
niul îmbunătățirii continue a condi
țiilor de viață ale celor ce muncesc. 
Este exprimată, totodată, hotărîrea 
sindicatelor de a desfășura o bogată 
activitate politico-educativă. contri
buind astfel la formarea omului nou.

Participanții la plenară au adoptat 
textul unei telegrame adresate Co
mitetului Central al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
subliniază : Plenara Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor, dînd glas voinței celor aproape 
7 milioane de membri ai sindicatelor 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — iși exprimă ade
ziunea deplină față de conținutul 
proiectelor de Directive și progra
melor-directivă ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român, față de întreaga politică in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru. Conștient că înfăptuirea 
mărețelor și însuflețitoarelor obiec
tive cuprinse in proiectele documen
telor necesită participarea amplă a 
tuturor forțelor națiunii, ridicarea 
pe un plan superior a întregii acti
vități economice și sociale. Consi
liul Central al U.G.S.R. se angajează 
solemn în fața conducerii partidu
lui, a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facă 
totul pentru ca sindicatele, organele 
sindicale de la toate nivelurile să 
acționeze ferm, cu întreaga lor capa
citate. cu răspundere revoluționară, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, pentru a contribui 
la obținerea de rezultate remarca
bile in toate domeniile construcției 
socialiste.

Exprimindu-și mîndria pentru rea
lizările remarcabile obținute sub 
conducerea partidului în toate do
meniile și însuflețiți puternic de 
strălucitele perspective prefigurate 
de proiectele documentelor progra
matice ale Congresului al XII-lea 
al partidului, avînd mereu în față 
exemplul dumneavoastră de dăruire 
nețărmurită pentru cauza socialis
mului și comunismului, sindicatele 
se angajează să facă totul, pentru 
îndeplinirea exemplară a obiectivelor 
ce vor fi aprobate de Congresul al 
XII-lea al partidului, pentru ridi
carea patriei noastre pe noi trepte 
de civilizație și progres multilateral, 
pentru creșterea necontenită a pres
tigiului României în lume.

20.23 Conexiuni. Serial științific. Epi
sodul 4

îl,ÎS Atelier de creație literar-artlstlcă 
21,33 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 O viață pentru o idee: Gh. K.

Constantinescu
16.30 Muzică populară
17.00 Anunțuri și muzică
17,10 Consilierul telespectatorului. Azi — 

pg teme medicale
17.30 Blocnotes
17.30 Caseta cu imagini
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Radar pionieresc
19,40 Formații camerale din țară. Or

chestra de cameră din Tlrgu 
Mureș

30.30 Emisiune de versuri
20,43 Opera „Oedlp" de George Enescu. 

Fragmente din actele I și II
21,33 Telejurnal

dezbaterea „Conceptul de pro
gres economico-social în docu
mentele Congresului al XII-lea 
al P.C.R.", la care au luat parte 
numeroși oameni ai muncii, ca
dre tehnico-inginerești din uni
tățile economice ale orașului 
Hațeg. (Sabin Cerbu). • DEVA. 
Cea de a doua sâptămînă a 
festivalului cultural-artistic 
„Sarmis ’79“ prilejuiește organi
zarea în localitățile județului 
Hunedoara a unor interesante 
manifestări de propagandă știin- 
țifico-tehnică. La casele de cul
tură și cluburile muncitorești ale 
sindicatelor au avut loc simpo
zioane pe teme de știință și teh
nică, la întreprinderile miniere 
din Valea Jiului a fost organi
zată dezbaterea „Mecanizarea 
lucrărilor în subteran — condi
ție esențială a sporirii produc
ției de cărbune", iar la Deva, Hu
nedoara și Petroșani au fost 

I deschise expoziții de creație

A apărut volumul

SUB SEMNUL SOLIDARITĂȚH ROMÂNO-LIBIENE
Vizita oficială de prietenie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Jamahiria Arabă Libiană 
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Editura politică

Cronica
Primire Ia C.C. al P.C.R.

Tovarășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit joi delegația 
Comitetului Femeilor Bulgare, con
dusă de Elena Lagadinova, membră 
a C.C. al P.C.B., membră a Consiliu
lui de Stat al R-P. Bulgaria, pre
ședinta Comitetului Femeilor Bul
gare, care, la invitația Consiliului 
Național al Femeilor din România, a 
făcut o vizită de prietenie și schimb 
de experiență în țara noastră. La 
primire au participat tovarășele Ana 
Mureșan, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, și Maria Groza, 
vicepreiședintă.

Cu acest prilej, tovarășa Elena La
gadinova a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut și cele mai 
bune urări din partea tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat ăi Republicii Populare 
Bulgaria.

Mulțumind, tovarășul Virgil Cazacu 
a rugat să se transmită din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu un salut 
prietenesc și cele mai bune urări 
tovarășului Todor Jivkov.

Delegația Comitetului Femeilor 
Bulgare a exprimat satisfacția pen
tru dezvoltarea continuă a colaboră
rii dintre cele două organizații de 
femei, aceasta fiind puternic stimu
lată de întîlnirile si convorbirile de
osebit de fructuoase dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
care au o înaltă semnificație pentru 
extinderea legăturilor tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările si popoarele noastre.

La convorbire a luat parte Mircio 
Ranghelov, consilier al Ambasadei 
R.P. Bulgaria la București.

în timpul șederii în tara noastră 
delegația femeilor bulgare a avut în- 
tîlniri si discuții la Consiliul Național 
al Femeilor, la Marea Adunare Na
țională. Ministerul Educației și învă- 
țămintului, a vizitat obiective econo
mice și social-culturale, noi cartiere 
ale Capitalei.

DiîlCU. Cu 'Prile5ul vizitei în 
tara noastră a delegației parlamen
tare austriece conduse de Roland

• SPORT © SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL:

Și Dinamo București, 
învingătoare cu 9-0, s-a 
calificat in turul doi...
Ieri, în orașul cipriot Larnaka a 

avut loc meciul retur, din prima 
etapă a „Cupei U.E.F.A.". dintre 
echipa locală Alki și Dinamo Bucu
rești. învingătoare în prima partidă 
cu 3—0. formația bucuresteană a 
cîștigat de astă dată la un scor mult 
mai mare : 9—0 (3—0). Punctele
echipei noastre au fost înscrise de 
Georgescu (3). Vrinceanu (2), Augus
tin. Țălnar, Mulțescu și I. Moldovan.

Astfel. Dinamo, ca sî celelalte trei 
echipe românești participante la cu
pele europene intercluburi. F.C. Ar
geș. Steaua si Universitatea Craiova, 
a intrat în turul al II-lea.

Astăzi, în Elveția, la Zurich, va 
avea loc tragerea la sorti a meciu
rilor din turul secund al competi
țiilor europene. Amintim că meciu
rile tur se vor juca miercuri. 24 oc
tombrie, iar cele retur, miercuri, 7 no
iembrie.

tehnico-științifică a elevilor. 
(Dumitru Ghionea). • OLT. în 
sala „Artis" din Slatina a avut 
loc vernisajul expoziției de artă 
vestimentară și tapiserie. Sînt 
expuse cele mai de seamă lu
crări ale membrilor cenaclului 
din Slatina al Uniunii artiștilor 
plastici. (Emilian Rouă) • PRA
HOVA. Zeci de membri ai ce
naclurilor literare din județul 
Prahova, precum și creatori din 
alte zone ale țării s-au întîlnit 
Ia Vălenii de Munte, in cadrul 
festivalului-concurs „M.R. Pa- 
raschivescu", unde au prezentat 
versuri dedicate patriei și parti
dului, piese de muzică folk, rea
lizate și interpretate de grupuri 
vocal-instrumentale. Manifes
tarea se înscrie pe linia unor 
preocupări consecvente de va
lorificare a virtuților poeziei 
patriotice militante. (Constantin 
Căpraru). • V1LCEA. în cadrul 
manifestărilor organizate cu

zilei
Minkowîtsch, al doilea președinte, 
al Parlamentului, vicepreședinte al 
Partidului Populist din Austria, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București, Philipp Hoyos, 
a oferit joi un dineu.

Au participat Nicolae Giosân, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Aurel Duma, ministru se
cretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, Margareta Hauser, 
secretar al M.A.N., Ștefan Ștefânes- 
cu, vicepreședinte al Grupului de 
prietenie România-Austria, Eleonora 
Cojocaru, vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, alte per
soane oficiale.

în cursul zilei, parlamentarii aus
trieci au vizitat Palatul sporturilor 
și culturii. Muzeul Satului și cartie
re de locuințe din Capitală.

Piese reprezentaExpoziție.
tive aparținînd Muzeului de artă 
industrială din Praga sînt reunite în 
expoziția „Porțelanul ceh“, inaugu
rată joi la București. în sala de ex
poziții a Teatrului Național sînt pre
zentate unicate ilustrind diversele 
perioade de creație ale porțelanului 
ceh. La festivitatea de deschidere a 
expoziției au rostit alocuțiuni Costel 
Badea, secretar al Uniunii artiștilor 
plastici, și muzeograful Jana Kiba- 
lova, de la Muzeul de artă indus
trială din Praga.

Au luat parte Ion Gălăteanu, se
cretar de stat Ia C.C.E.S., reprezen
tanți ai M.A.E., oameni de artă și 
cultură, un numeros public, precum 
și Vladimir Vaclavik, însărcinat cu 
afaceri a.i. al Cehoslovaciei la Bucu
rești, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră.

★
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver

sări a Zilei Armatei populare ceho
slovace, atașatul militar și aero al R.S. 
Cehoslovace Ia București, general- 
locotenent Stefan Romocusky, a ofe
rit miercuri un cocteil. Au participat 
general-colonel Marin Nicolescu. ad
junct al ministrului apărării națio
nale, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, generali și ofițeri 
superiori, precum și șefi ai unor mi
siuni diplomatice, atașați militari, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
• La Snagov s-au încheiat între

cerile Balcaniadei do canotaj acade
mic, la care au participat sportivi și 
sportive din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia, și România.

în ultima, zi. a competiției au fost 
prograrpate. întrecerile rezervate se
niorilor; in care sportivii români au 
ciștigat patru dintre cele opt probe 
disputate. Victoriile noastre au fost 
obținute în probele de 2 rame fără 
cirmaci, 4 plus 1 rame, 4 rame fără 
cîrmaci și opt plus 1.

Iată învingătorii celorlalte probe: 
schif simplu: Milorad Stanulov (Iugo
slavia); 2 vîsle: Iugoslavia; 2 plus 1: 
Iugoslavia; 4 visle: Bulgaria.

Reamintim că proaspăta campioană 
mondială. Sanda Toma, a cucerit două 
titluri balcanice.
• Echipa Dinamo București a în

vins cu scorul de 89—73 (45—38) for
mația Gwardia Varșovia in cadrul 
Dinamoviadei masculine de baschet 
de la Pardubice. Principalii realiza
tori ai formației române au fost 
Niculescu (19) și Georgescu (17). în*  
tr-un alt meci. Levski Spartak Sofia 
a întrecut cu 102—100 (50—49) echipa 
Ruda Hvezda.

• PETELE SOLARE Șl 
VITEZA DE ROTAȚIE A 
SOARELUI. Mișcarea de ro
tație a Soarelui — mai precis a 
stratului de la suprafața astru
lui — in jurul axei sale diferă 
în funcție de latitudine, și anu
me viteza la ecuator (o rotație 
la 25 de zile) este mai mare decit 
Ia pol (perioada fiind aici de 
34 de zile). Aceste date au fost 
obținute de oamenii de știință 
prin măsurarea mișcării petelor 
•olare. Analizind informațiile 
existente in arhive referitoare la 
Ultimul secol (interval în care 
s-au înregistrat două maxime 
ale activității solare. în 1880 și 
1950), astronomii britanici au 
constatat că. în vreme ce la 
ecuator viteza rămîne constan
tă, cea de la poli este in

prilejul „Decadei cărții româ
nești", la Rm. Vîlcea, Olănești, 
Govora, Ocnele Mari. Sălătrucel. 
precum și în numeroase între
prinderi, instituții și școli din 
județ au avut loc întîlniri ale 
cititorilor cu scriitori și oameni 
de știință și cultură născuți pe 
aceste meleaguri. Totodată, au 
fost lansate volumele „Folclorul 
literar vîlcean" de prof. univ. 
Traian Cantemir și „Memoria 
Rimnicului" de Constantin Ma- 
teescu. (Ion Stanciu). • BA- 
CAU. în această săptămînă. ora
șul petroliștilor de pe Tazlău — 
Moinești — găzduiește ample 
manifestări cultural-educative și 
artistice : simpozioane, expu
neri, mese rotunde. serbări 
populare înmănuncheate sub ge
nericul „Ecouri moineștene". 
La casa de cultură și clu
burile muncitorești din ora
șele Gh. Gheorghiu-Dej, Buhuși 
și Tg. Ocna au loc simpozioane 
pe tema reducerii continue a 
consumului de energie electrică 
și combustibil, la care participă 
numeroși muncitori, elevi, gos
podine. (Gh. Baltă).

Se împlinesc 30 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
România și R.P. Chineză — eveni
ment politic remarcabil, cu profunde 
semnificații in cronica raporturilor 
de ștrinsă prietenie și colaborare ro
mâno-chineze.

Prin actul de la începutul lunii oc
tombrie 1949, survenit imediat după 
victoria revoluției chineze, România 
a fost una dintre primele țări ale 
lumii care au stabilit relații diplo
matice cu China populară. își găseau 
astfel o încununare firească tradițio
nalele legături de prietenie și soli
daritate dintre cele două popoare, 
dintre forțele lor revoluționare, în 
lupta împotriva .exploatării și asu
pririi, pentru eliberare națională și 
socială, satisfacția cu care poporul 
român a urmărit desfășurarea victo
rioasă a revoluției populare chineze.

Stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre cele două țări a deschis un 
capitol nou în raporturile româno- 
chineze, consacrînd conținutul calita
tiv superior al acestora în noile con
diții, voința popoarelor noastre de 
a-și întări cooperarea in măreața 
operă de făurire a noii orinduiri.

Succesele României și Chinei popu
lare in dezvoltarea forțelor de pro
ducție, In construcția socialistă au 
asigurat o temelie trainică în evo
luția mereu ascendentă a conlucrării 
multilaterale dintre cele două țări. 
Faptul că încă de la început rapor
turile româno-chineze au fost așe
zate pe baza strictei respectări a 
principiilor independenței si suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești a 
constituit factorul hotăritor pentru 
amplificarea lor continuă.

Sursă de adîncă satisfacție pentru 
ambele popoare, evoluția ascendentă 
a conlucrării româno-chineze se 
constituie intr-un bilanț rodnic, bo
gat în conținut. Acest bilanț este In
disolubil legat de raporturile de 
prietenie statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, în spiritul stimei și res
pectului reciproc, de întîlnirile șl 
convorbirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
care ău conferit, de fiecare dată, di
mensiuni noi, perspective tot mai 
fertile relațiilor bilaterale. Așa cum 
este bine cunoscut, momente de cea 
mai mare însemnătate le-au consti
tuit, în acest sens, vizitele reci
proce efectuate de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Guofeng, înțelege
rile convenite cu prilejul convorbiri
lor de la Beijing și București răs- 
frîngîndu-se deosebit de favorabil 
asupra dezvoltării actuale, ca și în 
perspectivă, a prieteniei și conlucrării 
româno-chineze pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural, 
in toate domeniile de interes reci
proc.

Japonia-o prezență activă în economia 
mondială

Multă .vreme, pentru străini. Ja
ponia însemna doar ..exotism" — re
prezentat în primul rind de muntele 
Fuji Yama. cu piscul veșnic acope
rit de zăpadă, de grațioasele gheișe, 
de chimonourile in neasemuite ar
monii de culori ori samuraii in ar
murile lor fin cizelate. Astăzi, imagi
nea s-a schimbat radical ; Japonia 
nu poate fi disociată de automobilele 
sau celebrele motociclete ce se întil- 
nesc în numeroase țări ale lumii, de 
televizoarele in culori sau aparatele 
de fotografiat ultraperfectionate, de 
ceasurile electronice ori computerele 
de toate tipurile, care, datorită cali
tății lor, și-au dobîndit o binemeri
tată reputație, în prezent Japonia 
plasîndu-se, din punct de vedere al 
forței industriale, ne locul al treilea 
in lume, după S.U.A. și U.R.S.S.

Este de ajuns de menționat că eco
nomia niponă este dotată cu circa 
42 000 sisteme de computere, care 
execută operații din cele mai com
plexe pentru necesitățile industriei, 
comerțului, activității bancare si fi
nanciare.

Popor cu o veche cultură, cu o pu
ternică identitate națională, japonezii 
au îmbinat o atitudine de receptivi
tate fată de creația materială si cul
turală a altor națiuni — asimilind cu 
ușurință produse de mare tehnicitate, 
pe care le-au oferit apoi în variantă 
proprie pe piața mondială — cu o 
mare capacitate creatoare proprie, 
caracterizată prin idei îndrăznețe, 
prin soluții pline de cutezanță, 
prin migală, răbdare și strădanie 
necurmată, calități proverbiale ale 
acestei națiuni.

Japorția este săracă în materii pri
me ; pe cele peste 3 420 insule nu 
s-a descoperit nici fier, nici cupru, 
nici petrol ; aproape tot ceea ce este 
necesar activității industriale este 
adus din străinătate. în ciuda acestei 
situații. Japonia și-a cîștigat faima 
unui adevărat „atelier de prelucrare" 
al lumii. Ea a reușit să ajungă aici 
printr-o intensă activitate de schim
buri, printr-un export dinamic, ca 
modalitate de acoperire a importu
rilor masive de materii prime. Din 
1965, exporturile japoneze au cres
cut cu 700 la sută, in frunte situîn- 
du-se mașinile electronice de calcul 
și automobilele. în 1978 au fost ex
portate 4 700 000 da autoturisme, ca
mioane și autobuze, o creștere de 5,7 
la sută fată de anul precedent.

Alături de marile societăți indus
triale, care au creat adevărate uzine- 
citadele. cum este de pildă „Toyota- 
City“ — o veritabilă așezare de 
250 000 de locuitori — își desfășoară 
activitatea numeroase întreprinderi 

La împlinirea a trei decenii de la 
stabilirea relațiilor diplomatice, co
laborarea româno-chineză cunoaște 
un ritm înalt de dezvoltare. în acest 
sens, in telegrama adresată zi
lele trecute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și de 
primul ministru al guvernului român 
conducerii de partid și de stat a R. P. 
Chineze, cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a instaurării puterii popu
lare in tara prietenă, se arată : „Cu 
deosebită satisfacție eonstatăm că re
lațiile de prietenie, solidaritate, co
laborare dintre partidele, țările și po
poarele noastre cunosc o dezvoltare 
continuă in toate domeniile. Ridicată

Trei decenii de la stabilirea 
^relațiilor diplomatice dintre 

România si R. P. Chineză J
pe un plan superior de înțelegerile 
prilejuite de intilnirile la nivel înalt 
de la Beijing și București, colaborarea 
româno-chineză aduce o contribuție 
importantă la construcția socialismu
lui în cele două țări. Ia lupta forțe
lor antiimperialiste. anticolonialiste, 
democratice și progresiste, corespun
zând atit intereselor popoarelor ro
mân și chinez, cit și cauzei generale 
a socialismului, progresului si păcii 
în lume". în același sens. în telegra
ma trimisă de tovarășul Hua 
Guofeng, președintele C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
și de președintele Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentanților 
Populari conducerii de partid și de 
stat a tării noastre, cu prilejul zilei 
de 23 August, se subliniază : „între 
partidele, țările si popoarele noastre 
există o profundă prietenie revolu
ționară. Vizitele rodnice întreprinse 
reciproc de conducătorii țărilor noas
tre în cursul anului trecut au deter
minat ca relațiile de prietenie, de 
ajutorare reciprocă și de colaborare 
dintre țările noastre să intre într-o 
nouă etapă de dezvoltare multilate
rală. Sintem profund convinși că. în 
opera de construire a socialismului 
în ambele noastre țări, in lupta pen

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a stabilirii relațiilor diploma
tice dintre Republica Socialistă Româ
nia si Republica Populară Chineză, 
între ministrul afacerilor externe al 

mici și mijlocii. Automobilele „To
yota", de pildă, sînt realizate în pro
porție de 60 la sută cu piese fabri
cate in afara firmei, iar uzina de 
motociclete „Honda" primește toate 
componentele necesare de la micile 
întreprinderi, de unde ajung direct 
pe banda de montaj a cunoscutei 
firme.

în comparație cu alte țări indus
trializate ale lumii. Japonia a putut 
face fată, cu mai mult succes, pro
blemelor complexe ridicate de criza 
mondială a petrolului și materiilor 
prime, reușind să-și mențină la un 
nivel relativ stabil ritmurile înalte 
de creștere care au caracterizat dez
voltarea economică a tării. Noul plan 
economic de 7 ani — pină in 1985 — 
prevede in continuare pe această li
nie un șir de obiective ambițioase. 
Ritmul de creștere urmează să se 
mențină anual la nivelul de 5,7 la 
sută — ceea ce depășește ritmurile 
medii ale majorității celorlalte țări 
ale lumii capitaliste. în acest scop, se 
va acorda o atenție deosebită folo
sirii unor surse alternative energe
tice — cărbunele, gazul natural li
chefiat, energia geotermică si nu
cleară. astfel incit, la sfîrșitul planu
lui șeptenal, petrolul să reprezinte 
65 Ia sută in balanța energetică fată 
de 75 la sută in prezent. Ca urmare 
a măsurilor preconizate, se prevede 
ca produsul national brut să sporeas
că anual cu 5,5 la sută.

O asemenea dezvoltare industrială 
intensă a dat si dă naștere unor pro

Arhitectura industriala a orașului Osaka, unul din principalii „poli 
economici" ai insulelor nipone

tru apărarea păcii în lume. împotriva 
politicii agresive si de război a im
perialismului. ne vom sprijini si în
sufleți reciproc ca în trecut și vom 
merge înainte împreună".

Un proces continuu de diversificare 
cunosc relațiile economice si tehnico- 
știintifice, cărora le revine un rol 
deosebit de important în ansamblul 
raporturilor reciproce. Beneficiind de 
cadrul propice pe care-1 oferă Acor
dul de colaborare economică și teh
nică pe termen lung semnat la nivel 
înalt și întregit de o serie de înțele
geri ulterioare, conlucrarea pe acest 
tărim atestă, concomitent cu lărgirea 
an de an a schimburilor comerciale, 
afirmarea unor forme noi, superioare 
de conlucrare reciproc avantajoasă — 
fiind concludente în acest sens re
centele înțelegeri privind construirea 
prin eforturi comune a unor obiective 
industriale. De asemenea, potenția
lul țărilor noastre constituie o bază 
trainică pentru extinderea colaborării 
tehnico-științifice și în domeniul cer
cetării, cu prioritate în ramurile cele 
mai no.1 ale științei și tehnologiei, de 
care depind avîntul general al for
țelor de producție, progresul mal 
rapid al țărilor noastre.

Se extind, totodată, legăturile la 
diferite niveluri, pe linie de partid si 
de stat, a organizațiilor de masă și 
obștești, schimburile de experiență 
în cele mai variate domenii ale con
strucției socialiste. în același timp, 
dezvoltarea neîntreruptă a colaboră
rii pe tărimul artei, culturii. învătă- 
mîntului. presei și radioteleviziunii. 
pe plan sportiv ș.a. creează condiții 
tot mai favorabile mai bunei cunoaș
teri reciproce, apropierii și strinaerii 
continue a prieteniei frățești dintre 
cele două popoare.

Sprijinindu-se reciproc în opera de 
făurire a noii orinduiri. țările noas
tre conlucrează totodată fructuos ne 
plan international în lupta pentru 
pace și progres. împotriva imperia
lismului. colonialismului si neocolo- 
nialismului, pentru înfăptuirea aspira
țiilor popoarelor de independentă, li
bertate si dezvoltare de sine stătă
toare.

Adresînd, din toată inima, cu pri
lejul aniversării de astăzi, călduroa
se felicitări poporului chinez, po
porul român nutrește convinge
rea că relațiile de prietenie fră
țească si colaborare multilaterală 
româno-chineze se vor dezvolta tot 
mai puternic și in viitor, in folosul 
reciproc, al cauzei socialismului șl 
păcii.

României, Ștefan Andrei, și ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chineze. 
Huang Hua, a avut loc un schimb de 
telegrame de felicitare.

bleme în legătură cu poluarea me
diului ambiant, care au trezit vii 
reacții și dezbateri in sinul opiniei 
publice. Pentru a face fată situației 
ivite, autoritățile au adoptat un vast 
program de combatere a efectelor 
poluării. „Smogul", care devenise o 
plagă a marilor orașe, a inceput să 
bată în retragere sub ofensiva ecolo- 
gistilor. în prezent, panorama îneîn- 
tătoare a muntelui Fuji Yama se 
dezvăluie din nou locuitorilor capita
lei, cel puțin 60 de zile pe an. de 
cinci ori mai mult decit in urmă cu 
cîtiva ani.

în același sens, spre a se evita ca 
orașul Tokio să dobîndească propor
ții gigantice, se preconizează mu
tarea unui număr considerabil 
de instituții si întreprinderi si impli
cit o deplasare de proporții a popu
lației în afara metropolei. Proiectul 
elaborat a luat în considerație faptul 
că, potrivit specialiștilor niponi, nu
mărul total al locuitorilor canitalei si 
al suburbiilor sale ar putea ajunge 
în 1985 la 30 milioane, cu toate con
secințele ce ar decurge de aci.

Animat de dorința de a-si păstra 
propria identitate, de a-si desăvîrsi 
munca și creația, manifestînd interes 
pentru un schimb cit mai intens de 
valori cu celelalte țări, poporul nipon 
înfățișează astăzi imaginea unei na
țiuni moderne, cu un înalt arad de 
civilizație, cu o politică de largă des
chidere spre toate orizonturile lumii.

P. STANCESCU

fluențată de activitatea solară, 
fiind direct proporțională cu ea. 
Astfel, s-au înregistrat viteze 
mai mari de rotație în 1880 și 
1950 — iar la această din urmă 
dată, care a corespuns unei ac
tivități solare mai mari decit în 
1880, și viteza a fost corespun
zător superioară.

• ORDINATOR Șl 
PUBLICITATE. A ®ăsi un 
nume este o etapă foarte im
portantă în lansarea unui produs 
nou, de care depinde, nu rare
ori, succesul comercial al a- 
cestuia și, totodată, dificilă, dat 
fiind numărul mare de mărci 
deja existente pe piață. în Ja
ponia. de pildă, specialiștii în 
publicitate și marketing au în
cercat să apeleze de mai multă 

vreme la memoria -și inventivi
tatea ordinatorului în rezolvarea 
acestei probleme. Totuși, me
toda s-a dovedit ineficientă, in 
măsura în care propunerile ono
mastice ale creierului electronic, 
deși inedite, se dovedeau uneori 
pur și simplu... inpronunțabile. 
Un informătician japonez a pus 
recent la punct un sistem ce 
înlătură acest neajuns. Toate 
cuvintele sugerate de computer 
sînt pronunțabile. ba mai mult, 
ele țin cont de preferințele soli
citantului referitoare la lungi
mea sau consonanta cuvîntului.

• BUSINESS-UL STI
MULATOARELOR CAR
DIACE. Un nou scandal care

tinde să ia proporții a izbucnit 
în lumea medicală din R. F. 
Germania. Este vorba de prac
tica la care recurgeau o serie de 
chirurgi vest-germani de „recu
perare" a costisitoarelor stimu
latoare cardiace de la persoane 
decedate. (In R.F.G., cel puțin 
50 000 de persoane poartă sti
mulatoare cardiace). Aparatele 
prelevate erau expediate la 
firma producătoare (cu sediul la 
Koln), care, după sterilizarea 
corespunzătoare, le revindea 
drept produse noi. Afacerea era 
cit se poate de profitabilă, ținînd 
seama de faptul că furnizorii 
încasau pînă la 3 000 de mărci 

de fiecare stimulator, care era 
vîndut de către firmă persoane
lor interesate cu cîte 7 000 de 
mărci. Firma își permitea chiar 
să avanseze chirurgilor mai 
activi sumele necesare deplasă
rii acestora în Japonia, Thailan
da și alte țări, unde se puteau 
„recupera" stimulatoarele car
diace.

• „REGINA TEXTILE
LOR”. Cu 0 istorie de mii de 
ani, mătasea naturală este unul 
dintre cele mai vechi și mai a- 
preciate produse textile. Astăzi, 
cei mai mari producători ai 

acestui material sînt Japonia 
(16 000 tone pe an), China (15 300 
tone pe an), India și U.R.S.S. 
(cu cîte 3 000 tone pe an). „Re
gina textilelor", cum este ea 
numită, își justifică preturile 
mari la care se vinde prin lăco
mia fără seamăn a „fabricanți
lor" ei, viermii de mătase. Hra
na lor exclusivă este frunza 
tînără de dud, iar pentru obți
nerea a 100 kg de mătase na
turală este necesară o plantație 
de duzi de 8 000 mp! Recent, s-a 
desfășurat la Lucerna, in Elve
ția. un Congres international al 
mătăsii naturale, în cadrul căruia 
participant! din 30 de țări au 
dezbătut problemele actuale le
gate de producția și desfacerea 
acestui produs textil.

• FULGERUL Șl STE
JARII. încă din cele mai vechi 
timpuri s-a observat că stejarul 
atrage fulgerele mai des decit 
alti copaci. Slavii vechi au și dat 
stejarului numele de zeu al ful
gerului și tunetului. Mitologia 
spune că zeul respectiv a dăruit 
oamenilor focul, trimitînd un 
fulger care a aprins un stejar. 
Fenomenul a fost elucidat re
cent de oamenii de știință so
vietici. Ei au stabilit că sistemul 
de rădăcini al stejarului pă
trunde adine în pămînt pină la 
straturile cu apă și devine bun 
conducător de electricitate. De 
aceea, din 100 de fulgere care 
lovesc diverși copaci. 54 ating 
stejarii.

® CANOE PLIANTĂ.
Demni urmași ai vikingilor, 
norvegienii au dus mai departe 
faima acestora de „oameni ai 
mării" și de priceputi construc
tori de ambarcațiuni. Una din 
cele mai recente realizări în acest 
domeniu o constituie o canoe 
denumită „Pronor-Ally": pliantă 
sau chiar demontabilă, ea încape 
cu ușurință intr-un portbagaj 
sau poate fi transportată cu bi
cicleta sau în spinare, fiind com
pusă din țevi de aluminiu și un 
fund dublu din piele și material 
plastic. în greutate de doar 
14 kg (capacitate, pînă la 4 per
soane), ea nu putrezește, este 
ușor manevrabilă, iar suplețea 
construcției îi permite să se a- 
dapteze mișcării apei pe rîuri, 
lacuri sau mări.



Persistenta rămășițelor colonialismului - 
o amenințare permanentă la adresa păcii

Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U.

România în lume
• Contact» Internațional» • Convorbiri • Prczenț»

NAȚIUNILE UNITE. — De la trimisul special Agerpres : Alături de 
celelalte probleme de maximă însemnătate pentru pacea mondială și pen
tru garantarea drepturilor inalienabile ale popoarelor la libertate și inde
pendentă. lichidarea ultimelor enclave ale colonialismului din lumea con
temporană, eliminarea politicii anacronice de apartheid șl de discriminare 
rasială au constituit ideile majore care s-au degajat din dezbaterile de 
politică generală ce au continuat în plenul Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite.

Arătînd că persistența rămășițelor 
colonialismului constituie un factor 
important de agravare a situației in
ternaționale și o amenințare perma
nentă la adresa păcii generale, șeful 
delegației Qatarului, Ahmed Ben 
Seif Al-Thani, ministru de stat pen
tru relațiile externe, s-a pronunțat 
pentru urgentarea acțiunilor O.N.U. 
in vederea promovării unei soluții 
care să asigure autodeterminarea po
porului namibian și a cerut ca O.N.U. 
să instituie cele mai stricte sanc
țiuni împotriva regimului de la Pre
toria, pentru a-1 determina să re
nunțe la ocuparea ilegală a Namibiei 
și la politica inumană de apartheid.

Ministrul de externe al Senegalu
lui, Moustapha Niasse, s-a pronun
țat pentru intensificarea sprijinului 
internațional și a solidarității față 
de S.W.A.P.O., arătind în legătură 
cu situația din Rhodesia că „nu 
poate fi vorba despre o indenen- 
dentă autentică a poporului Zim
babwe fără constituirea unui guvern 
al majorității sub conducerea Fron
tului Patriotic".

Ministrul de externe al Albaniei, 
Nesti Nașe, a apreciat că obținerea 
independenței și emanciparea na
țională a popoarelor africane „re
prezintă exigențe majore ale epocii

noastre și un proces Istoric care nu 
poate fi stăvilit de nimeni".

Situația explozivă din sudul Africii 
— spunea, în aceeași ordine de idei, 
ministrul de externe al Somaliei, 
Abdirahman Jama Barre — pro
voacă grava preocupare a comuni
tății internaționale și îndeamnă Ia 
eforturi și mai hotărîte împotriva 
politicii nedrepte promovate de regi
murile minoritare rasiste.

Referindu-se la problema lichi
dării rămășițelor colonialismului prin 
prisma necesității de garantare uni
versală a dreptului popoarelor la 
autodeterminare și independentă, 
ministrul de externe al Malayeziei, 
Tengku Ahmad Rithauddeen, s-a 
pronunțat pentru transpunerea ne- 
întîrziată în viață a planului Na
țiunilor Unite de acordare a inde
pendenței poporului namibian.

Nguza Karl i Bond, comisar po
litic și comisar de stat pentru rela
țiile externe și cooperare interna
țională al Zairului, a declarat că 
„după prăbușirea imperiilor colo
niale, eliberarea Africii intră in pre
zent în faza ei finală, odată cu ulti
mele bătălii decisive ale decoloni
zării din Zimbabwe, Namibia și 
Africa de Sud".

BELGRAD: ÎNTREVEDERI ALE MINISTRULUI

ROMÂN AL FINANȚELOR

BELGRAD 4 (Agerpres). — To
varășul Paul Niculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
finanțelor, care participă la lucră
rile sesiunii anuale a F.M.I. — 
B.I.R.D. de la Belgrad s-a întîlnit 
cu R. M. Muldoon, prim-ministru 
și ministru al finanțelor al Noii 
Zeelande, președintele actualei se
siuni. Reprezentantul român a avut, 
de asemenea, intîlniri cu Sadek Al- 
Ayoubl, ministrul sirian al finanțe
lor, cu Aii Ardalan, ministrul eco
nomiei și finanțelor din Iran, G. W. 
Miller, ministrul finanțelor al 
S.U.A., Hon Sui Sen, ministrul fi

nanțelor al Republicii Singapore, 
J. C. Crosbie, ministrul finan
țelor din Canada, F.H.T. An- 
driessen, ministrul finanțelor al 
Olandei, și Hubert O’Jack, ministrul 
energiei și resurselor naturale din 
Guyana, In cadrul convorbirilor au 
fost abordate probleme privind 
dezvoltarea raporturilor economice 
și din domeniul financiar-bâncar 
dintre România și țările respective 
și s-a efectuat un schimb de pă
reri referitor la unele aspecte ac
tuale ale situației monetare inter
naționale și la alte probleme de inte
res reciproc.

PARIS: INTÎLNIRE INTRE MINIȘTRII DE EXTERNE 

Al ROMÂNIEI Șl FRANȚEI

Laburiștii britanici 
apartenenței țării

LONDRA 4 (Agerpres). — Partici
panta la Conferința anuală a Parti
dului laburist din Marea Britanie, 
care își desfășoară lucrările la Brigh
ton, au adoptat joi o rezoluție prin 
care se cere reexaminarea aparte
nenței țării la Piața comună. în cazul 
in care politica agricolă a „celor 
nouă" nu va fi revizuită pină la 
începutul anului 1980.

cer reexaminarea 
ia Piața comună
Adoptată în unanimitate, rezoluția 

se pronunță împotriva „contribuției 
deosebit de ridicate a Marii Britanii 
la bugetul C.E.E.", criticînd „dezechi
librul din ce în ce mai mare în cs 
privește schimburile de produse ma
nufacturate cu ceilalți parteneri co
munitari, precum șl eroziunea puterii 
Parlamentului britanic".

PARIS 4 (Agerpres). — Tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al României, a avut, la 
Paris, o intîlnire cu Jean Franțois- 
Poncet, ministrul afacerilor externe 
al Franței. In cursul convorbirii a 
fost discutată problema întăririi 
continue a raporturilor româno- 
franceze in domeniile politic, eco
nomic, comercial, al dezvoltării 
conlucrării și colaborării în sfera 
relațiilor internaționale, în spiritul 
întîlnirii la nivel înalt și al Decla
rației comune semnate, în acest an, 
la București, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și de pre

ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing.

A avut loc. de asemenea, un 
șchimb de vederi în legătură cu 
pregătirea conferinței de la Ma
drid din 1980 a reprezentanților ță
rilor semnatare ale Actului final de 
la Helsinki, realizarea dezarmării și 
dezangajării militare în Europa, in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale și pregătirea sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1980 pe această temă, 
precum și cu alte probleme inter
naționale ale lumii contemporane.

La întîlnire a participat Corneliu 
Mănescu, ambasadorul României în 
Franța.

Declarație 
sovieto-elenă

MOSCOVA 4 (Agerpres). — în 
Declarația sovieto-elenă. semnată 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Aleksei Kosîghin, 
și primul ministru al Greciei. Con
stantin Caramanlis. se arată — după 
cum informează agenția T.A.S.S. — 
că cele două țări intenționează să 
promoveze o politică de prietenie și 
bună vecinătate, coexistență pașnică 
și colaborare reciproc avantajoasă și 
să aplice neabătut în relațiile lor 
Carta O.N.U. și declarația de prin
cipii cuprinsă in Actul final de la 
Helsinki.

Părțile — se spune în declarație — 
vor dezvolta și vor extinde relațiile 
de colaborare în domeniile politic, 
economic, tehnic, cultural si științi
fic. pe baza respectării independen
tei. suveranității, integrității terito
riale. inviolabilității frontierelor, pa 
bază de egalitate în drepturi, 
neamestec în afacerile interne și 
avantaj reciproc ; de asemenea, păr
țile vor. respecta cu strictețe în rela
țiile dintre ele principiile nefoloslrii 
forței sau a amenințării cu forța și 
principiile reglementării pașnice a 
litigiilor.

Considerînd necesar să se între
prindă măsuri îndreptate spre o 
destindere multilaterală 61 / atotcu
prinzătoare — se arată în document 
— Uniunea Sovietică și Grecia se 
pronunță pentru aplicarea tuturor 
prevederilor Actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa de către toate statele 
semnatare, pentru adoptarea de mă
suri hotărîte îndreptate spre realiza
rea obiectivelor dezarmării generale 
și complete.

r.

în perspectiva alegerilor

JAPONIA: Expoziție românească de pictură la Aomori

ILE DE PRESA 
pe scurt

IN PREAJMA ANIVERSĂRII ÎNTEMEIERII R.D.G. în prezența lui Brich]
Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului • 
de Stat, a altor conducători de partid și de stat ai R. D. Germane, la 
Berlin a avut loc, în preajma celei de-a 30-a aniversări a întemeierii Re
publicii Democrate Germane, inaugurarea noului Palat ai pionierilor. • 
Palatul a primit denumirea „Ernst Thălmann". .

TRATAT DE PRIETENIE $1 CO
LABORARE BULGARO-LAOȚIAN. 
Delegația de partid și de stat a 
R. P. Bulgaria, condusă de Todor 
Jivlcov, prim-secretar al C.C. al ț 
P.C.B., președintele Consiliului de ' 
Stat al R.P.B., și-a încheiat joi vi
zita oficială de prietenie in Laos.

La încheierea convorbirilor bul- 
garo-laoțiene a fost semnat Trata
tul de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări.

„SĂ NU ADMITEM REÎNVIE
REA FASCISMULUI ! Pentru uni
tatea de acțiune împotriva perico
lului de dreapta!" — iată tema unui 
seminar organizat la Hanovra, la 
care au participat comuniști, social- 
democrati, activiști sindicali, lideri 
ai unor organizații studențești și al
tor organizații de tineret. Partici- 
panfii au definit principalele direc
ții ale luptei comune împotriva ac
tivizării forțelor neonaziste in 
R.F.G.

PREGĂTIREA CONGRESULUI AL VHI-LEA AL P.M.U.P. Biroul 
al C.C. al P.M.U.P. a analizat — după cum informează agenția 
— Proiectul de directive pentru Congresul al VIII-lea al parti- 
document intitulat „Pentru înflorirea continuă a Poloniei socia-

ÎN
Politic
P.A.P.
dului, ___ . ...... .. .. .. „
liiste, pentru dezvoltarea poporului polonez", pregătit de subcomisiile de 
lucru. S-a hotărît ca proiectul să fie 
analiză.

prezentat Comisiei Congresului spre

i

i

20 000 de cres
cători de oi fran
cezi, veniți din 
diferite regiuni ale 
țârii, au demon
strat la Rodez îm
potriva reglemen
tărilor Pieței co
mune, a căror in
troducere în Fran
ța ar antrena 
scăderea cu 30— 
40 la sută a veni
turilor lor, ruina
rea și desființa
rea unui mare 
număr de gospo
dării țărănești

TOKIO 4 (Agerpres). — In ora
șul Aomori, din nordul Japoniei, 
s-a deschis o expoziție de pictură 
cu opere ale artiștilor români și din 
pictura universală aparținînd mu
zeelor din (ara noastră. Cu acest 
prilej,. in fața unei asistente nu
meroase, guvernatorul prefectu
rii Aomori, M. Kitamura. și pre
ședintele publicației „Mainichi",
T. Hiraokaa, au apreciat că des
chiderea expoziției, prima de
acest fel in Japonia, va con
tribui la dezvoltarea relațiilor 
româno-japoneze, la o mai bună

cunoaștere a valorilor culturale și 
spirituale ale poporului român. Tot 
la Aomori, la marele magazin uni
versal Matsukiya, s-a deschis o .ex
poziție cu produse ale industriei 
ușoare, alimentare și de artizanat, 
care se bucură de aprecierile cum
părătorilor niponi.

De asemenea. România este pre
zentă la expoziția internațională de 
echipamente chimice — INCHEM 
Tok.io-1979 — la care participă nu
meroase firme producătoare din Ja
ponia și din alte țări.

EGIPT : Seară românească la Alexandria

CAIRO 4 (Agerpres). — In orașul 
egiptean Alexandria, in sala de fes
tivități o Muzeului de arte frumoase, 
a fost organizată o seară româ
nească cu tema „România, (ară a 
turismului internațional". ■Cu acest 
prilej, ziaristul Samir Mcguid, au
torul unui interesant volum despre 
țara noastră — „Călătorie prin țara

frumuseții" — a împărtășit impre
siile sale din România. A fost pre
zentat un program de filme. Au 
participat Hussein Sobhi, președin
tele Consiliului cultural-artistic din 
guvemoratul Alexandria, alte per
soane oficiale, ziariști, un numeros 
public.

Tensiune în creștere la bursele occidentale
„Panică, derută, nervozitate" — in acești termeni ar putea fi caracteri

zată atmosfera existentă joi pe piețele financiare occidentale, unde cursul 
aurului a înregistrat sinuozități neobișnuite, mentinindu-se insă la cote foarte 
ridicate. Agenția France Presse apreciază că atmosfera de la bursele de 
schimb este o consecință a faptului că, pină în prezent, Administrația S.U.A. 
nu și-a precizat intențiile privind măsurile pe care urmează să Ie adopte 
pentru a sprijini cursul dolarului american.

prezidențiale din Peru

Lărgirea blocului 
unic electoral 

al forțelor de stînga
LIMA 4 (Agerpres). — Trei noi 

partide politice peruane au hotărît 
să adere la blocul unic electoral for
mat de Partidul Comunist, Frontul 
Muncitoresc, Țărănesc, Studențesc și 
Popular și Partidul Socialist Revolu
ționar, în perspectiva alegerilor pre
zidențiale de anul viitor. Acestea sînt 
Partidul Avangarda Revoluționară, 
Acțiunea Revoluționară Socialistă și 
Comitetul de Orientare Revoluționară.

. In perspectiva alegerilor preziden
țiale din mai, anul viitor, din Peru, 
28 de organizații. politice din țară au 
cerut, pină în prezent, înscrierea lor 
oficială în registrul electoral. For
țele de stînga au hotărît să depună 
eforturi susținute pentru consolidarea 
unității lor de acțiune și prezentarea 
lor unită, pe baza unei platforme 
electorale comune, la alegeri.

★
Congresul al VII-Iea al P. C. Pe

ruan va avea loc intre 29 octombrie 
și 3 noiembrie 1979, a anunțai secre
tarul general al C.C. al partidului, 
Jorje Del Prado. Congresul va dez
bate situația politică din țară, va sta- 
bili unele modificări la statutul par
tidului și va alege noile organe de 
conducere.

„CANADA NU VA PRODUCE 
ARME NUCLEARE !“. După cum 
anunță ziarul „Christian Science 
Monitor", ministrul apărării al Ca
nadei, Allan McKinnon, a informat 
Administrația americană că, în vii
torul apropiat, din dotarea armatei 
canadiene vor fi scoase- rachetele 
cu focoase nucleare și că tara sa 
nu va produce și nu va achiziționa 
din străinătate arme nucleare. Cu 
cit mai puține state au arme nu
cleare pe teritoriul lor, cu atît este 
mai bine pentru cauza păcii — a 
declarat ministrul canadian.

UN NOU PARTID 1N BRASI
LIA. Președintele Sindicatului lu
crătorilor din industria metalurgică 
din statul brazilian Sao Paulo, Luis 
Ignacio da Silva, a anunțat crearea 
unui nou partid in Brazilia — Par
tidul Oamenilor Muncii (P. T.). El 
a arătat că noul partid va repre
zenta interesele păturilor mijlocii 
ale societății braziliene, fiind des
chis micilor producători, intelectua
lilor și tuturor persoanelor cu ve
deri liberale din țară.

I

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
SPANIA

Moment complex 
in dezvoltarea politlco-socială

ITALIA

Cerința primordială - acțiunea 
unitară a forțelor democratice

REUNIUNEA ȚĂRILOR NEUTRE Șl NEALINIATE DIN EUROPA S-a 
încheiat la Stockholm. Au participat reprezentanți din Suedia, Finlanda, 
Elveția, Austria, Iugoslavia, San Marino, Liechtenstein, Cipru șl Malta. 
Pe ordinea de zi s-au aflat probleme referitoare la pregătirea reuniunii 
de la Madrid, din anul 1980, a statelor participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa.

PENTRU RESTABILIREA LI
BERTĂȚILOR DEMOCRATICE ÎN 
SALVADOR. Patrusprezece partide 
politice și organizații sindicale din 
Salvador au elaborat un Program 
unic de luptă pentru democrati
zarea tării. Programul cheamă toa
te forțele democratice la luptă 
pentru restabilirea libertăților de
mocratice, legalizarea activității tu
turor partidelor și organizațiilor 
politice si desființarea grupărilor 
militare profasciste.

GREVA NAȚIONALA ÎN SPA
NIA. Joi s-a desfășurat în Spania 
o grevă națională de patru ore a 
personalului de la Văile ferate, care 
revendică îmbunătățirea salarizării 
în condițiile ratei inflaționiste in 
creștere. La această acțiune au par
ticipat peste 70 000 de salariați ai 
Societății naționale spaniole de căi 
ferate.

I

I

ERUPȚIE. După cum anunță 
I agenția P.A.P., la mina „Nowa 
I Ruda" din Silezia s-au declanșat o 
I erupție puternică și neașteptată de 

bioxid de carbon și o prăbușire de 
rocă. In locul unde s-a produs ac
cidentul lucrau 53 de mineri. Du- 

Itorită măsurilor de urgentă luate, 
43 de mineri au putut fi evacuați. 

LȘapte mineri și-au pierdut viața, 
iar 3 sînt spitalizați.

DEMISIE. Juanita Kreps, minis
trul american al comerțului și re
lațiilor economice, și-a prezentat 
demisia președintelui S.U.A., Jimmy 
Cartei-, care a acceptat-o. Un pur
tător de cuvînt al ministerului res
pectiv a precizat că demisia a sur
venit din „motive personale."

PRELUDIILE IERNII LA MOS
COVA. La Moscova au căzut 
miercuri primii fulgi de zăpadă. 
Ninsoarea a durat insă doar cîteva 
minute, iar zăpada s-a topit ime
diat. Cu șase ani în urmă, zăpada 
căzută la 4 octombrie s-a menținut 
insă timp de două zile pe străzile 
Moscovei. J

Actualitatea politico-economică spa
niolă a consemnat printre principalele 
evenimente dezbaterea în Cortesuri 
a planului economic pe termen me
diu al guvernului, elaborat sub in
cidența fenomenelor de criză ce ca
racterizează economia occidentală și, 
îndeosebi, de criză energetică. Fără a 
respinge măsurile preconizate, parti- 
dele de opoziție le-au apreciat ca in
suficiente, propunind o serie de a- 
mendamente. P. C. din Spania, de 
pildă, apreciind că planul evită a- 
bordarea directă a unora dintre pro
blemele acute ale economiei naționa
le — cum ar fi sporirea locurilor de 
muncă pentru a stăvili șomajul, si
tuația întreprinderilor mici și mij
locii — a prezentat o rezoluție referi
toare la necesitatea unor măsuri în 
acest sens, rezoluție care a fost a- 
doptată cu covîrșitoare majoritate 
de voturi. Dealtfel, împreună cu alte 
rezoluții propuse de Partidul Socia
list Muncitoresc Spaniol și alte gru
pări politice reprezentate în parla
ment, planul a fost aprobat de Cor
tesuri. în urma unor dezbateri rela
tiv de scurtă durată.

Dacă subiectul dezbaterilor pro- 
priu-zise a fost de ordin economic, 
deputății Cortesurilor. ca si cercuri
le cele mai largi ale opiniei publice, 
și-au manifestat, totodată, preocupa
rea profundă față de escaladarea te
rorismului, cu toate implicațiile ce 
decurg din aceasta pentru situația 
internă. Asasinarea guvernatorului 
militar din Guipuzcoa. generalul 
Gonzalez-Valles, declarațiile recente 
ale unor înalți comandanți militari 
In legătură eu astfel de acte, unele 
dintre ele sugerind chiar eventuali
tatea intervenției directe a forțelor 
armate pentru reprimarea terorismu
lui. au creat o situație de accentuată 
tensiune, așa cum o caracterizează 
liderul socialist Felipe Gonzalez. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit mul
tiplicarea actelor teroriste — repu
diate cu vehementă de principalele 
partide politice, de opinia publică, in 
general — are loc în preajma referen
dumului pentru ratificarea statutului 
de autonomie a Țării Bascilor, pro
gramat pentru 25 octombrie. Gru
purile teroriste din Țara Bascilor 
se pronunță împotriva acestui statut. 
Statutul este respins — deși de pe 
alte poziții — si de forțele de dreapta 
și ultradreapta, a căror activitate pro
vocatoare cunoaște o puternică recru

descentă. Se evidențiază, dealtfel» toi 
mai clar faptul că acțiunile teroriste, 
atentatele săvîrșite împotriva milita
rilor, inclusiv ofițeri superiori, nu fac 
decît jocul forțelor de dreapta, au 
un caracter provocator, răspund inte
reselor cercurilor fasciste, epigonilor 
franchismului. -Aceste crime, con
damnate cu cea mai marc asprime 
de tortele democratice în frunte cu 
comuniștii spanioli, urmăresc să 
creeze o atmosferă de instabilitate 
politică, să submineze cursul demo
cratic, servesc ca „argument" extre
miștilor de dreapta peiitru a propaga 
reîntoarcerea la trecut...

în aceste condiții, președintele gu
vernului. Adolfo Suarez, și-a sus
pendat vizita oficială pe care urma 
să o facă în S.U.A. și o serie de țări 
din America Centrală, considerînd 

. că escaladarea actelor extremiste ne
cesită prezența sa la Madrid.

Pe acest fundal, un eveniment im
portant în viafa politică națională 
l-a constituit congresul extraordinar 
al Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol (P.S.M.S.), chemat să defi- 

‘ nească linia politică viitoare și să, 
aleagă conducerea executivă a parti
dului (se știe că m urma discuțiilor 
survenite asupra orientării ideolo
gice și a programului, in timpul 
Congresului al XXXVIII-lea din mai 
anul acesta a fast desemnată doar o 
conducere provizorie și. in același 
timp, au continuat dezbaterile in 
partid în vederea clarificării opțiu
nilor sale politice și ideologice). La 
sfirșitul dezbaterilor, congresul ex
traordinar a ales, cu mare majoritate 
de voturi. în funcția de secretar ge
neral al partidului pe Felipe Gon
zalez. Congresul a reafirmat caracte
rul de masă si de clasă al partidului, 
precizind că P.S.M.S. iși Însușește 
marxismul ca instrument teoretic — 
„critic si nedogmatic" în vederea 
transformării realității sociale. în 
concepția P.S.M.S., revoluția consti
tuie un proces permanent, care tre
buie desfășurat în toate domeniile — 
politic, economic și cultural.

Complex și contradictoriu, actua
lul moment politic spaniol reprezin
tă, in opinia observatorilor politici de 
aici, o etapă cu implicații deosebite 
asupra evoluțiilor viitoare in an
samblul vieții politico-sociale.

Valentin PAUNESCU
Madrid

Noul guvern italian, format în pri
ma jumătate a lunii august, la capă
tul unor lungi și frămintate tratative, 
este așteptat acum la proba faptelor. 
Intre chestiunile prioritare pe care 
acest cabinet de tranziție, rod al 
compromisului de ultimă oră al for
țelor politice, va trebui să le înfrun
te se află problema apărării ordinii 
publice, încărcatele dosare social- 
economice, o serie de întrebări spe
cifice legate de tînăra generați^ și 
altele. „Lupta contra terorismului 
reprezintă — după cum scria ziarul 
„AVANTI" — virful aisbergului, 
chestiunea cea mai dramatică a 
tării". Dacă in aceste ultime săptă- 
mini, care au coincis cu întreruperea 
activității parlamentare, actele de 
violentă și terorism s-au făcut mai 
puțin simtite, principalele forte po
litice si sindicale nu exclud însă o 
relansare a acțiunilor teroriste. „Or
ganizațiile sindicale — declara Lu
ciano Lama, ' secretarul general al 
Confederației Generale a Muncii 
(C.G.I.L.), intr-uri interviu acordat 
ziarului „CORRIERE DELLA SERA" 
— sînt foarte preocupate de acest 
fapt. Este adevărat că terorismul a 
suferit in ultimul timp o serie de 
înfrîngeri. Cu toate acestea, nu cred 
că forțele teroriste și centralele ope
rative au fost puse in situația de a 
nu mai putea acționa". Potrivit da
telor furnizate de Ministerul do In
terne, numărul atentatelor si actelor 
de violentă s-a ridicat in anul trecut 
la 2 395, fată de 1 198 în 1976 și 702 
în 1975.

Dincolo de aceasta, nu pot fi trecu
te. desigur, cu vederea multiplele 
dificultăți sociai-economice prin care 
trece tara, dificultăți a căror atenua
re a fost întirziată si de incertitu
dinile prelungite de eșecurile in 
realizarea unei formule guverna
mentale viabile. îndeosebi, în ulti
mele luni, inflația a continuat să 
sporească, ajungind in prezent la 15 
la sută ; potrivit relatărilor publicate 
în presa italiană, prețurile bunurilor 
de larg consum cresc aproape în 
fiecare zi. Si aceasta în timp ce — 
după cum remarca revista „RINA- 
SCITA" — „ritmul de creștere a eco
nomiei italiene stagnează, iar șoma
jul reprezintă una din problemele 
grave ale tării. Numărul șomerilor a 
trecut de 1.6 milioane (circa 7 la 
sută din totalul forței de muncă), 
ceea ce este foarte mult".

Nemulțumirea tot mai mare exis
tentă in rindurile maselor largi 
populare fată de modul neadecvat în

care s-a acționat si se acționează 
pentru rezolvarea acestor probleme 
și-a găsit expresie in valul de ac
țiuni greviste declanșat în ultimele 
săptămîni de către cele trei princi
pale centrale sindicale: C.G.I.L„ 
C.I.S.L. și U.I.L. și care anunță o 
toamnă caldă pe frontul social.

Conceput ca o structură li
mitată, atît prin componenta sa, cit 
și prin timpuL cit va râmine la con
ducerea treburilor tării, actualul ca
binet nu are. după părerea observa
torilor politici, nici forța si nici po
sibilitatea de a înfrunta si rezolva 
in .mod viabil probleme ca cele de 
mai sus, sau altele de asemenea na
tură, cărora Italia este chemată să le 
facă fată în prezent. Acesta este și 
motivul pentru care observatorii 
privesc cu interes la intensa activi
tate politică care se desfășoară atit 
în interiorul partidelor, cit și în re
lațiile dintre ele și care vizează .în
deosebi viitoarea formulă guverna
mentală.

O atenție deosebită a acordat 
presa italiană întîlnirii dintre condu
cătorii P.C.I. și P.S.I. Pentru prima 
dată, după mai multi ani. conduce
rile celor două principale formații 
de stînga au angajat un dialog di
rect. de natură să stimuleze apropie^ 
rea și colaborarea dintre ele. ca și 
alcătuirea unei platforme unitare de 
acțiune. Acum, aprecia după înche
ierea convorbirilor secretarul gene
ral al partidului comunist, se poate 
vorbi de o mai mare apropiere între 
cele două partide. în timp ce secre
tarul general al partidului socialist 
releva că întâlnirea, a constituit un 
impuls pentru o îmbunătățire a 
relațiilor dintre P.S.I. și P.C.I. Do
cumentul comun evidențiază, prin
tre altele, necesitatea unui an
gajament din partea întregii stingi 
italiene pentru a crea baze sigure și 
coerențe politicii de solidaritate de
mocratică. de colaborare pentru so
luționarea problemelor ce stau in 
fața tării. Si deși nu, conține strate
gii precise pe termen scurt, docu
mentul insistă asupra unor axe de 
convergentă concrete, referitoare la 
principalele probleme soeial-econo- 
mice ale tării, ceea ce deschide, fără 
îndoială, căi largi pentru acțiunea 
comună a tuturor forțelor de stînga 
și a celorlalte forțe democratice, 
pentru formarea unui guvern de so
lidaritate națională, singurul în mă
sură să faciliteze rezolvarea multi
plelor probleme ale Italiei.

Radu BOGDAN

O decizie 
impopulara...

„In 1977 — scrie ziarul „Inter
national Herald Tribune" — 13 din
tre partenerii care fac parte din 
•N.A.T.O. s-au angajat să sporească 
cheltuielile militare cu cite 3 la 
sută pe an pină in 1983". A fost 
o hotărire luată sub presiunea 
cercurilor interesate in intensifica
rea cursei înarmărilor. Popoarele 
însă au condamnat cu hotărire mă
surile adoptate, pronunțindu-se nu 
pentru creșterea, ci, dimpotrivă, 
pentru diminuarea bugetelor mili
tare. Și, din datele publicate de „In
ternational Herald Tribune" rezultă 
că o serie de țări din N.A.T.O., ca, 
de exemplu, Italia, Olanda, Turcia, 
Grecia și Portugalia, nu și-au spo
rit cheltuielile militare la cuantu
mul prevăzut. In ceea ce privește 
Germania occidentală — scrie zia
rul — aceasta „va spori cheltuielile 
militare cu numai 1,5 la sută in 
anul viitor". în fapt — arată „In
ternational Herald Tribune" — 
aceasta nu înseamnă nici un fel 
de majorare, deoarece rata inflației 
este mai mare decît cifra respec
tivă. „Ca urmare, in 1980, in ter
meni reali, Bonnul nu-și va spori 
cheltuielile militare". O hotărire 
impopulară și antipopulară nu-și 
poate găsi lesne aplicare...

„Oameni 
care trăiesc ilegal"

O anchetă dată publicității la 
Ciudad de Mexico relevă că cercu
rile de afaceri americane obțin pro
fituri imense de pe urma exploată
rii celor aproximativ șase milioane 
de emigrant! mexicani în S.U.A., 
trecuți in categoria celor ce „tră
iesc ilegal". Potrivit documentului, 
muncitorii mexicani — ca și imi
granții din alte. țări — sînt plătiți 
aproape de două ori mai puțin 
decit salariile minime ale america
nilor, sint angajați numai în munci 
înjositoare, lipsiți de orice drepturi 
și libertăți sindicale, precum și de 
posibilitatea de a beneficia de asi
gurările sociale.

„Stupefiantele constituie una din 
marile probleme ale epocii noas
tre" — a declarat ministrul spaniol 
al culturii, Manuel Clavero Are
valo, în cadrul celui de-al IX-lea 
Congres internațional privind com
baterea consumului de stupefiante, 
ale cărui lucrări au loc la Madrid. 
El a subliniat că fenomenul respec
tiv, devenit tot mai îngrijorător, se 
datorește faptului că, fiind lipsiți de 
idealuri, mulți tineri caută in dro

Nu e de vină ereditatea...
Unul din fiecare cinci americani trăiește sub limitele nivelului oficial 

considerat de sărăcie, scrie revista „U. S. News and World Report". 
Dacă in 1968 circa 25 milioane de americani iși duceau existența în 
sărăcie, astăzi, în pofida extinderii pieței brațelor de muncă, numărul 
americanilor înregistrați ca săraci rămîne la același nivel — 24,7 milioane 
de oameni. Principala cauză a. sărăciei o constituie șomajul. Acum are 
loc o nouă reducere a numărului locurilor, de muncă la ferme și în ma
rile orașe, îndeosebi in nord-estul țării.

Sărăcia este „bransmisă" prin moștenire, din generație in generație. 
O investigație efectuată in zona Los Angeles a arătat că din 176 000 
de familii care trăiesc din subvenții pentru sărăcie, 37 000 de familii 
iși duc această existență pe parcursul celei de-a doua generații. Multi 
dintre capii acestor familii, șomeri și ei, nu-și amintesc ca părinții lor 
să fi avut vreodată de lucru. Dar de vină nu este ereditatea...

„La lada de gunoi a istoriei..."

Fotograful zia
rului „Internatio
nal Herald Tribu
ne" a surprins o 
imagine simbolică 
cu prilejul Con
ferinței de la Lon
dra în proble
ma Zimbabwe: in 
drum 6pre clădi
rea unde se des
fășoară reuniu
nea, fostul pre
mier rhodesian 
lan Smith, ac
tualmente minis
tru în „guvernul" 
Muzorewa, trece 
pe lingă... o ladă 
de gunoi. „Nici 
nu se putea o 
asociație mai po
trivită..." — co
mentează ziarul 
amintit.

Evadarea în neant
guri evadarea din marasmul social 
in care trăiesc, nesocotind consecin
țele nefaste ale pasului pe care-l 
întreprind. La congres au fost ci
tate date semnificative: de la în
ceputul anului, in Italia au murit 
76 de persoane ca urmare a consu
mului de stupefiante. Aproximativ 
600 000 de americani pot fi decla
rați toxicomani, dintre care 80 000 
urmează tratamente în spitale. Cu
rele de dezintoxicare sint de cele

mai multe ori fără efect, căci de 
regulă victimele recidivează. Tocmai 
de aceea, diferiți specialiști — me
dici, psihiatri, sociologi — consi
deră că trebuie acționat prin tra
tament nu numai asupra bolnavilor 
toxicomani, ci și asupra cauzelor 
profunde care determină această 
plagă. Anume, asupra înșiși facto
rilor sociali care generează sau fa
vorizează această plagă.
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