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Pentru afirmarea puternică 
a noii calități in economieÎNNOIREA ȘI MODERNIZAREA PRODUSELOR-sarcină prioritară, cauză a tuturorSă reflectăm mai intîi asupra cîtor- va date : așa cum se prevede în Planul national unic de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1980, produsele noi și modernizate introduse în fabricație de la începutul cincinalului vor avea, in anul viitor, o pondere de 44 la sută in valoarea producției-marfă realizate in ramurile prelucrătoare ale industriei republicane. De asemenea. potrivit Directivelor Congresului al XII-lea al partidului, în anul 1985, circa 45 la sută din valoarea producției în industria republicană prelucrătoare va fi obținută pe seama produselor ce vor fi puse în fabricație in perioa- y da 1981—1985. Sînt sarcini mobilizatoare, care confirmă importanța deosebită pe care o acordă în continuare conducerea partidului accentuării laturilor calitative ale activității economice.Evidențiind însemnătatea acestor sarcini, în Raportul prezentat la Congresul al XII-lea al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat : „O problemă centrală a întregii industrii este înfăptuirea unei cotituri radicale în domeniul calității produselor, al îmbunătățirii performanțelor lor tehnice". O atare orientare izvorăște din cerințele obiective ale dezvoltării noastre economico-socia- le în etapa actuală și în perspectivă. iar înfăptuirea acestei sarcini impune o schimbare revoluționară în gindirea și în munca noastră de zi cu zi. Din multitudinea argumentelor științific fundamentate in stabilirea acestui obiectiv, ne oprim la cîteva.Ne-am propus, cum bine 

ne știe, țelul măreț de a ajunge in cincinalul viitor în rîn- dul țărilor cu dezvoltare economică medie. Indiscutabil, accelerarea ritmului de înnoire și modernizare a producției, precum și a tehnologiilor de fabricație, in primul rind pe baza concepției tehnico-știin- țifice românești, constituie sarcini- chcie. esențiale în înfăptuirea acestui obiectiv. Cu atît mai mult în prezent, cînd în lume schimbarea produselor șl a tehnologiilor are loc intr-un ritm extrem de rapid, iar realizarea constantă a unor ritmuri înalte de dezvoltare economico-so- cială este de neconceput fără promovarea largă a progresului tehnic. Prin introducerea în fabricație a unor produse noi, cu parametri teh- nico-funcționali și economici ridicați, prin extinderea tehnologiilor moderne, de mare randament, se
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Mereu lingă oameni
Toți cei aproape 90 

de comuniști, delegați 
la conferința de dare 
de seamă și alegeri a 
comitetului de partid 
de la C.A.P. Botiz, ju
dețul Satu Mare, au 
intimpinat cu aplauze, 
încărcate de o bucurie 
aparte, vestea că a 
fost investită cu răs
punderea de secretar 
al comitetului de par
tid din ' cooperativă 
profesoara I olanda 
Marc, directoarea șco
lii generale din comu
nă. Pe unii — nu din 
cooperativă, nici din 
comună, unde profe
soara de biologie și 
agricultură este bine 
cunoscută pentru acti
vitatea), ei pasionată, 
mereu lingă oameni, 
in mijlocul oamenilor, 
desfășurată deopotrivă 
pentru prosperarea 
școlii și a unității agri
cole — această alegere 
i-a surprins. își pu
neau întrebarea : cum 
o să poată oare o pro
fesoară, avind și mun
că de conducere in 
școală, să exercite atri
buțiile de secretar al 
comitetului de partid 
intr-o cooperativă a- 
gricolă, să facă față 
unor sarcini atit de 
grele și complexe ?

Am adus aceste 
semne de întrebare in 
discuția secretarului 
comitetului comunal de 
partid, Nicolae Bondici. 
Ne-a răspuns tranșant : 
„Pentru comunista Io- 
landa Marc și colecti
vul didactic in fruntea 
căruia se află, interesul 
acordat bunului mers 
al activității economice 
in cooperativă este la 
fel de mare ca și față 
de procesul instructiv- 
educativ din școală. 
Datorită directoarei 

școlii, la noi ciștigă tot 
mai mult teren ideea 
că problemele agricul
turii nu sint numai ale 
cooperativei, ci ale tu
turor locuitorilor co
munei, indiferent de 
ocupația acestora. Prac
tic, prin incetățenirea 
acestei viziuni s-a 
creat o simbioză atit 
de rodnică intre școală 
și cooperativă, incit 
activitatea lor nu mai

poate fi concepută, la 
ora actuală, in mod 
separat, ruptă una de 
alta.

— Este lucrul cel 
mai firesc — ne măr
turisește, la rindu-i, 
tovarășa Marc — să 
milităm pentru a asi
gura o îmbinare cit 
mai armonioasă intre 
activitatea școlii și a 
cooperativei, ambele 
situate intr-o localitate 
unde ocupația de bază 
a localnicilor este agri
cultura. Ne preocupă 
participarea regulată a 
elevilor și cadrelor di
dactice la muncile 
timpului in perioadele 
de practică, dar și in 
afara acestora, in tra
diționalele la noi „du
minici ale muncii pa
triotice" in cooperati

asigură valorificarea superioară a resurselor de materii prime, materiale. combustibili și energie electrică, creșterea mai accentuată a productivității muncii sociale și, pe aceste căi, a valorii nou create, a venitului național. Sintetizînd, ridicarea continuă și rapidă a nivelului
Ponderea produselor noi 

și modernizate 
în anul 1980

Potrivit prevederilor planului național unic de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1980, produsele noi și modernizate. introduse în fabricație de la începutul cincinalului vor avea, in anul viitor, o pondere de 44 la sută în valoarea producției marfă realizate în ramurile prelucrătoare ale industriei republicane.
tehnic șl calitativ al produselor constituie o cerință primordială a progresului mai accelerat al industriei românești, al întregii economii naționale.Totodată, nu putem vorbi despre creșterea competitivității mărfurilor românești p<? piețele externe, despre participarea tot mai intensă și cit mai avantajoasă a țării noastre la schimburile economice internaționale fără a sublinia efortul permanent care trebuie depus in fiecare întreprindere în vederea înnoirii producției, ridicării calității, a caracteristicilor tehnice, economice, funcționale și estetice ale produselor.în sfirșit, dar nu pe ultimul plan, asimilarea unor produse noi cu caracteristici tehnico-calitative superi

vă. Ciștigul este, evi
dent, și de ordin ma
terial, in beneficiul co
operativei, al elevilor 
și al școlii, dar mai 
presus de acesta, ciști
gul este de natură... 
științific — organizato
rică. Știți dumneavoas
tră cit de bine stăpi- 
nesc de pe acum elevii 
noștri sistemul organi
zării și , retribuirii 
muncii in acord global ? 
Pregătirea lor temei
nică este, în fond, o 
investiție pentru viito
rul cooperativei.

Implantarea organică 
a școlii in activitatea 
unității agricole are 
insă multe alițaspecte. 
Directoarea școlii măr
turisește cu satisfacție 
că, împreună cu cadre
le didactice, au reușit 
să antreneze sistema
tic la muncile timpului 
multe gospodine. Dar 
nu numai atit. Printr-o 
activitate științifică 
susținută și interesan
tă, prin răspindirea 
unei multitudini de 
cunoștințe noi in ria
dul locuitorilor comu
nei, colectivul profeso
ral in fruntea căruia se 
află Iolanda Marc ii 
ajută pe oameni — ti
neri și virstnici — să 
dobindească o înțele
gere nouă, justă și 
veridică, asupra evolu
ției naturii și societății.

Pentru această ener
gie, pentru căldura cu 
care se apleacă mereu 
spre oameni, conver
tind idei și acțiuni în 
fapte spre binele tu
turor, profesoara co
munistă se bucură de 
încrederea și respec
tul tuturor celor din 
jur.
Octav GRUMEZA

Desen de T. ISPAS 

oare, concomitent cu reproiectarea și modernizarea celor aflate in fabricație sînt probleme care-i interesează, în cel mai înalt grad, pe toți oamenii muncii — ca producători și proprietari ai mijloacelor de producție, ca beneficiari ai producției sociale — întrucît calitatea superioară a producției exercită o influență pozitivă asupra nivelului nostru de trai afît prin amplificarea capacității economiei de a spori venitul național, singura sursă de creștere a bunăstării, cît și direct, prin a- sigurarea populației cu o gamă largă de bunuri materiale de înalt nivel calitativ.Este pozitiv faptul că. In marea întrecere socialistă din acest an hotărîtor al cincinalului, colectivele de oameni ai muncii au acordat o atenție deosebită valorificării rezervelor și posibilităților de care dispun pentru a asigura o calitate mereu mai ridicată produselor pe care le fabrică, pentru înnoirea și modernizarea lor continuă. în acest sens, ar putea fi prezentate numeroase exemple din toate ramurile industriei. Totuși rezultatele și progresele obținute în acest domeniu nu sînt, pretutindeni, pe măsura potențialului științific, nivelului de dotare tehnică a economiei noastre naționale, pregătirii și experienței de care dispun muncitorii, maiștrii și inginerii din întreprinderi. Iată de ce, atit în anul 1980, cit și în perspectiva viitorului cincinal, indicațiile și recomandările practice date in repetate rînduri de seț-, cretarul generai al partidului) tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la înnoirea și mo- derriizarea susținută a produselor, la promovarea largă a tehnologiilor avansate se înmănunchează în adevărate programe de acțiune pentru fiecare colectiv de întreprindere.în spiritul exigențelor actuale care se pun în domeniul calității produselor, ministerele, centralele industriale, toate unitățile economice sint chemate să stabilească neintîrziat programe concrete pe fiecare produs, în vederea perfecționării activității de proiectare, a tehnologiilor de fabricație, respectării riguroase a disciplinei tehnologice și normelor tehnice, intensificării controlului pe întregul flux de producție, astfel încît. pe poarta nici unei întreprinderi să nu iasă produse ce nu corespund integral standardelor de calitate. Pentru ca programele stabilite în scopul ridică-(Continuare în pag. a Il-a)
De la Craiova la Bechet, așezat la vărsarea Jiului bătrin in Dunăre, acum șase decenii călătoream o zi întreagă cu căruța, pe dogoarea lui iulie, prin noroaiele de toamnă și primăvară, adunate în gropi pînă la căpățîna roților, ori cu sania pe viscolul ce te orbea, cu șomoioage de fin legate cu fringhie de sanie, ca — invirtindu-se — să alunge lupii înfometați. în Dealul Gînsacului ne dam jos ca să ușurăm caii. Ascultam povestea comorilor îngropate pe undeva pe aproape, a tîlhari- lor care pindeau aici pe drumeți, a primului șofer din Bechet, Ștefan al Ghel- băranei, mort aici la prima lui cursă, cu volanul scăpat din mină în curba pon- cișă a dealului. Acum, autobuzul. iarna încălzit, vara cu plafonierele deschise, te ia la oră fixă din autogara Craiova și intr-un ceas și un sfert te duce în fața consiliului popular Bechet. Dealul Gînsacului a rămas o glumă și legendele lui sînt uitate. Oamenii vorbesc despre producția la hectar, despre o nouă baie comunală, despre primarul Ion Popescu, venit din alt sat, dar identificat cu problemele be- chețenilor, neobosit și ferm, înțelegător pentru nevoile fiecăruia. împreună cu „vi- cele" Vasile Constantinescu și secretarul comitetului executiv, Ene, găsește soluții principiale oricărei di- fițultăți...Unde este praful ce pufăia sub tălpi acoperind gleznele acum 35 de ani ? Unde sînt șanțurile cu podețe putrede ? Merg pe asfalt neted, pudrat pe margini cu nisip fin adus de vînt, printre bordurile cu trandafiri, nemțișor. bu- dencuțe și gherghine pitice, străjuite din loc în loc de piramidele copacilor de ornament ce-și păstrează verdele intens chiar pe vipia de 40 grade.Din parcul ce-și așteaptă
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PAROȘENI

32 000 tone cărbune 
peste planîndeplinind sarcinile de plan pe 4 ani ai actualului cincinal, colectivul întreprinderii miniere Paroșeni, din bazinul Văii Jiului, va extrage pinâ la sfirșitul acestui an mai mult de 32 000 tone cărbune peste prevederi. Acest succes este rezultatul extinderii mecanizării complexe a lucrărilor din subteran, al stabilirii și aplicării unor tehnologii și metode de extracție de mare randament, al Creșterii indicilor de utilizare a mașinilor și instalațiilor miniere din dotare. Ca urmare, în abatajele mecanizate s-a realizat o productivitate a muncii superioară prevederilor cu peste 1 000 kg cărbune pe post.

TIMIȘOARA

200 de produse 
de înaltă tehnicitateSpecialiștii Întreprinderii „E- lectrotimiș" din Timișoara au realizat in acest an, în colaborare cu institutele de cercetare și proiectare și de in- vățămint tehnic superior, a- proape 200 produse noi, de înaltă tehnicitate — agregate, pentru linii tehnologice de prelucrat ansamble și șubansamble de motoare electrice, mașini de trefilat și de bobinat, instalații de sudură, prese, ștante. matrițe — care înlocuiesc, in cea mai mare parte, utilaje similare din import. (Cezar Ioana).

Orășelele copiilor 
și-au deschis porțileDuminică, In Capitală și în municipiile reședință de județ și-au deschis porțile orășelele copiilor, expresie a grijii pe care partidul și statul nostru, întregul popor o poartă tinerei generații.Orășelele copiilor, care vor rămîne deschise pînă la 3 Ianuarie, găzduiesc o serie de activități organizate de consiliile organizației pionierilor, casele pionierilor și șoimilor patriei, școli și grădinițe, spectacole, montaje muzical-literare, recitaluri de versuri închinate patriei și partidului, acțiuni prin care copiii țării exprimă mulțumirile lor fierbinți conducerii partidului și statului nostru, tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu. pentru copilăria fericită pe care o trăiesc.în Capitală, gazda orășelului copiilor este Parcul tineretului. S-au deschis, de asemenea, orășele ale copiilor la baza sportivă Cireșarii, parcul Obor, baza sportivă Titanii, ștrandul Izvor si in parcul din cartierul Drumul Taberei. (Agerpres).

botezul adie — pe bandă — melancolia Baladei lui Ciprian Porumbescu, sub arcușul fermecat al lui Ion Voicu, iar săgeata îndrumă spre Punctul muzeistic. Cite cioburi n-am adunat in copilărie, dar nimeni nu ne-a spus că sint urmele din neolitic, din epoca de bronz ori mai recente ale unei străvechi așezări omenești dăinuind prin milenii pînă la noi,

sub ploaie de lovituri — mină de lucru gratuită, tinerețe fragedă pentru haremurile pașalelor, înghesuite în șăicile turcești. Tot pe aici a fost „Drumul sării", adusă în care lungite cu cîte șase boi de la ocnele noastre pentru pescăriile din stingă Dunării, pentru munții de pilaf cu seu de berbec înfulecat zilnic de credincioșii lui Alah.Robi sau doar dijmași,
La Bechet, 

pe fostul „drum 

al robilor"...
Prof. univ. dr. Emilia Șt. MILICESCU

nedezlipită de nisipurile, bălțile și zăvoaiele generate de întîlnirea Jiului cu trimba călătoare a Dunării. Iată unelte de pescuit : mincioguri, vîrșii, jigăj- nii, țăpoaice ; o vatră a- fumată de țăran sărac, scăueșe scobite în trunchi de copac, căpistere și blide de lemn, oală pînte- coasă de lut ars, cîteva cergi și căpătîie umplute cu pănuși de porumb, u- nelte primitive de plugărie, de prelucrare casnică a linii șl cînepei. Pe pereți, panouri cu scheme și fotografii povestesc istoria satului pentru tineretul viitorului oraș, ca să nu uite bordeiele, acoperite cu stuf din Arădan — adevărate vizuini de sobol — în care au locuit străbunii lor, pe cind cei de azi au și început să locuiască în blocuri cu confort modern...Pe aici a trecut, în lunga perioadă de asuprire otomană, „Drumul robilor" — coloane triste de oameni

locuitorii așezării ce s-a numit succesiv Ciobanul, Schela Ciobanului, Pichet și apoi Bechet, se ascundeau de năvălitori în pădurile chiftind de apă dintre Jiu, Jieț și Dunăre și se refugiau pe dealurile de nisip de groaza revărsării apelor : finul, dobitoacele surprinse la pășune, bietele lor gospodării pluteau spre Drăcsîn și Corabia, duse de năhlapii învîrte- jiți. Noi, elevii lui Dincu- lescu și ai lui Marin Pre- torian, ne suiam in podul școlii pînă ce pe uliță apa ne ajungea numai pînă la glezne. Zadarnic neuitatul Ilie Dumitrescu, căruia prima promoție de liceeni din Bechet — pregătiți de el și duși la examenele din Craiova — ii datorează recunoștință, se lupta in fiecare an să scoată la îndiguire pe îndărătnici : „Eu n-am decit o litră de pă- mînt. Să iasă ăl de are 5 pogoane !“... Și calamitatea

„În rindurUe Frontului Unității Socialiste 

ne mobilizăm și mai puterniG forțele 
pentru înfăptuirea mărețelor obiective 

stabilite de partid"
Delegații și invitații la conferința municipală Slatina a Frontului Unității Socialiste arată în telegrama lor: Intr-o atmosferă de elan creator, optimism și încredere deplină în politica internă și externă a partidului și a statului nostru, ne exprimăm mulțumirea și recunoștința fierbinte pentru dezvoltarea economico-socia- lă, din anii socialismului, a Slatinei, ca și a patriei noastre. Cu sentimente de aleasă mîndrie patriotică, ne exprimăm bucuria realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului, satisfacția că veți fi și președintele Frontului Unității Socialiste.Delegații, in numele organizațiilor componente și al celor peste 14 000 de membri individuali consti- tuiți în organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste, însuflețiți de exemplul generos pe care-1 oferiți, zi de zi, tuturor cetățenilor patriei, strins uniți în jurul partidului, se angajează ca, sub conducerea organelor și a organizațiilor de partid, să nu precupețească nimic pentru a realiza sarcinile economice, social-culturale și obștești ce revin municipiului Slatina, creînd astfel toate condițiile înfăptuirii. mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.Participativii la conferința municipală Sibiu a Frontului Unității Socialiste — se arată intr-o altă telegramă — în numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc înfrățiți pe aceste străvechi meleaguri — români, germani, maghiari și de alte naționalități — își exprimă adeziunea deplină și profunda satisfacție față de propunerile formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața politică a tării. Aceste măsuri, rodul gîndirii dumneavoastră profunde, de excepțional conducător de partid și de stat, asigură concordanța deplină intre noul cadru organizatoric creat și schimbările 'produse*in structura socială a țării noastre, in conștiința maselor largi de cetățeni, răspund pe deplin dorinței și hotărîrii lor de a se ma

Modernul cartier constânțcan Tomis IV
se repeta cel puțin la doi ani, sărăcindu-i pe toți.In 1947—1949 însă, activiștii de partid se adresau unor săteni egali în drepturi, așa că și cei mai lă- sători au pus umărul la îndiguire. De atunci dorm liniștiți și, fără grija înecului, progresează. Pe bătăturile golașe de altădată își rotesc, vara, coroana de umbră pomii fructiferi, iar vița de vie, cocoțată^ pe spalieri, își răsfață la soarele toamnei ciorchinii grei. în Balta Arădanu- iui, din care noaptea concertul broaștelor te a- surzea, iar ziua trestia și stuful foșneau misterios, cît vezi cu ochii acum e miriște: desecat, Arădanul a sporit terenul arabil al Bechetului. Drumul asfaltat ce leagă locuințele dese „din deal", printre care mă rătăcesc, de satul vechi „din vale", taie Arădanul în două. Nici urmă ' de moara unchiului Ionică Peșpaliu, cel tăiat cu iataganele în 1916 și lăsat pradă Clinilor...Ce-ar zice oare primul primar al Bechetului, Stambuliu, numit de Cuza în 1866, de sarcinile și de realizările urmașului său de azi dacă ar privi localul modern al poștei cu care i-ar sta bine oricărui oraș ? !Colind satul ca să cuprind cit mai mult. La S.M.A. tineretul din Bechet și din satele dimprejur repară utilaje de irigație pentru întregul județ, combine pentru jumătate din Dolj, dezmembrează și apoi — reparate — asamblează zilnic piesele undi tractor. Utilajele de care se folosesc costă 96 milioane de lei, iar produsul muncii celor 450 de muncitori calificați, cumulat cu al I.A.S.-ului Sadova, este de 26 milioane lei anual. Mă gindesc la cei doi fierari existenți în Bechet după primul război mondial. Numele lui Gh. Brozban nu l-am uitat.(Continuare în pag. a IlI-a) 

decembrie, pe V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, la cererea acestuia.

nifesta activ și plenar în întreaga viață politică și socială a țării.Conferința municipală Sibiu a Frontului Unității Socialiste a stabilit cu înaltă responsabilitate măsuri pentru rezolvarea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele documente ale Congresului al XII-lea al partidului și vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor și angajamentelor 
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

DE PARTICIPANT!! LA CONFERINȚELE MUNICIPALE 
SI ORĂȘENEȘTI ALE FRONTULUI UNITĂȚII 

SOCIALISTE

asumate, pentru a contribui împreună cu întregul popor la înfăptuirea programului ce prefigurează viitorul luminos al patriei noastre socialiste.Gîndurile, stima șî prețuirea sucevenilor se îndreaptă către dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cel mai iubit fiu ai neamului, luptător consecvent pentru fericirea poporului român. pentru pace și dreptate, pentru colaborare și înțelegere intre toate națiunile lumii, pentru grija ce o manifestați în rezolvarea multiplelor probleme ce le ridică edificarea societății noastre noi, pentru aplicarea permanentă a principiilor materialismului dialectic și istoric la condițiile românești — se arată în telegrama adresată de participants la conferința municipală Suceava a Frontului Unității Socialiste. Dînd glas sentimentelor fierbinți de stimă și prețuire pe care le nutresc locuitorii acestor minunate meleaguri față de dumneavoastră, de politica științifică a Partidului Comunist Român, ne angajăm să participăm cu talentul și priceperea de care am făcut dovadă și pînă acum la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste in viața țării, consacrindu-ne întreaga capacitate de muncă cauzei înfloririi scumpei noastre patrii.în telefirama adresată de conferința municipală Turda a Frontului Unității Socialiste, se arată : Avem ferma convingere că traducerea

Superioritate 
prin omeniePe măsură ce gîndul omenesc pătrunde în propriile lui secrete de fabricație, iar omul începe să descopere tainele globului său pămîn- tesc, știința apare ca o reflectare informațională a realității, părăsind — in calea-i spre adevăr — prejudecățile și superstițiile care au învăluit, atît de lungă vreme, mintea oamenilor.Pe această cale, a tuturor făgăduințelor, ignoranța și-a făurit turnuri și bastioane de autoapărare ; și le-a făurit dintr-un material nevăzut dar redutabil, extras din zăcămintele reziduale care dospesc în adînc sufletele fragile și temătoare. Puterea ignoranței constă — de cele mai multe ori — in slăbiciunile noastre, in concesiile care i se mai fac de silă și de milă.In bezna evului de mijloc,'undeva pe la mijlocul continentului euroasiatic. exista o sectă de fanatici ai cărei membri erau drogați cu hașiș și trimiși de șeful lor să-i asasineze adversarii politici, în numele credinței.Ceva similar — In bigotism dezumanizant — supraviețuia nu de mult prin mlaștinile latino- americane, în „comunități" idioti- zate sub pecetea tainei jurămîntu- lui de micii fiihreri psihopați și megalomani pe care prostia omenească ii furnizează periodic istoriei universale, iar de la o vreme într-o proporție îngrijorătoare.Pentru studiul psihologiei indivizilor și a maselor, revoluția științifică și tehnică mondială aduce materiale revelatoare. Azi, ideologia (adică gîndirea și educația, laolaltă cu știința $i actul de cultură) iși poate juca rolul destinat într-o sferă măi bine determinată ca în trecut, în afara oricăror teologii. Ea trebuie să-și desfășoare aripile pe măsura cugetului omenesc ; de aceea și „comunismul își va dovedi superioritatea prin omenie 1“ De aceea, îmbunătățirea radicală a muncii ideologice se consideră acum o sarcină centrală a întregului nostru partid.Politica țării noastre, de dezvol

Mihnea GHEORGHIU

Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat lntr-o atmosferă caldă, tovărășească.

in viață a prețioaselor dumneavoastră propuneri, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste și îmbunătățirea organizării sale va constitui un cadru nou, profund democratic, de participare a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la întreaga viață politică și socială a țării, la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, al cărei promotor și inițiator sinteți. Dind glas gîndurilor și sentimentelor de a- leasă stimă și prețuire pe care vi le purtăm, ne angajăm să luăm parte activă la toate acțiunile obștești si patriotice ce vor fi întreprinse în municipiul nostru pentru a aduce, în felul acesta, contribuția noastră la continua inflorire și prosperitate a patriei noastre socialiste.în telegrama adresată de partici- pantii la conferința orășenească Călău a Frontului Unității Socialiste, se arată : Noi, reprezentanți ai oamenilor muncii din industrie. lucrători ai ogoarelor, intelectuali și meseriași, ai altor categorii de oameni ai muncii, ai tuturor locuitorilor orașului Călan. români, maghiari, germani și de alte naționalități, ne exprimăm deplina adeziune față de propunerile prezentate de dumneavoastră privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a României și sîntem cohvinși că noile măsuri oferă cadrul politic necesar de participare directă și nemijlocită a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la dezbaterea și înfăptuirea sarcinilor politice, economice, sociale, spre mai grabnica urcare a patriei spre culmile civilizației și progresului, spre comunism. Cadrul politic nou este cu atît mai mobilizator cu cit este creat din inițiativa dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, comunistul l-are întotdeauna ați orientat și direcționat mersul României socialiste, ridieînd-o în ultimii cincisprezece ani la un nivel de dezvoltare economică superioară.

tare a științei și tehnologiei șl de făurire a noii conștiințe sociale, a luat în considerație și a pus în valoare legitatea legăturii dintre cercetarea fundamentală și creația științifică și tehnică în toate domeniile de activitate, ca esențiale pentru ceea ce am numit resursele intensive ale progresului material șf intelectual.O serie de prevederi ale documentelor Congresului al XII-lea se referă la domeniul științelor economice și sociale, precum și la obiectivele cercetărilor filozofice și istorice. Directivele prevăd ca, în general, programele de cercetare „să devanseze cu cel puțin cinci ani activitatea economică, oferind soluții noi pentru diferite domenii ale vieții economice și sociale". Automatizarea și cibernetizarea producției solicită un efort intelectual superior din partea tuturor oamenilor muncii. Indicația metodologică expresă a conducătorulfti partidului nostru pune un deosebit accent pe cercetarea multidisciplinară, pe relația de interdependență teoretică și practică, materialist-dialecti- că, între științele 'exacte și ale naturii și științele sociale, prin formularea unor noi cerințe față de cercetarea fundamentală, de fapt, prin stimularea cercetării menite să asigure rezervele de idei și soluții pentru viitor, asigurînd, concomitent, un teren fertil de afirmare creativității românești, geniului poporului român.Cele patru „programe-directivă" și celelalte documente ale Congresului al XII-lea, și în primul rind Pro- gramul-directivă de cercetare științifică pe următoarele două decenii, reprezintă o contribuție originală, de o deosebită însemnătate a partidului nostru, a secretarului său general, la teoria și practica socialismului în epoca revoluției științifice și tehnice contemporane, o reafirmare novatoare și realistă a ideologiei noastre revoluționare, cu mari implicații pozitive in viața (Continuare in pag. a IlI-a)
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La Înălțime
Pentru ridicarea și 

unui stilp de la borna 
niei de 400 kilovolți 
Brașov, in greutate de 
tone, tractoarele conduse 
Cornel Butacu, Marin Giurea și 
Constantin Ganță trebuiau să ac
ționeze pe o pantă cu înclinație 
de peste 45 de grade și pe un 
teren mlăștinos, in mișcare. Altă 
soluție nu exista. La un moment 
dat, stratul de pămint de sub 
tractorul lui C. Butacu a alune
cat la vale, vreo 30 de metri, cu 
tractor cu tot, moment in care 
unul din cablurile de siguranță 
s-a rupt. Dar cei trei tractoriști 
nu s-au pierdut cu firea. Cu o 
prezență de spirit extraordinară 
și cu multă stăpînire de sine au 
reușit să termine totul cu bine.

fixarea 
97 a li- 
Pitești— 
peste 20 

de
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Arheologică
Țăranii cooperatori Gheorghe 

Tudor și Vasile Păun săpau 
șanțurile de f undație ale noului 
dispensar comunal din Boldești- 
Grădiștea (Prahova). Deodată, 
sapele lor au scos la iveală o 
cană, un fel de castron și o 
străchioară — toate iscusit reali
zate. Obiectele au fost duse la 
Muzeul județean de istorie și 
arheologie. Aici, surpriză de 
proporții: obiectele de ceramică 
scoase cu grijă de sub pămint 
datează din secolul al IV-lea al 
erei noastre. Specialiștii muzeu
lui au plecat in grabă la locul 
descoperirii. Sătenii le-au in- 
mînat și alte obiecte găsite de 
ei in pămint, toate prezentind o 
deosebită importanță istorică și 
documentară.
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Un jubileu
In aceste zile, Direcția de 

poștă și telecomunicații a județu
lui Timiș aplică pe trimiterile 
poștale o ștampilă originală. In 
dreptunghiul ei, ștampila repro
duce o ambarcațiune trasă de... 
cai. Ambarcațiunea este înca
drată de datele 1729—1979. Ex
plicația : se împlinesc 250 de ani 
de la începerea navigației pe 
canalul Bega. Și cum prima 
cursă a fost făcută cu o navă 
trasă de... cai, lucrătorii poștei 
timișene au ținut să omagieze 
evenimentul.
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I cu claxonul
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In ultima vreme, unii auto- 
mobiliști au introdus o for- 
millă de „salut"... tehnicizată. 
Prin claxonare; Vezi pe cite 
unul, liniștit și confortabil la 
volan, dar care, deși nu-l paște 
nici un pericol, sparge liniștea 
din jur cu claxonul. Așa cum a 
făcut deunăzi și cel de pe auto
turismul l-SM-2489, in timp ce 
staționa pe strada Kogălniceanu 
din Satu Mare. Trecătorii din jur 
au tresărit la sunetele stridente 
ale claxonului. Numai el, zmeul 
de la volan, ridea cu gura pină 
la urechi, tși „salutase" cu 
claxonul un prieten. La aseme
nea „saluturi" există un singur 
fel de răspuns : amenda.
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In miez de noapte
Un moșneag din Ponor (Alba) 

s-a întors tare mulțumit de la 
tîrg. Vînduse fără tocmeală, la 
un preț bun, o pereche de boi. 
Peste noapte însă, a dat buzna 
in casa lui un individ mascat. 
„Banii sau viața" — a strigat el 
fioros. Neavind încotro, bătrînul 
i-a dat banii.

A doua zi, toată comuna fre
măta de indignare, aflind despre 
cele petrecute. Dar cel mai indig
nat dintre toți se arăta un vecin al 
moșneagului, Iuliu Bunea. Dar 
tocmai ca-n povestea cu hoțul 
care striga mai abitir : „Prindeți 
hoții", s-a dovedit că acesta nu 
era altul decit vecinul, adică 
Iuliu Bunea, care se mascase 
noaptea și se... demascase ziua.
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Viraj brusc
Ignorînd legea circulației ru

tiere, unele conduceri de unități 
agricole din țară trimit pentru 
ridicarea tractoarelor de la în
treprinderea brașoveană oameni 
care nu au permis de conducere. 
Ce se intimplă in asemenea si
tuații a dovedit-o deunăzi 
Octavian Chioaru de la S.M.A. 
Gura Hidriș (Vaslui). După ce 
au trecut un pasaj de cale ferată, 
nerespectînd regulile de circu
lație, a virat brusc la stingă, 
„tăind" calea unui autotren care 
circula regulamentar. Coliziunea 
nu a putut fi evitată. Urmarea : 
tractorul nou-nouț a fost, pur și 
simplu, rupt in două. Tractoris
tul a scăpat cu viață, ca prin 
minune, nu insă și de răspun
dere.
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In autobuzul 
de Caracal

Pasagerii pentru autobuzul de 
pe ruta Balș—Caracal au rămas 
foarte surprinși cind șoferul 
(Florea Tudoran din comuna 
Celaru-Dolj) le lua cu o mină 
banii, iar cu cealaltă, in loc să 
le dea bilete, le făcea semn să-și 
ocupe mai repede locurile, semn 
că n-are timp de pierdut, nici 
chef de discuție. O bătrinică a 
îndrăznit totuși să-l întrebe : 
„Da’ bilete nu ne dai, maică ? 
Dacă vine vreun control, ce ne 
facem „N-o să vină nici un 
control, dacă nu cobești" — i-a 
răspuns șoferul. Dar iată că, pe 
traseu, un echipaj al miliției a 
avut „curiozitatea" să vadă bi
letele de călătorie. Și a „văzut" 
că nu mai puțin de 29 de oameni, 
deși le plătiseră, nu le aveau 
asupra lor. întrebat, șoferul a 
răspuns : „Am vrut și eu să-mi 
iasă de-o țuică, două"... Cind a 
văzut însă ce-l așteaptă, l-a 
apucat — pe trezie — amețeala.Rubrică realizată ds 

Petre POPA șl corespondenții „Scînteii
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IARNA - SEZON DE BOGATĂ ACTIVITATE CMTCRAl-EDCCATIVĂ, DE INTENSĂ MUNCĂ POUTICĂ DE MASĂ

A forma convingeri avansate despre lume
și societate, a educa oameniîn județul Vrancea a fost inaugurată duminică manifestarea cultural- educativă, devenită tradițională, „Festivalul folclorului vrincean". In zilele care au rămas pină la sfirșitul anului, in cadrul festivalului sint prevăzute o serie de acțiuni, precum expoziții, spectacole folclorice, simpozioane, programe de obiceiuri laice de iarnă etc. Manifestarea a debutat cu prezentarea unor noi exponate în secția de etnografie a Muzeului județean din Focșani, deschiderea expoziției de artă plastică „Datini și obiceiuri de iarnă", gala de filme „Tara Vrancei", urmînd să se încheie ' cu un program folcloric susținut de formații amatoare din cîteva comune . ale județului. Semnificativ ni se pare faptul că, în paralel, au loc și interesante activități de popularizare a celor mai noi cuceriri ale științei contemporane, de largă răspîndire a cunoștințelor celor mai înaintate cu privire la lume și societate.întrucît însă festivalul se limitează la căminele culturale din comunele Valea Sării, Paltin, Nereju, Bîrsești ți Năruja, localități din zona muntoasă a județului, cunoscute și dinainte pentru activitatea lor bogată, am ales — pentru ancheta noastră consacrată felului în care se desfășoară munca cultural-educativă la sate într-o zi de duminică — un alt traseu.PROGRAME CLARE, CONSECVENȚA ÎN APLICAREA LOR. Am sosit in comuna Urechești tocmai in momentul în care la punctul de informare și documentare avea loc o întîlnire a brigăzii științifice cu numeroși cetățeni pe tema „Miturile și explicația lor științifică", care suscita intr-un grad înalt interesul participanților. în același timp, în satul Popești se deschisese o expoziție de carte soclal-politică. De asemenea, se aflau în plină muncă de creație membrii cercului de artizanat și de artă plastică.

„Secretul" acestei activități vii ne-a fost explicat de secretara adjunctă a comitetului comunal de partid, Anișoara Melnic : „în primul rind, am urmărit să asigurăm o participare de masă la tot ceea ce întreprindem, așa incit, în prezent, activează în colectivele și formațiile căminului cultural 200 de cetățeni ai comunei. în al doilea rînd, în decursul anilor a fost creat un nucleu de activiști obștești, oameni care îndrăgesc munca culturală. Nu lipsit de importanță este și faptul că

O zi de lucru plină era și pentru biblioteca comunală, spre care se îndreptau numeroși cititori, mari și mici. Primarul, secretarul adjunct al comitetului comunal de partid și directorul căminului puneau la punct desfășurarea unei „seri a tineretului", prevăzută să aibă loc în aceeași zi, manifestare care avea ca punct central o dezbatere pe tema „Tineretul și problemele lumii contemporane". Gazdele ne-au informat pe larg despre ansamblul acțiunilor din aceste zile, între care pregătirea unui
Duminică, în sate din județul Vrancea

Încercăm să îmbogățim conținutul acțiunilor politico-educative cu teme legate direct de realitățile comunei, de preocupările cetățenilor ei. Iar pe primul plan se află activitatea de educație materialist-știlnțifică, de formare și pe această cale a unei atitudini înaintate față de viața obștii".O ZI — NUMAI APARENT — PLINA. Am făcut un popas la căminul cultural din comuna Gugești. în programul săptămînal, afișat la intrare, zilei de duminică îi era rezervat spațiul cel mai mare, cuprinzînd un șir de acțiuni variate. încăperile clădirii erau curate șl încălzite, amatorii de film așteptau începerea proiecției, la mesele de șah își ocupau locurile perechile de adversari, flancați de obișnuiții susținători, pe cînd dintr-o altă cameră se auzea țăcănitul mingei de tenis de masă. Tot aici urmau să înceapă pregătirile pentru o nouă premieră a formației de teatru. Dealtfel, în cadrul căminului funcționează nouă formații artistice, printre care un grup vocal de cameră, \teatru de păpuși, brigada artistică, o echipă de dansuri populare ș.a.

montaj literar-muzical, a pomului de iarnă și a revelionului.La o analiză mai atentă, am constatat ‘însă și unele dereglări în activitatea cultural-educativă și munca politică de masă. După părerea noastră, prea multe activități sînt consacrate elevilor și susținute de ei, în detrimentul altor categorii de cetățeni ai comunei ; la munca cultural- educativă sînt solicitate, în genere, cadrele didactice, deși există și un grup numeros de alți intelectuali, care ar putea să aducă o contribuție activă la această activitate, să-i dea intensitate și consistență într-unul din sezoanele cele mai potrivite — iarna.Dar cea mai serioasă lacună o constituie faptul că brigada științifică din comună depune o activitate sporadică și cu o tematică neconvingătoare, ceea ce face ca munca de propagandă ateist-științifică să se desfășoare la un nivel necorespunzător, iar anumite mentalități și credințe înapoiate, mistice să nu primească răspunsul cuvenit la timp și cu vigoarea argumentelor științifice.Prin urmare, ziua aceasta de sfîr-

Moment important din activitatea politico-educativă desfășurată în aceste zile in comuna Afumați-llfov : intr-una din sălile căminului cultural, cooperatori, elevi în vacanță, lucrători de la cooperativa „Artizanul din localitate participă ia o expunere cu tema „Documentele Congresului al Xll-lea al P.C.R." Foto: E. Dichiseanui-i

EXIGENȚE IN ACTIVITATEA CONSILIILOR AGROINDUSTRIALE
Pași (încă) timizi pe calea organizării 

unitare a producției agricole

înaintațișit de săptămînă la căminul din Gugești era numai... aparent plină.UN CĂMIN PĂRĂSIT sau absența RESPONSABILITĂȚII. încercările noastre de a găsi în. comuna Cotești, în această zi de duminică, o activitate oarecare, oricît de neînsemnată, au rămas... ’ zadarnice. Muzeul sătesc era închis, biblioteca— de asemenea. Numai la căminul cultural ușile erau larg deschise. Dar... în sală nici țipenie, frigul — mai puternic ca afară : o sobă de teracotă stricată, pereții neîngrijiți, două godine răsturnate Intr-un colț. Totul arăta dezolant. Un tînăr avea să ne explice că este de mai bine de două luni „locțiitorul" operatorului de proiecție, adică ține locul... tatălui său.— Mai stau puțin și închid — ne spune el. Cine e dispus să stea două ore în frigul ăsta, oricît ar fi filmul de bun ? Necazul este că, peste cîteva zile, căminul o să fie închis de-a bi- nelea pentru reparații, tocmai cînd speram și eu că, în vacanță, o să am mai mulți spectatori...Tînărul se gîndea la spectatorii proiecțiilor cinematografice, dar pe noi ne purta gîndul la cei ce au avut ideea năstrușnică de a închide un cămin cultural pentru reparații tocmai în perioada iernii, cînd activitatea cultural-educativă la sate trebuie să fie la apogeu, cînd aici zilnic pot— și trebuie —să aibă loc manifestări vii, interesante, cu un bogat conținut educativ.Dealtminteri, în ce privește aceste „manifestări", operatorul, pe nume Vasile Tomulescu, ne-a relatat ce știa el că s-a petrecut în răstimpul ultimelor două luni Ia cămin : „O- dată au venit vreo 15 femei la o întrunire și altă dată a avut loc o adunare de partid, mi se pare. în rest, nu-mi mai amintesc nimic". A- poi, tînărul s-a dus s-o caute pe directoarea căminului cultural, Elena Grosu, care locuiește în apropiere, dar... n-a găsit-o acasă. Oricum, este inadmisibil ca in această comună mare, cu un puternic potențial economic și uman, comitetul de partid, consiliul F.U.S. să manifeste un asemenea dezinteres, atît de flagrant, față de munca cultural-educativă....Firește, consemnările de mai sus reflectă doar o parte din constatările noastre privind acțiunile cultural-educative ce au avut loc la sfir- șit de săptămină in localități rurale din județul Vrancea, ca și din carențele care influențează negativ bunul mers al acestei activități, chemate, îndeosebi în perioada de iarnă, să se desfășoare cu intensitate sporită, să contribuie substantial la lărgirea orizontului de cunoaștere, la pregătirea politică și moral-cetățe- neascâ a oamenilor muncii de la sate. Neajunsurile pot și trebuie să fie înlăturate printr-un sprijin și control eficient din partea organizațiilor locale si a comitetului județean de partid și, mai ales, cu folosirea corespunzătoare a cadrului creat prin lărgirea atribuțiilor organizațiilor proprii și consiliilor Frontului Unității Socialiste, atribuții in rindurile cărora ocupă un loc de seamă îmbogățirea continuă a orizontului de cunoaștere al oamenilor.
Constantin VARVARA 
Dan DRAGULESCU

Cuvîntul cititorilor
CUVINTUL
OAMENILOR MUNCII

Produse cu performanțe superioareIn costul produselor electrotehnice ce se realizează în întreprinderea „Electroputere" din Craiova, cheltuielile materiale dețin o pondere da aproape 70 la sută.Iată de ce asimilarea în fabricația de serie a noi produse, cu parametri tehnico-funcționali superiori, și reproiectarea celor existente, pentru reducerea greutății și consumurilor materiale, constituie un obiectiv de bază în activitatea specialiștilor din centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică „E- lectroputere", ca și a colectivelor din întreprinderea cu același nume.Ca urmare a unei activități deosebite desfășurate în acest domeniu. ponderea produselor noi și a celor reproiectate reprezintă în prezent, în totalul producției realizate, 54,7 la sută (față de 50,1 la

w

Peste puțin timp se va împlini un an de la constituirea consiliilor unice agroindustriale, prilej nimerit pentru a face bilanțul realizărilor obținute în activitatea desfășurată de unitățile agricole în acest cadru nou de organizare a producției. Am urmărit a- ceastă problemă în consiliul agroindustrial Furculești, județul Teleorman, din care fac parte cooperativele agricole Furculești, Urlui, Moșteni și Ulmeni. Se cuvine subliniat faptul că, din primul an de activitate, s-au evidențiat avantajele consiliului agroindustrial în ce privește conducerea unitară a întregii activități de producție agricolă : folosirea cu eficiență sporită a fondului funciar, a mijloacelor tehpice și a forței de muncă, conlucrarea tuturor forțelor de la sate în vederea ridicării nivelului general al agriculturii. Să vedem, concret, ce rezultate a obținut în această direcție consiliul agroindustrial Furculești, ce neîmpliniri mai există în activitatea sa.De la bun început trebuie să spunem că în cadrul acestei noi forme de organizare a agriculturii, datorită organizării mai bune a muncii și utilizării depline a mijloacelor tehnice, lucrările agricole — de la pregătirea terenului și semănat, pină la recoltat — au fost efectuate în perioade mult mai scurte decit în anii anteriori. Secțiile de mecanizare au asigurat o folosire mai bună a tractoarelor și mașinilor agricole, aceasta reflectîn- du-se în reducerea cheltuielilor pe unitatea de produs, realizarea de economii la carburanți și lubrifianți etc. xUn obiectiv important în activitatea consiliilor unice agroindustriale ÎI constituie conlucrarea tuturor forțelor de la sate pentru a se realiza în fiecare unitate agricolă, în fiecare fermă, o creștere susținută a pro-, ducției și realizarea unei eficiente economice tot mai înalte. în această direcție, în consiliul agroindustrial Furculești s-a făcut prea puțin. Producțiile și veniturile obținute în acest an diferă mult de la o unitate la alta. La cultura porumbului, în condiții de neirigare, cooperatorii din Furculești au obținut cu 1 000 kg mai mult decit cei din Urlui. Raportat la suprafața cultivată, rezultă o producție în plus de 800 tone. Diferențe mari între unități s-au înregistrat și la cultura sfeclei de zahăr. în timp ce cooperativa agricolă din Furculești a recoltat cîte 45 000 kg la hectar, iar cea din Moșteni — 37 000 kg, la C.A.P. Ulmeni s-a realizat numai 26 500 kg, iar la C.A.P. Urlui — doar 21000 kg, deci cu 24 000 kg mal puțin decît la Furculești. Diferențe mari de producții între cele patru cooperative a- gricole din cadrul consiliului sînt și la alte culturi și sectoare de activitate. Și aceasta în timp ce condițiile de climă și sol sînt asemănătoare în toate cele patru cooperative agricole, cu excepția celei din Moșteni, care are o însemnată suprafață de teren irigat.Desigur, această situație nu putea trece neobservată. încă de la începu-

tul acestei toamne au fost luate unele măsuri bune, menite să ducă în toate unitățile la sporirea randamentelor la hectar și creșterea veniturilor. între acestea este și organizarea asolamentelor. S-a întocmit o hartă cu amplasarea judicioasă a culturilor și concentrarea producției pe ferme și tarlale mari la care participă mai multe unități. Astfel, cultura griului a fost amplasată in două mari tarlale. La fel se preconizează să se facă și cu celelalte culturi : porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui etc. Această formă de organizare a producției are un rol deosebit de important pentru efectuarea uniformă a tuturor lucră-
Rezultate și neîmpliniri 

In consiliul agroindustrial 
Furculești-Teleorman

rilor agricole, aslgurînd, în final, creșterea producțiilor la nivelul celor realizate de unitățile fruntașe. S-a stabilit să se organizeze și un centru de chimizare pentru ca fertilizarea solului și administrarea celorlalte substanțe chimice să se facă operativ și concomitent în toate unitățile. Desigur, sînt acțiuni meritorii. Trebuie spus însă că unele din acestea nu au ieșit încă din cadrul schițelor. Deci ele sînt frumos conturate pe hîrtie, dar nu prea sînt materializate în cîmpie. Am amintit că cele patru cooperative agricole trebuiau să în- sămînțeze griul în două tarlale mari, pentru ca toate lucrările agrotehnice să se facă uniform. Tovarășii Alexandru Baros, președintele consiliului, și Cristea Popa, inginerul-șef, au precizat că această prevedere nu s-a putut îndeplini întocmai. De ce ? Pentru că terenul nu a putut fi eliberat la timp de resturi vegetale șl, deci, o parte din grîu a fost însămînțat în parcele mici, răzlețe, acolo unde s-a găsit teren eliberat și după plante nu prea bune premergătoare. Deci, de pe acum se știe cu certitudine că și în anul viitor vor fi diferențe de producție la cultura griului. Nu a fost organizat încă nici sectorul unic de chimizare pe. motiv că nu sînt condiții materiale. Cine și cînd trebuie să asigure aceste condiții, nu știe nimeni.Și în sectorul zootehnic s-au făcut pași însemnați în organizarea, concentrarea și specializarea producției. La cooperativa agricolă Moșteni s-a amplasat un complex de 470 vaci cu lapte, la realizarea căruia participă toate cele patru unități agricole din cadrul consiliului. La cooperativa agricolă Furculești se organizează o îngrășătorie de tineret bovin pentru 3 200 capete pe an, cu perspectiva de a se extinde la 7 000 capete pe an.

Sectorul ovin urmează să fie concentrat într-o singură fermă modernă, bine organizată. De precizat ‘că lucrările de construcții la cele două complexe sînt mult întîrziate. Astfel, la complexul de îngrășare a taurinelor de la Furculești e nevoie, în medie, de 20 mc de beton pe zi. Or, zile și săptămîni întregi nu a sosit pe șantier nici un metru cub de beton. Atît constructorii, cît și beneficiarii sînt foarte îngrijorați de a- ceastă stare de lucruri. Cu atît mai mult, cu cît în anul ce vine complexul are stabilite sarcini de producție.Desigur, am amintit doar cîteva din problemele majore care necesită o rezolvare operativă, probleme ce au un rol important în organizarea, concentrarea și specializarea producției agricole. Or, tărăgănarea lor generează neîncrederea membrilor cooperatori, a consiliilor de conducere din cooperativele agricole în competența conducerii consiliului agroindustrial. Desigur, nu se poate spune că aceste probleme nu cer un efort comun din partea tuturor membrilor din consiliul de conducere, fiindcă, credem, nimeni nu se așteaptă ca ele să se rezolve de la sine, numai prin înscrierea lor în schițe și planuri. Este necesar ca organele . județene de partid și de stat să analizeze temeinic această stare de lucruri și să stabilească răspunderi și termene precise pentru finalizarea acțiunilor inițiate de conducerea consiliului agroindustrial Furculești.
Florea CEAUSESCU

Artizanat de ArgeșSute de femei și bărbați din diferite localități ale județului se ocupă, în cadrul cooperației de consum, de cusături și ceramică, de țesături și sculptură în lemn. Valoarea obiectelor lor produse anual este de 4,2 milioane lei. Artizanatul de Argeș este tot mal mult căutat în țară și peste hotare. în zona Muscelului se realizează cunoscutele costume populare, în zona Coșești — ceramica, în Pitești — covoare și obiecte sculptate în lemn. Industria artizanală arge- șeață ia o mare extindere. Valoarea producției, precum și numărul de lucrători vor crește în viitorii ani de 4—5 ori. Vor fi astfel mai bine puse în valoare îndeletnicirile de tradiție, resursele materiale și umane existente pe plan local. (Gh. Cîrstea).
DE LA C.E.C.Casa de Economii Și Con- semnațiuni face cunoscut depunătorilor că în ziua de sîmbătă 29 decembrie a.c., ora 13,30, în sala casei de cultură „Petofi Săndor" din Capitală, str. Za- lomit nr. 6, vor avea loc tragerile la sorți pentru atribuirea cîștigurilor la libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri, libretele de economii cu cîștiguri pentru trimestrul IV a.c. și la obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri pentru luna decembrie a.c. Cu acest prilej, Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda numeroase cîștiguri în bani și obiecte. Tragerile la sorți fiind publice, cei interesați sînt invitați să ia parte la efectuarea acestora.

înnoirea și modernizarea produselor
(Urmare din pag. I)rii calității producției să aibă o eficiență imediată, se impune ca în fiecare unitate economică acestea să fie dezbătute în organizațiile de partid, în fiecare sector de fabricație, acțio- nîndu-se cu toată energia și fermitatea pentru aplicarea lor operativă șl consecventă în viață. După cum, deosebit de important este ca aceste programe să fie în permanență actualizate, in strînsă concordanță cu cerințele economiei naționale, cu noile tendințe ale progresului tehnic, cu cele mai recente șl valoroase cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane.O înaltă calitate a produselor presupune, așa cum o atestă faptele din numeroase întreprinderi, o riguroasă organizare a producției și a muncii. Aceasta trebuie să asigure atît desfășurarea în bune condiții a fluxurilor de producție, precizia și reglajul mașinilor, sculelor și dispozitivelor, dotarea locurilor de muncă cu aparate

de măsură și testare, cît și îmbunătățirea asistenței tehnice în toate schimburile, întărirea controlului tehnic de calitate în toate fazele procesului de producție.Ridicarea continuă a calității produselor, înnoirea și modernizarea rapidă a acestora reprezintă una din cele mal importante forme de materializare a capacității de creație, a atitudinii socialiste față de muncă a muncitorilor, maiștrilor, inginerilor, tehnicienilor, a tuturor oamenilor muncii, care sînt direct interesați în valorificarea superioară a resurselor economiei naționale, prin îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale tuturor produselor. Tocmai de aceea, un rol important în activitatea permanentă de îmbunătățire a calității produselor revine muncii politico-educative, organizațiile de partid fiind chemate să stimuleze inițiativele valoroase, spiritul de răspundere și exigență, astfel încit în fiecare întreprindere bătălia pentru calitate să constituie o preocupare centrală, o cauză generală a întregului colectiv.

Motorul...C.A.P. Horgești, județul Bacău, a cumpărat, prin Baza de aprovizionare nr. 4 Bacău, o moară de tocat și măcinat furaje. La instalarea ei însă s-a ars o bobină de la .motorul electric. Fiind în termen de garanție, la indicațiile bazei de aprovizionare am trimis, pentru reparare, motorul electric întreprinderii „Electromotor“-Ti- mișoara. Coletul a fost depus la 24 mai 1979 la stația C.F.R. Bacău. După două luni am luat legătură telefonică cu întreprinderea „Electromotor", dar n-am aflat mare lucru în legătură cu ceea ce ne in
fo așteptareaBiblioteca din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej așteaptă de aproape doi ani să primească de la Centrul de librării Bacău formularele tip „fișa de lectură", simbol 19-1-13, în conformitate cu comenzile din anii 1977 și 1978. Asemenea fișe sînt folosite ca mijloace de evidență a valorilor împrumutate și reprezintă, totodată, un contract între bibliotecă și cititor. Toate demersurile făcute pînă în prezent pentru a intra în posesia acestor formulare au rămas fără rezultat. După cîte am aflat. întîrzierea livrărilor este determinată de faptul că Centrala hîrtiei și celulozei n-a repartizat întreprinderii poligrafice Tg. Mureș cartonul necesar tipă-

Rînduri pentruCunosc Piteștiul anilor una mie nouă sute treizeci, treizeci și ceva. Cînd întreaga sa populație era măi mică decît populația școlară de azi a municipiului. Cînd pe „centru" tropăiau caii birjarilor șd cînd, în grădina publică, cînta ftgifara militară, distrînd tineretul, care se în- vîrtea ca într-un manej. Cînd, în fosta piață, negustori cu fesuri roșii vindeau bragă cu donița, „mămăligă turcească" și turtă dulce. Cînd baia publică funcționa în localul „Teatrului comunal". Cînd în centru, în fundul curții vestitului restaurant „La Berbec", se dejugau boulenii care rumegau cuminți aș- teptindu-și stăpînil. Cînd în forfota stămbarilor, lumînărarilor, pie- larilor, fierarilor și băcanilor, a magazinelor „de lux" adăpostite în dughene insalubre se prăseau milioanele din bănuții păstrați în colțul basmalelor.Azi îmi place să străbat municipiul în lung și-n lat. îl străbat

sută, cît este sarcina de plan pe anul 1979).Printre produsele electrotehnice noi realizate în cursul anului 1979 se numără : transformatoarele de forță de 250 MVA pentru interconexiuni în sistemul energetic național și pentru termocentralele electrice ; transformatorul de 50 MVA pentru cuptoarele electrice de 100 tone din metalurgie ; generatorul electric sincron de 2 500 kVA pentru microcentrale-foraj; motoarele electrice de 740 kW pentru metalurgie ; întrerupătorul tip UGF de 12 kV 6 300 amperi, destinat alimentării marilor consumatori de pe platformele petrochimice și altele.
Victor MITU tehnician, întreprinderea „Electroputere" Craiova

voiajorteresa. Mult mai tîrziu am aflat că motorul a fost expediat pe adresa noastră, prin C.F.R., cu avizul nr. 19127 și scrisoarea de trăsură nr. 62 749 din 26 octombrie a.c. Ne aflăm la sfîrșitul lunii decembrie și motorul încă n-a sosit în gara Bacău. Pe unde o fi voiajînd, oare? Că tare avem nevoie de el pentru pregătirea furajelor necesare animalelor.
V. MUNTEANU președintele C.A.P. Horgești,, județul Bacău

fișelor 19-1-13riril lor. Nu se poate renunța la aceste fișe tip, deoarece foile folosite provizoriu în locul lor se deteriorează repede, se pierde mal mult timp cu completarea lor și nu sînt luate în seamă de organele financiare. De aceea, solicităm factorilor în drept să ia măsuri pentru rezolvarea acestei probleme, cu atît mai mult cu cît în situația noastră sînt și alte biblioteci.
Prof. M. CIOBOTARU președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al municipiuluiGheorghe Gheorghiu-Dej 
tinerii orașului ziua, să-l văd mereu noile împliniri, îmi place să-1 străbat și la căderea nopții, cînd luminile punctează feeric noua sa geometrie urbanistică. Mi-e drag noul nostru oraș, cu cartierele sale policrome, cu zeci și zeci de blocuri noi, frumoase și moderne, cu străzi largi, drepte și înflorite, cu eleganța maiestuoasă a noilor obiective industriale, cu modernele unități comerciale, cu forfota de lume caracteristică marilor orașe.Mi-e drag noul nostru oraș în care pulsează o intensă viață culturală și artistică, în care frumosul nu mai constituie un ornament exterior, ci o necesitate sufletească.Nu uitați', dragi tineri, să înconjurați cu adînc respect pe cei care au asudat pentru viața voastră senină de azi.

Prof. Florin ANGHEL str. Egalității nr. 46 A, Pitești
Pe scurt, din scrisoriClub pentru navaliștil brăileni. Rod al muncii patriotice prestate de .muncitorii, tineri și vîrstnici, clubul navaliștilor brăileni, dat recent în folosință, oferă condiții optime unor activități culturale diverse. La dispoziția constructorilor de nave se află un bogat material pentru petrecerea timpului liber în mod plăcut și util. Au loc aici, în cadrul cercurilor de creație tehnico-științifică. întîlniri cu specialiștii întreprinderii, schimburi de experiență privind metodele moderne de construcție a navelor, activități de educație estetică, de pregătire a formațiilor participante la Festivalul național „Cîntarea României". Iubitorii cărților au la dispoziție o bibliotecă cu peste 10 000 de volume, cuprinzînd literatură social- politică. tehnico-științifică și beletristică. (Chivu Avram, Brăila).Fier vechi expediat oțelăriilor. Concomitent cu activitatea desfășurată pentru întreținerea liniei C.F.R. în perfecte condiții de circulație, muncitorii districtului L. Nucet se întrec și în acțiunea

pentru colectarea și expedierea către oțelăriile patriei a unor însemnate cantități de fier vechi. O cantitate de 85 000 kg fier vechi a și fost expediată la data de 8 decembrie 1979, cu destinația stația București-Cățelu, pentru uzinele „23 August". Meritul revine întregului colectiv, dar cele mai bune rezultate a obținut colectivul condus de șeful de echipă loan Jipa, precum și cel al șefului de district, Costache Perijoc. (Gheorghe Muscă- loiu, stația C.F.R.-Titu, județul Dîmbovița).A șaptea cursă. De curtnd, motonava de mărfuri „Sinaia", de 15 000 tdw, a plecat din portul Constanța în cel de-al șaptelea său voiaj de serviciu peste hotare. Destinația : portul Devon din Tasmania (Australia). Cei 65 de membri ai echipajului au. la bord, condiții bune de muncă și de viață. Motonava dispune de cinematograf, club, bibliotecă. Voiajul durează aproximativ 75 de zile. Revederea — în anul viitor. (Șerban Gheorghiu, ofițer intendent). ,

Pe ce-o fi luînd banii?
peste măsură, vecinul 
cu o vastă experiență de 
se adresă cam 
aș fi fost cel

i

*u.

Iritat 
meu, om 
viață, mi 
parcă eu 
voia să se războiască :

— Tovarășe, zice, încă nu s-a 
născut societatea, și nici nu se va 
naște vreodată, care să organizeze 
in așa fel lucrurile, încit să se 
poată trăi din pierderi.

— Nu-nțeleg, nea Șerbane, ce 
vrei să spui. Ia-o mai pe’nțeles.

— Cum să-ți spun, cu toții vrem 
ca societatea să 
mult. Dar cum 
mult, cind unii 
mai puțin ?

— Concret, la

tăios, de 
cu care

ne dea cit mai 
se poate primi 

caută să-i dea cît

ce te referi?
— Păi nu vezi ce se petrece sub 

ochii noștri ? De ce nu scrii la 
ziar ?

— Aaa, te referi la meseriașii 
ăștia de la I.C.R.A.L, Herăstrău, 
care lucrează la imobilul de pe 
strada Varșovia ?

— Da, zice. îi urmăresc de vreo 
două săptămîni. La urma urmei, 
ce mare lucru au de făcut : de 
schimbat tabla de pe o copertină 
de la etajul unu, care nu are nici 
3 metri pătrați, de reparat un 
jgheab, două și cu asta — basta.

Dar tinichigiului i-au trebuit vreo 
două-trei zile să-și „organizeze" 
locul de muncă, adică, practic, să 
aducă o scară. Alte citeva zile 
i-au trebuit ca să dea jos tabla 
veche, altele să pună tabla și să 
modeleze jgheabul de scurgere și, 
uite-așa, să tot fi trecut vreo două 
săptămâni și lucrarea — aprobată 
de șeful centrului ca fiind absolut 
necesară pentru a proteja pereții 
casei de umezeală — încă nu-i 
gata acum in plină iarnă. De fapt, 
e un fel de-a spune „i-au trebuit 
atîtea și atitea zile", căci el nu 
lucra nici două ceasuri pe zi. Ba, 
în primele zile a mai avut și un 
ajutor, o fată care-i dădea tîrcoa- 
le, numai așa ca să se afle-n trea
bă. Cred că dacă aș fi aranjat cu 
el „in particular", într-o zi. două 
n-ar fi avut ce face. Pe ce-o fi 
luînd oamenii . ăștia retribuția, nu 
pot să-mi explic. Și bănuiesc că sub 
două miișoare nu iau pe lună.

Intr-adevăr, pe ce-or fi luînd 
banii tinichigiul și șefii lui și șefii 
șefilor lui care au obligația să or
ganizeze munca și să controleze 
cum își fac meseriașii datoria ?

N. ROȘCA
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FELICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUI HICOLAE CEAUSESCU

LA REALEGEREA CA SECRETAR GENERAL AL P.C.R.

Excelenței Sale
Domnului MOHAMED ANWAR EL SADAT t V

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român, vă adresez sincere și frățești felicitări. Reînnoiesc urările de a vedea întărindu-se și dezvoltîndu-se raporturile de prietenie și cooperare între Partidul Congolez al Muncii și Partidul Comunist Român.Cu ocazia sfîrșitului de an, adresez urări de sănătate, fericire și prosperitate Excelenței Voastre.Cu foarte înaltă considerație,

DENIS SASSOU NGOUESSO
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Congolez al Muncii

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânAsociația de prietenie Ghana—România iși exprimă deosebita apreciere și bucurie în legătură cu realegerea dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român. Nutrim speranța că solidaritatea dintre Ghana și România se va întări și mai mult în viitor.

OWUSU-BANAHENE
Secretar general al Asociației de prietenie 

G hana—România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Rorrjân, vă rugăm, Excelență, să acceptați, din partea Asociației studențești de prietenie Pakistan—România din Peshawar, cele mai calde felicitări, precum și cele mai sincere urări de fericire și prosperitate.Excelență, ne exprimăm speranța că și în continuare, sub dinamica dumneavoastră conducere, relațiile de prietenie dintre Pakistan și România vor continua să se întărească.
ZUBAIR KHAN

Președintele Asociației studențești de prietenie 
Pakistan—România

Peshawar — Islamabad

A APĂRUT

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1980

Programul farmaciilor bucureștene pentru 
perioada 30 decembrie 1979 - 2 ianuarie 1980Unitățile din rețeaua farmaceutică bucureșteană vor funcționa in perioada 30 decembrie 1979 — 2 ianuarie 1980, după următorul program :în ziua de 30 decembrie, farmaciile ' vor lucra în program obișnuit de duminică, fiind deschise intre o- rele 7—13. Pe 31 decembrie, un număr de 32 unități din toate sectoarele Capitalei vor funcționa între orele 8—20. Acestora li se vor •adăuga pe 1 ianuarie încă 16 unități, iar pe 2 ianuarie alte 30, a- vind același program — între orele 8—20.De asemenea, pe întreaga perioadă, 12 farmacii, și anume : nr. 2 din

bd. Leontin Sălăjan — Complex A 14 ; nr. 5 din bd. Gheorghe Ma- gheru nr. 18 ; nr. 9 din șos. Ștefan cel Mare nr. 1—7 ; nr. 20 din calea Șerban Vodă nr. 43 ; nr. 26 din șos. Colentina nr. 1, bloc 34 ; nr. 46 din șos. Mihai Bravu nr. 274 ; nr. 50 din Ansamblul Berceni-Sud, complex 1 ; nr. 53 din str. Ripiceni nr. 1-Dru- mul Taberei ; nr, 69 din bd. 1 Mai nr. 343 ; nr. 70 din Ansamblul Ale- xandriei-Nord, bloc PC 10 ; nr. 93 din șos Giulești nr. 123 și punctul farmaceutic nr. 12 de pe peronul Gării de Nord vor avea program permanent de 24 de ore.(Agerpres)
(Urmare din pag. I)Doar el lucrau — de la potcoave și pînă la clanța ușii orice obiect de fier, cum se pricepeau. Acum, lucrau fiii și nepoții celor ce au văzut în Bechet prima treierătoare în 1908, și șeful atelierului, secretarul de partid Șarpe ne spune că ar putea face mai mult ; au spațiu și forță de muncă insuficient utilizate și este păcat. Cu piese de la „7 Noiembrie" ei ar produce pluguri cu mai multe brăz- dare și remorci ; s-ar putea crea o secție de ma- șini-unelte. Este nevoie imperioasă de muncă în industrie pentru femei, care, altfel, rămîn în urmă. Și notez mereu : există o stație de cromare și depuneri galvanice cum puține sînt în țară ; un dispensar veterinar ; o cooperativă artizanală, „Muncitorul", in care funcționează de cîteva luni o secție de covoare persane pentru export. Jana Nicolae, care mă conduce, e mîndră : cele 12 fete harnice și talentate fac minuni, iar alte 10 se vor a- dăuga colectivului, toate calificate la locul de muncă.Grădinița, construită de C.A.P. pentru 120 de copii, este condusă de Ioana Jianu, bechețeancă get-be- get. Ca într-un basm cu 120 de pitici harnici, cu glasuri vesele, copiii primesc — jucîndu-se — de la cele patru Iscusite educatoare primele noțiuni de comportament civilizat, de frumos și bine, libertate, dreptate, dragoste de patrie și de muncă. în perspectivă, un cămin cu program prelungit va mai adăuga zilnic cîteva ore plăcute vieții lor fără griji, în cîntec și poezie, desen și modelare din plastilină a obiectelor și făpturilor ce-1 înconjoară, de proporții liliputane. Delegațiile străi

ne care au vizitat grădinița din Bechet au rămas uimite : localul imens, cu parter și etaj, cu cel mai perfect confort, curat și vesel ca o zi de primăvară însorită, l-ai putea sorbi — cu copii cu tot — în- tr-o lingură cu apă. A doua grădiniță, cu 50 de copii, e instalată in vechea școală primară unde podeaua subțiată păstrează in fibră-i urmele pașilor noștri de altădată, iar din

Președintele Republicii Arabe Egipt
CAIROAniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și succese, iar poporului egiptean prieten împlinirea aspirațiilor sale de pace, progres și prosperitate.Doresc să folosesc și acest prilej pentru a exprima ferma convingere că raporturile bilaterale rodnice în toate domeniile de interes comun, ca și conlucrarea dintre țările noastre pe plan internațional se,vor amplifica tot mai mult, în interesul popoarelor român și egiptean, al cauzei generale a păcii, destinderii, liniștii și securității în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT
în legătură cu folosirea autoturismelor

proprietate personală 
decembrie 1979 șiîn zilele de 30 și 31 decembrie 1979 și 1 și 2 ianuarie 1980, autoturismele proprietate personală pot circula in-

în zilele de 30 și 31
1 și 2 ianuarie 1980diferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al autoturismului.

Programul 1
9,00 Extemporal de vacanță

10,00 Film serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewlng (Reluare)

10.50 Telex
16,05 Monumente ale naturii patriei — 

Parcul național Retezat
16.30 Matineu de vacanță
17.40 Din țările socialiste
18,05 îndrumări pentru lucrătorii din 

agricultură
18.30 Întrebări șl răspunsuri
18.50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal

• Calitate» muncii de flecare zi — 
răspunsul nostru la chemările 
Congresului

19.25 Conferințele Organizațiilor Fron
tului Unității Socialiste. Deplină 
angajare la Înfăptuirea progra
mului partidului

19,45 Plai de cîntec, plai de dor. Me
lodii populare

20,05 Teatru TV : Cronică de vitejie, de 
Dan Tărchllă. Premieră TV.

21.35 Telejurnal

Programul 2
16,00 Muguri de lumină. Spectacol de

dicat Zilei Republicii
16,15 Concert J. S. Bach
17.35 Din cartea naturii : „Pa cărările 

Hășmașului"
18.05 Desene animate : Chip ș! Dale
18,50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal
19,55 Viața economică a Capitalei
20.25 Pastel de iarnă
20.40 Muzică, dans... surprize I
21.35 Telejurnal

Comunicat privind vizita oficială a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Socialiste România, 

Ștefan Andrei, în Regatul Maroc

Industria județului Bacău a realizat planul 
pe patru ani ai cincinaluluiIndustria județului Bacău, care în actualul cincinal s-a dezvoltat intr-un ritm mediu anual de peste 10 la sută, și-a îndeplinit, la 24 decembrie, sarcinile de plan pentru perioada 1976— 1979.Informînd, în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, despre acest succes, biroul comitetului județean de partid exprimă conducerii partidului și statului, personal secretarului general al partidului, cele mai profunde sentimente de recunoștință și cele mai vii mulțumiri pentru sprijinul neprecupețit pe care îl acordă dezvoltării

economico-sociale a județului Bacău. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general — se spune in telegramă — că urmînd pilda tenacității și dăruirii cu care dumneavoastră, în fruntea partidului și statului, conduceți națiunea spre înalte culmi de civilizație și bunăstare, comuniștii, toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri sînt hotărîți să-și intensifice eforturile pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce le revin din mărețul program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.
Oamenii muncii din industria județului Suceava

au îndeplinitOamenii muncii din unitățile industriale ale județului Suceava au îndeplinit la 23 decembrie prevederile planului producției globale industriale pe anul 1979. Calculele estimative relevă că pînă la sfîrșitul anului colectivele sucevene vor realiza o producție industrială suplimentară în valoare de circa 340 milioane lei.în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de biroul comitetului județean de partid se spune : Folosim și acest prilej pentru a vă

planul anualîncredința, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că locuitorii acestor străvechi meleaguri bucovinene, dînd viață istoricelor ho- tărîri ale recentului forum al comuniștilor, vor munci cu abnegație și dăruire pentru ca, încă din primele zile ale anului 1980, să realizeze ritmic planul la toate sortimentele, în condiții de calitate și eficientă superioare, contribuind astfel la înflorirea și prosperitatea scumpei noastre patrii.

cinema
• Omul Vineri î SCALA — 9;
11,30; 14; 16,30; 19.
• Popeye marinarul î PATRIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 16,30, FAVORIT — 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Ultimul start : FESTIVAL — 10; 
12; 14,30; 17; 19.
• Degețica : LUCEAFĂRUL — 
9,15; 11; 13; 15; 16,30; 18,15; 20.
• Comedie de modă veche : 
Cinema STUDIO — 10 : 12 ; 14 ; 
16 ; 18 ; 20.
• Eboli : CAPITOL — 13; 15,45; 
19.
• Speranța : CENTRAL — 15;
17,15; 19.30, LIRA — 16: 18; 20.
• Răzbunarea panterei roz : 
BUCUREȘTI — 15; 17,30; 20, FE
ROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18; 20,15, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15,
10 Program de desene animate — 
9; 10.15; 11,30, O dramă la vînă- 
toare — 13; 15; 17. Ultima fron
tieră a fhorții — 20 : DOINA.
• 39 de trepte : VICTORIA — 15; 
17,30; 20.
• Drumul razelor de soare : TIM
PURI NOI - 15; 17.15; 19,30.
• Julia : EXCELSIOR — 9; 11,45 ; 
14,30; 17,15; 20.
• Omul care ne trebuie : GRI- 
VIȚA — 13,30; 15,45: 18; 20. TOMIS
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Întîlnire la sfîrșitul iernii : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Tactica alergătorului de cursă 
lungă : DACIA — 15: 17,45; 20.
• Mi-e teamă : BUCEGI — 15; 19. 
ARTA — 9; 12; 16; 19.
• Operațiunea „Stadion* : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20. MIO
RIȚA — 12: 14,30; 17; 19,30.
• Vis de ianuarie : FERENTARI
— 17.30: 19,30.

CronicaLa București au Început, luni după- amiază, lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare econoniicâ dintre Republica Socialistă România și Republica Turcia. Delegația română este
turi. Cel mal nou. pentru boli infecțioase, cu încă 50 de paturi, cu tot confortul și aparatura medicală modernă, se va inaugura o- dată cu centrala termică abia terminată, care va a- limenta caloriferele. Și toate realizate prin munca și contribuția sătenilor. O mare familie care-și cunoaște interesele și-și iubește doctorul-șef, exemplu de omenie și devotament. O stație de radio

La Bechet, 

pe fostul „drum 

al robilor"...

amintire răsună vechiul cîntec rostit pe atunci cu foc, la intrarea în clasă : „Oituzul geme zdrobindu-și piatra / Și țara-mamă e- ndurerată /.../ Noi vrem o libertate / Și Carpații nu-i mai vrem hotar !“...Dr. Mihai Bulacu, strălucit fiu al Bechetului, posesor a două doctorate, dar care n-ar pleca de aici nici pentru o catedră universitară, mă conduce la spital. A etajat , vechea clădire cu 20 de paturi existentă în 1916, unde bolnavii veneau in extremis, mai încrezători în puterea babei Bălăceanca decît în doctor. Bolnavi de friguri erau mai toți be- chețenii. De la ora 14 înainte, cu ochii sticlind de temperatură, zăceau care pe unde apucau, deși chinina se bea cu paharul, într-un parc imens, dr. Bulacu și-a semănat în 20 de ani pavilioanele curate, însumind 245 de pa-

face orlclnd legătura cu Craiova și cu personalul însoțitor al bolnavilor a- flați in mașinile de salvare — nouă la număr. în clădirea secției de obstetrică și ginecologie, la etaj, sala de operație și saloanele a- ferente secției de chirurgie, complet echipate, așteaptă inaugurarea îndată ce Bechetul va fi declarat oraș.Trec pe lîngă căminul cultural, construit, evident, în anii socialismului ; sătenii comentează emisiunea televiziunii despre satele în curs de urbanizare. Mă opresc la T.C.I.L., unde zilnic se valorifică superior 20 000 de litri de lapte ; se prepară 11 sortimente de brinzeturi, dintre care 90 la sută se exportă in Statele Unite și Olanda. Stăpin pe rolul său de șef de secție, îndatoritor, Nicolae Glăvan îmi vorbește de mașinile care

fac posibilă o Imensă cantitate de muncă — și de cei 57 de muncitori, toți în halate albe, ca într-o sală de operație. Cu mii- nile in apă fierbinte, fră- mîntă cașul. îl deapănă pe brațe ca pe rășchitor, îl pun în forme, îl scurg, îl imbă- iază îndelung in saramură concentrată, apoi, în imense depozite cu temperatură scăzută, îl supraveghează un an întreg „să se maturizeze". Putineiul, sedila, ciobanul Rebegilă, care săra cașul crud pe măsuța noastră rotundă cu trei picioare, sînt acum piese de muzeu și amintiri.Cei 4 200 de locuitori renăscuți la o viață nouă, fără Inundații, fără exploatare și fără malarie, își trec bucuroși gazetele din mină în mînă și comentează, iar profesorul Paul Bală și inginerul Mitre Arambașa au deschis drumul cercetării științifice : documente din arhivele satului și ale Craiovei, scheme și hărți, statistici și fotografii privitoare la trecutul și prezentul Bechetului, închegate într-o monografie documentară dactilografiată, constituie un exemplu de pasiune pentru cercetare și dragoste față de locurile în care trăiesc, precum și capacitatea de a înfățișa frumos în cuvinte ceea ce s-a o- glindit turburător în sufletul lor.Cred că le mal trebuie bechețenilor și mult visata linie ferată, care ar înviora și portul, pe cheiul căruia acum este prea puțină mișcare.Plec cu dorința de a-i revedea în curînd pe toți cei ce m-au întîmpinat cu inimi deschise, convinsă că Bechetul meu natal, cu toate motoarele sub presiune, așteaptă startul să pornească pe un drum ascendent, de oraș înfloritor al României socialiste.

zileicondusă de Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, iar delegația turcă de Halii Bașol, ministrul comerțului.Cu acest prilej, s-a făcut o analiză aprofundată a stadiului relațiilor bilaterale in plan economic și tehnic, relevîndu-se cu satisfacție cursul ascendent al conlucrării ro- mâno-turce, rezultatele pozitive obținute ca urmare a aplicării înțelegerilor și hotărîrilor convenite la nivel înalt. în cadrul primei ședințe de lucru, s-a examinat, de asemenea, modul în care se înfăptuiesc' prevederile precedentei sesiuni a comisiei mixte și au fost discutate aspecte legate de posibilitățile și mijloacele concrete de intensificare a cooperării economice, de amplificare și diversificare a schimburilor comerciale. \ *în cadrul secției de filozofie șl logică a Academiei de științe sociale și politice a avut loc luni o dezbatere pe tema „Raportul dintre religie și politică în lumea contemporană". Au participat academicieni, cercetători, cadre didactice, activiști de partid și de stat. Dezbaterea a prilejuit un rodnic schimb de opinii cu privire la diversele modalități de raportare a ideologiilor religioase contemporane la viata social- politică, la marile probleme cu care este confruntată astăzi omenirea, precum și la sarcinile ce revin, în a- ceastă privință, activității de educare materialist-științifică a oamenilor muncii.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
27 șl 28 decembrie. în țară : Procesul 
de răcire va continua, făcîndu-se re
simțit mai ales în primele zile în estul 
țării. Cerul va fi mal mult noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare în Moldova șl zo
nele deluroase din sudul țării vor pre
domina ninsorile. Vîntul va sufla mo
derat cu Intensificări locale din secto
rul estic. îndeosebi in sud-estul țării. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, iar cele 
maxime intre minus 3 și plus 7 grade. 
In a doua parte a Intervalului, Izolat, 
se va produce polei, tn București : 
Procesul de răcire va continua, făcîh- 
du-se resimțit mal ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi mal mult no
ros. Vor cădea precipitații aub formă 
de ploaie, lapoviță șl ninsoare. Vîntul 
va sufla moderat cu intensificări de 
scurtă durată din sectorul nord-estic.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : O scrisoare pierdută — 
19.30; (sala Atelier) : Monolog cu 
fața la perete — 19.
• Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert susținut de 
Ansamblul „Hyperion* — 19.
• Opera Română : Ernanl — 1».
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măguraanu): 
Undeva, o lumină — 19,30; (sala 
Grădina Icoanei) : Elisabeta I — 
19,30.
• Teatrul Mic : Nu sînt Turnul 
Eiffel — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Țara lu
mii — 20.
• Teatrul de comedie : Pețitoarea
— 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Ma-
gheru) : Idioata — 19,30; (sala
Studio) x Inele, cercei, beteală
— 19. .
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : O noapte furtunoasă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la CAră- 
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Boema rîde, cînta și dan
sează — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu* : Dul
cea ipocrizie a, bărbatului matur
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică* (la Clubul ,
T. 4) : Tigrul purpuriu căruia*! 
plăceau clătitele — 10. -
• Circul București : Vivat circul
— 19,30.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, a efectuat o vizită oficială în Regatul Maroc, la invitația ministrului de stat însărcinat cu afacerile externe și cooperarea al Regatului Maroc, M’Hamed Boucetta, în perioada 20—24 decembrie 1979.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a fost primit de regele Hassan al II-lea, căruia l-a transmis din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie, precum și cele mai bune urări de, sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului marocan prieten.Regele Hassan al II-lea, mulțumind pentru mesaj, a rugat să se transmită președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, cordiale urări de sănătate și fericire personală, precum și de noi succese și prosperitate poporului român prieten.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România și ministrul de stat însărcinat cu afacerile externe și cooperarea al Regatului Maroc au avut convorbiri oficiale, desfășurate într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.Cei1 doi miniștri au apreciat rezultatele bune obținute în realizarea înțelegerilor convenite cu prilejul primei sesiuni a Comisiei inter- guvernamentale de cooperare economică și tehnică. Ei au evidențiat posibilitățile sporite pe care le oferă economiile în continuă dezvoltare ale celor două țări pentru extinderea și diversificarea comerțului și cooperării româno-marocane, pe baze reciproc avantajoase, în domeniile industrial, agricol, energetic, minier, transporturi, chimie și construcții.Cei doi miniștri de externe au prezidat lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei Interguvernamentale româno-marocane de cooperare economică și tehnică. Ei au semnat protocolul sesiunii, care consemnează înțelegerile convenite, și au exprimat voința guvernelor lor de a acționa cu hotărîre pentru aplicarea lor in practică, în vederea accelerării și adîncirii raporturilor economice dintre România și Maroc. Au subliniat necesitatea impulsionării negocierilor în curs privind valorificarea unor zăcăminte minerale, cercetarea și exploatarea petrolieră, lucrări portuare, construirea unui combinat siderurgic, lucrări hidrotehnice, montajul de tractoare și autoturisme de teren, in vederea finalizării lor cit mai rapid cu putință.Miniștrii au apreciat, da asemenea, creșterea schimburilor comerciale în acest an și echilibrarea balanței comerciale. Au căzut de acord să se acționeze în continuare pentru lărgirea și diversificarea acestora, in scopul asigurării echilibrului dezvoltării în perspectivă și stabilității comerțului dintre cele două țări.Cei doi miniștri au evidențiat importanța dezvoltării cooperării culturale, științifice și tehnice. Au remarcat realizarea prevederilor din acorduri și programul trienal de schimburi culturale, în special în domeniile învățămîntului, formării de cadre și cinematografiei. Au fost de acord ca, în cadrul viitorului program, această cooperare să fie întărită, mai ales prin formarea de cadre marocane in instituțiile române de invățămînt superior.Din dorința de a extinde cooperarea la noi domenii, pe baze reciproc avantajoase, cei doi miniștri au semnat următoarele documente :— Acordul de cooperare în domeniul transporturilor și navigației maritime,— Convenția sanitar-veterinară.Cele două părți au decis să continue negocierile pentru încheierea Intr-un viitor apropiat de acorduri în materie de protecția, încurajarea și garantarea reciprocă a investițiilor și evitarea dublei impuneri.Analizînd situația internațională, cei doi miniștri au reliefat hotărîrea fermă a popoarelor și statelor de a pune capăt dominației imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de a apăra și consolida independența lor națională.
Superioritate prin(Urmare din pag. I)omului și a societății, în avintul multilateral al patriei noastre.Sîntem conștienți de faptul că, tn lumina Raportului, a noilor programe și directive, cercetarea fundamentală multidisciplinară în științele economice și social-politice, elaborarea noilor direcții ale dezvoltării ridică probleme care implică noi dezbateri și planuri de muncă adecvate în viitorul cel mai a- propiat, făcînd astfel ca știința — ca „reflectare informațională a realității" — să contribuie, împreună cu filozofia, la afirmarea materialității lumii și să prevadă, împreună cu științele economice și social-politice, fenomenele complexe pe care societatea le are de înfruntat pe multiple planuri în împrejurările istorice actuale și ale viitorului previzibil, in vederea folosirii cu cel

mai înalt randament, în diviziunea internațională a muncii, a potențialului material și uman al țării, pentru prosperitatea și progresul societății românești în pas cu cele mai noi cuceriri ale civilizației in pragul secolului XXI.Caracterul de continuitate al procesului revoluționar, al revoluției socialiste, pe tărîmul tuturor domeniilor de afirmare a noii lumi contemporane, nu poate fi considerat ca un fenomen încheiat, ca un fapt împlinit, odată cu înfăptuirea societății socialiste, nici în planul realizărilor economice și social-politice cunoscute și nici pe planul conștiinței sociale dominante. Elementul nou, Intervenit in programele noastre pe termen lung, în care știința e înțeleasă ca un factor prioritar de producție și care propulsează avintul tehnologic și democratizarea creativității, oferă cel mai
• O PREMIERA NU

MISMATICĂ : MEDALII 
OLIMPICE DE PLATINA. Pentru prima dată în Istoria Jocurilor Olimpice, cu prilejul Întrecerilor care vor avea loc anul viitor la Moscova vor fi emise medalii comemorative din platină — în valoare de 150 de ruble fiecare. Alexandr Ermakov. unul din cei mai cunoscut! gravori sovietici, s-a inspirat pentru efigia de pe medalie din celebra statuie a Discobolului, nemuritoarea operă a marelui sculptor al antichității, Myron; pe reversul medaliei va fl gravată stema U.R.S.S. Emisiunea medaliei comemorative va fi strict limitată — 40 000 de

bucăți, ceea ce este de natură să-i mărească și mai mult valoarea. • ANVELOPE PEN
TRU TERENURI MOL In Statele Unite a fost brevetat un nou tip de anvelope, care permit autovehiculelor să ruleze fără derapaj pe zăpadă sau teren moale. Noile anvelope se deosebesc de semenele lor obișnuite prin niște „urechi" de cauciuc, dispuse din loc în loc pe părțile laterale. Urechile, care fac corp comun cu restul anvelopei, sînt astfel amplasate incit atunci cînd se rulează pe șosea nu se sprijină pe asfalt sau intră în contact cu acesta pe o suprafață foarte mică. Cînd se rulează insă pe zăpadă sau teren moale, anvelopa se afundă puțin și „urechile" joacă rolul unor zbaturi, contribuind considerabil la creșterea gradului de aderentă al roților.

• STRĂMOȘII PELI
CANULUI. în șase locuri diferite ale arhipelagului nipon au fost descoperite resturi pietrificate ale unor păsări gigantice (peste 2 metri înălțime) asemănătoare pelicanului, a- parținînd unei specii necunoscute pină acum. Studiind scheletul acestor păsări, oamenii de știință de la Muzeul national de științe naturale din Tokio au ajuns la concluzia că plotopte- ridele, cum au fost denumite aceste păsări, ar putea fi strămoși ai cormoranilor si pelicanilor din zilele noastre. Vechimea fragmentelor de schelet

este apreciată la 30 milioane de ani.
• DE MII DE OR! 

MAI DULCE DECÎT ZA
HĂRUL. „Thaumatococcus da- niellii", o plantă răspindită in Ghana, a atras atenția oamenilor de știință prin calitățile sale excepționale. în urma cercetă- rildr și analizelor chimice, precum și a diferite teste, rezultă că extractul obținut din florile respectivei plante este de 2 500 de ori mai dulce decît zahărul obținut din sfeclă sau din tres

tia de zahăr. Oamenii de știință sînt de părere că „Thaumatococcus" ar putea constitui o alternativă cu multiple avantaje la zahărul obișnuit : este mult mai sărac in calorii decît acesta din urmă și, de asemenea, nu atacă smalțul dinților — dovedindu-se, astfel, un mijloc de prevenire atît a obezității, cit și a cariilor dentare.
• CUM POT Fl „VĂ

ZUTE" GAZELE INVIZI
BILE ? O nouă metodă de vizualizare —■ cu ajutorul radiațiilor mfraroșii — a gazelor Invizibile a fost concepută de un grup de cercetători de Ia Departamentul de tehnologie a căldurii din cadrul Institutului po

Ei au reafirmat necesitatea respectării stricte de către toate statele a principiilor egalității tn drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță șl la amenințarea cu forța, pe baza cărora să se asigure pacea, securitatea, stabilitatea și colaborarea internațională. Miniștrii s-au pronunțat pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state exclusiv pe calea negocierilor. în legătură cu aceasta, ei au salutat adoptarea în unanimitate de către Adunarea Generală a O.N.U. a rezoluției inițiate de România privind „reglementarea pașnică a diferendelor dintre state".Cei doi miniștri au acordat o mare atenție conflictului care persistă in Orientul Mijlociu și care constituie un pericol permanent pentru pacea și securitatea in lume. Ei s-au pronunțat pentru o soluție globală, justă șl durabilă, a acestui conflict. Au reafirmat convingerea lor că realizarea drepturilor naționale ale poporului palestinian, Inclusiv dreptul la constituirea unui stat propriu, constituie o condiție esențială pentru instaurarea păcii în Orientul Mijlociu. Ei au subliniat necesitatea ca Organizația Națiunilor Unite să joace un rol mai activ în reglementarea conflictului.Examinînd situația din Africa, cei doi miniștri au exprimat preocuparea lor față de conflictele și tensiunea care persistă pe continent. S-au pronunțat pentru soluționarea pașnică a diferendelor dintre statele africane pe baza respectării independentei, suveranității naționale și integrității teritoriale. Ei au reafirmat necesitatea reglementării problemelor Africii de către țările africane însele, fără amestec din exterior, in vederea întăririi solidarității și cooperării lor.Miniștrii au apreciat progresele realizate pe calea soluționării problemei Zimbabwe în vederea asigurării independenței acestei țări. Au proclamat solidaritatea lor cu lupta de independentă a poporului din Namibia și au condamnat politica de apartheid și discriminare rasială practicată de Africa de Sud.Miniștrii român și marocan au subliniat importanța pe care o are pentru pacea și înțelegerea internațională înfăptuirea securității și cooperării in Europa, îndeosebi realizarea dezarmării și dezangajării militare pe continent.Reliefînd legătura dintre securitatea europeană și securitatea din regiunea Mediteranei, ei s-au pronunțat pentru participarea tuturor statelor mediteraneene, pe bază de egalitate, la eforturile menite să facă din Mediterana o mare a păcii și colaborării, eliminindu-se orice surse de încordare și conflict din această zonă.Cei doi miniștri au subliniat că instaurarea unor relații de încredere, colaborare și pace in lume depinde direct de lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale, care să așeze raporturile dintre toate statele pe principii de egalitate și echitate, să asigure accesul țărilor in curs de dezvoltare la tehnologiile moderne, la cuceririle științei contemporane, să favorizeze progresul lor rapid și multilateral, creînd, totodată, condiții pentru b evoluție echilibrată a tuturor zonelor lumii, a întregii economii mondiale.Ei au reliefat necesitatea Întăririi unității de acțiune a țărilor in curs de dezvoltare pentru promovarea intereselor lor vitale și hotărîrea țărilor lor de a colabora între ele, precum și cu celelalte țări in curs de dezvoltare și dezvoltate, la elaborarea imul program concret de acțiuni pentru edificarea noii ordini economice Internaționale, care să fie supus sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. din 1980.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, a mulțumit pentru primirea caldă și prietenească de care s-a bucurat împreună cu delegația care l-a insoțit. El a adresat ministrului de stat însărcinat cu afacerile externe și cooperarea, M’Hamed Boucetta, invitația de a face o vizită oficială în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită pe cale diplomatică.
omenielarg cîmp de afirmare capacității de inițiativă istorică a maselor și modelul noului tip uman, care concepe perfectionarea relațiilor de producție în sensul stimulării forțelor de producție și nu doar al adaptării la cele existente.Acest element calitativ nou reprezintă saltul revoluționar la care participă azi, cu elan și responsabilitate, clasa noastră muncitoare, întreg poporul român, răspunzlnd exigențelor nivelului intelectual și moral, ale nivelului de viață spre care tindem în viitorul apropiat.Raportul om — societate — știință — oricum l-am rosti și interpreta — nu poate fi înțeles in sfera progresului așa cum îl concepe socialismul românesc, decît în sensul de superioritate prin omenie, adică intr-o sferă din care orice viziune strimtă, sectară, bigotă este exclusă prin definiție.

litehnic din Stockholm. Cercetătorii suedezi au folosit în acest scop Instalații speciale de înregistrare a radiațiilor infra- roșii, pentru a filma deplasarea in interiorul unei camere a unui nor de oxid azotos, gaz Inofensiv ceva mai greu decît aerul. Una din constatările surprinzătoare in urma studierii fotogramelor a fost aceea că gazul — care se răspîndește în mod obișnuit de-a lungul pereților unei camere goale — formează un fel de aureolă in jurul unei persoane care intră în cameră, adu- nîndu-se în jurul gurii și nasului acesteia.
• BARIERĂ SOLARĂ.Primele bariere de cale ferată care funcționează cu energie

solară au fost instalate In apropierea orașului francez Tours. Energia preluată prin fotoele- mente este înmagazinată într-o baterie și utilizată apoi la comandă pentru acționarea barierei. a semaforului și a semnalului acustic. Cînd tensiunea scade sub o valoare-limită, se produce automat racordarea la rețeaua electrică.
• PANCREAS ARTI

FICIAL. Academicianul sovietic Valeri Hmakov a început tratarea pe cale chirurgicală a diabetului zaharat cu ajutorul unui pancreas artificial. La centrul de transplanturi din Moscova, condus de academicianul Hmakov, au fost tratati pînă acum cu succes 60 de pacient!.



La Atena a avut loc festivitatea prezentării

celor cinci volume din ciclul de opere:

RABAT

Ministrul afacerilor externe al României 
lucrările Congresului regional al Partidului Baas 

Arab Socialist din Siria

„NICOLAE CEAUȘESCU - ROMANIA 
Șl LUMEA CONTEMPORANĂ"

Gîndirea social-politică și activitatea în slujba păcii și prieteniei între 
popoare a președintelui României apreciate elogios de marcante 

personalități ale vieții publice din GreciaATENA 24 (Agerpres). — La Atena a avut loc o festivitate consacrată prezentării publice a celor cinci volume din ciclul de opere „NICOLAE CEAUȘESCU — ROMANIA ȘI LUMEA CONTEMPORANA", apărute fn limba greacă, In anul 1979, in cunoscuta editură „Pnevmatikos", și prefațate de personalități de frunte ale vieții politice și social-culturale din Grecia.La ceremonia prezentării publice a celor cinci volume au participat : Dimitrios Papaspyrou, președintele parlamentului elen, Evangelos Ave- roff-Tossitsa, ministrul apărării naționale, Haralambos Drakopoulos, secretar al C.C. al Partidului Comunist din Grecia (interior), Dimitrios Beis, primarul Atenei, Ilias Iliou, președintele Partidului Uniunea Democratică de Stingă — EDA, A. Amba- tielos, Grigore Farakos și Lula Lo- garas, membri ai Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist din Grecia, alte personalități ale vieții politice, oameni de cultură și artă, ziariști, reprezentanți ai cercurilor economice. A fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la Atena, Ion Brad, care a luat cuvîntul în cadrul manifestării.Numeroase personalități ale vieții politice grecești și-au manifestat satisfacția pentru apariția în limba elenă a volumelor cuprinzind lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimînd aprecieri elogioase față de principiile care călăuzesc politica sa internă și externă.„Ca președinte al Comisiei de relații externe a parlamentului elen — a subliniat Emmanuel Cotris — am plăcerea să subliniez că politica externă, prestigiul internațional al României sint legate direct de o mare personalitate politică, de numele președintelui Nicolae Ceaușescu. Acest lucru este important nu numai pentru România, ci și pentru celelalte țări ale lumii, deoarece președintele român promovează pe plan internațional principiile noi, juste, ale raporturilor dintre state — indiferent de mărimea lor sau de regimul lor social-politic — crelnd, astfel, premisele și posibilitatea soluționării actualelor probleme tensionale ale lumii pe cale politică".„Publicarea in limba greacă a operelor președintelui Nicolae Ceaușescu — a declarat Leonidas Kyrkos, deputat, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.G. (interior) — îmbogățește bibliografia din țara noastră cu lucrări deosebit de interesante ale gîndirii marxiste creatoare din țara vecină — România. Nu este deloc întlmplător faptul că In aceste opere este evidențiată riguros ideea că independența națională a fiecărei țări, principiile conviețuirii pașnice și transformarea acestora într-un Îndreptar inviolabil al activității politice și al modului de comportare al statelor mari și mici constituie unica modalitate posibilă pentru asigurarea unui curs ascendent spre forme de organizare socială superioară pe plan național și internațional, fără ca pacea să fie afectată. în Grecia, poporul nostru, oamenii politici apreciază în mod deosebit contribuția Republicii Socialiste România și a președintelui Nicolae Ceaușescu la 

Instaurarea unor relații de pace și colaborare in lume și, îndeosebi, in Balcani".,.In mod Inevitabil — a subliniat Ghiorghios Ghenimatas, membru al Secretariatului Biroului Executiv al C.C. al PASOK — aprecierile pe care le facem cu privire la realitatea românească de astăzi sînt influențate de coordonatele celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., moment de importanță crucială în istoria României, ale cărui lucrări le-au urmărit — fapt fără precedent — un număr da 162 de delegații ale unor partide comuniste, socialiste, social-democrate, mișcări progresiste și de eliberare națională din 102 țări. Tocmai această participare impresionantă simbolizează și valorifică în practică politica externă multidimensională, activă șl independentă a României, o politică ce are drept fundament respectul independenței tuturor statelor și care promovează destinderea, pacea și colaborarea. Este neîndoielnic faptul că această politică — ce exprimă voința întregului popor român — poartă amprenta personală a secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. Strategia de apărare a independenței. României, ca și solidaritatea activă, îndeosebi cu popoarele care luptă pentru libertatea lor națională, îl desemnează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu ca unul dintre arhitecții și fondatorii unui patriotism cu adevărat revoluționar".La rîndul său, Ioannis Zigdis, președintele Partidului Uniunea Centrului Democratic — E.D.I.K., a menționat : „Prin aceste cărți, opinia publică elenă, care este bine informată asupra realităților din România prietenă, va avea prilejul să-și întregească imaginea despre o țară care s-a angajat ferm pe calea edificării unei adevărate societăți socialiste. In aceste vremuri dificile — cînd se înregistrează cu îngrijorare efectele inflației, șomajului, crizei energetice — ritmurile înalte ale dezvoltării economice șl sociale a României, creșterea producției industriale, progresul agriculturii și ridicarea nivelului da trai al poporului constituie experiențe reușite demne de examinat, demne de aprecierea și stima noastră.Dau o înaltă apreciere conceptului domnului Ceaușescu privind dezvoltarea colaborării dintre toate partidele, fie ele comuniste, muncitorești, socialiste, social-democrate și progresiste, dintre toate forțele democrației din lume. Mă alătur, deci, celor care au prefațat cele cinci volume ale domnului Nicolae Ceaușescu și recomand cu căldură cititorului elen această nouă operă a președintelui României".„Este impresionant cercul larg de probleme abordate în aceste lucrări ale președintelui României, a declarat Ioannis Pezmazoglu, președintele 

Partidului Socialismului Democratic — KODISO. El oferă lumii, și îndeosebi țării noastre, prezentarea competentă a pozițiilor românești, de mare preț pentru cauza colaborării româno- elene. îl salut pe președintele României care, prin concepțiile expuse în volumele de față, cît și prin inițiativele sale pe plan internațional, aduce o contribuție prețioasă la soluționarea marilor probleme de care depind pacea, colaborarea Internațională și progresul social".Theodoros Katrivanos, secretar general al „Casei de cultură a prieteniei greco-române", a spus: „Este o mare fericire pentru mine să pot asista atît în această calitate, cît și ca cetățean grec, ca patriot șl vechi combatant al forțelor democratice elene la această manifestare emoționantă a prieteniei dintre Grecia și România. Prilejul ni l-a oferit și de această dată marele prieten al Greciei, militant al păcii și înțelegerii între popoare, omul politic de talie mondială care este Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Acum, la această frumoasă manifestare, aș dori să-mi exprim din nou convingerea că, avînd în frunte un conducător dotat cu capacitățile de excepție șl cu prestigiul președintelui Nicolae Ceaușescu, poporul român va păși spre și mal mari victorii, pe calea făuririi unei vieți noi, a societății socialiste multilateral dezvoltate, aducîndu-șl o contribuție tot mai însemnată la promovarea cauzei socialismului și păcii în lume, a prieteniei și colaborării între popoare, a prieteniei și colaborării româno-elene".
★Cu deosebită căldură au salutat a- 

pariția volumelor din ciclul de opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
apreciată ca un eveniment editorial 
de mare importanță, cu multiple 
semnificații — presa, ca și posturile 
de radio și televiziune din Grecia, 
care i-au consacrat emisiuni speciale, 
precum și ample articole.Intr-unui din aceste articole, publicat de cotidianul „Proini", cunoscutul scriitor grec Dlmos Rendis- Ravanis menționează: „Pe întreaga Terra, președintele Nicolae Ceaușescu este stimat ca una dintre marile personalități politice ale lumii, tocmai pentru calitățile sale, pentru prospețimea, pentru sinceritatea, dreptatea și clarviziunea de care a dat dovadă în toate problemele internaționale".Publicarea în Grecia a celor cinci volume consacrate operei și personalității de prestigiu ale tovarășului Nicolae Ceaușescu se înscrie printre acțiunile editoriale de largă rezonanță ce au loc în numeroase țări ale lumii, materializînd, o dată în plus, locul și rolul unanim apreciate ale României socialiste, ale președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe marea scenă politică a lumii.

primit de regele MaroculuiRABAT 24 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectuează In Maroc. • tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a fost primit de regele Hassan al Il-lea.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, s-a transmis regelui Hassan al Il-lea un mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul marocan prieten.Mulțumind cu căldură pentru mesaj, regele Hassan al Il-lea a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu sentimentele sale cele mai deosebite de stimă și apreciere pentru activitatea pe care o desfășoară pe plan internațional, precum
AMMAN

Dezvoltarea cooperării economice și tehnice 

româno-iordanieneAMMAN 24 (Agerpres). — La Amman s-au încheiat lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale româno-iordaniene de cooperare economică și tehnică.Protocolul semnat la încheierea sesiunii consemnează satisfacția reciprocă față de stadiul actual al relațiilor economice bilaterale și acordul celor două părți de a conferi noi dimensiuni cooperării economice și schimburilor comerciale dintre cele două țări, conform Înțelegerilor convenite la nivel înalt. Protocolul evidențiază calitatea lucrărilor efectuate de întreprinderile românești la rafi
Manifestări 

celui de-al XII-leaAmbasadele Republicii Socialiste România din U.R.S.S.. R. S. Cehoslovacă, Argentina. Mexic, Brazilia, Canada și Israel au organizat conferințe de presă, seri culturale, precum șl alte manifestări. In cadrul cărora au fost subliniate semnificațiile istoricelor hotărîri adoptate de cel de-al XII-lea Congres al P.C.R., marile realizări ale poporului român In anii construcției socialiste, indisolubil legate de întreaga activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu.De asemenea. In cadrul acțiunilor consacrate în Uniunea Sovietică înaltului forum al comuniștilor români, lectori ai C.C. al P.C.R. au ținut expuneri în orașul și regiunea Moscova, In R.S.S. Kazahă, R.S.S.A. Bașkiră, regiunile Saratov și Vologda, reliefînd importanța documentelor cxingresului pentru continua Înflorire a țării, pentru promovarea, in continuare, a unei politici de pace și colaborare cu toate statele lumii.în clădirea Muzeului mișcării muncitorești din Budapesta a fost deschisă o expoziție românească de fotografii documentare. Sînt prezentate aspecte ale activității multilaterale desfășurate, în țară și străină- 

și urări de sănătate personală și de bunăstare și fericire poporului român.în cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost abordate aspecte concrete ale dezvoltării relațiilor româno-manocane, îndeosebi ale lărgirii și diversificării cooperării economice în producție și s-a efectuat un schimb de păreri în probleme internaționale actuale de interes comun.La primire au participat primul ministru al guvernului marocan. Maati Bouabid, și ministrul de stat însărcinat cu afacerile externe și cooperarea, M’Hamed Boucetta. Au fost prezenți. de asemenea, ambasadorul Marocului la București, Boubker Boumahdi, și ambasadorul țării noastre la Rabat, Ovidiu Popescu.

năria de petrol Zarka din Iordania și menționează dorința părților de a coopera la realizarea altor obiective, ca rafinăria de petrol Aqaba, construirea de conducte petroliere și rezervoare de depozitare, asistență tehnică pentru calea ferată iordaniană, constituirea de societăți mixte de comercializare a produselor etc.Documentul a fost semnat de președinții celor două părți în comisie — Ion Stănescu, ministru secretar de stat la Ministerul Construcțiilor Industriale, și Hana Odeh, președintele Consiliului Național Iordanian al Planificării.
consacrate

Congres al P.C.R.tate, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și numeroase imagini privind realizării^ poporului român în anii de după eliberare. (Agerpres).

DAMASC 24 (Agerpres). — La Damasc au început lucrările celui de-al VII-lea Congres regional al Partidului Baas Arab Socialist din Siria, la care participă 771 de delegați din toate zonele țării. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Hafez Al Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist din Siria, președintele Republicii Arabe Siriene. Pre- zentind condițiile interne și cele internaționale in care se desfășoară congresul, vorbitorul a exprimat ho- tărîrea fermă a partidului de a acționa pentru întărirea unității tuturor forțelor naționale în lupta arabă de eliberare, împotriva oricăror forme de- expansiune a imperialismului,
In favoarea intensificării industrializării țărilor 

în curs de dezvoltare
Declarația finală a reuniunii „Grupului celor 77"HAVANA (Agerpres). — După cinci zile de dezbateri. „Grupul celor 77“ — reunit la Havana la nivel ministerial în cadrul celei de-a V-a conferințe — a dat publicității o declarație finală, în care se reafirmă necesitatea îmbunătățirii condițiilor economice din țările in curs de dezvoltare. In legătură cu problema fondului O.N.U.D.I.. se arată că majoritatea contribuțiilor țărilor dezvoltate se află sub nivelul participării lor normale la fond. Parti- cipanții au reafirmat că „țările in curs de dezvoltare vor trebui să realizeze 30 1a sută din comerțul mondial de produse industriale în anul 2000“.

Situația din Rhodesia după semnarea , 
acordului de la LondraSALISBURY. — După semnarea acordului de la Londra privind reglementarea problemei rhodesiene, in mai multe orașe din Rhodesia au avut loc mari manifestații in sprijinul Frontului Patriotic Zimbabwe, pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate, dreptate și progres ale poporului Zimbabwe.Intr-o declarație făcută la Lusaka, 

pentru asigurarea unui continuu progres economic și social al poporului.Congresul a fost salutat de Yasser Arafat, președintele Comitetului E- xecutiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, de conducătorii partidelor membre ale Frontului Național Progresist din Siria și ai unor organizații regionale ale partidului Baas.Presa siriană a publicat mesajul de salut al C.C. al Partidului Comunist Român, primit de către cel de-al VII-lea Congres regional al Partidului Baas Arab Socialist din Siria.După ședința inaugurală, congresul și-a continuat lucrările in trei secțiuni : politică, economică și organizatorică.

In ceea ce privește strategia da urmat, documentul pledează in favoarea intensificării industrializării țărilor In curs de dezvoltare ca e- lement esențial al procesului econo- mico-social în deceniul următor.„Miniștrii, se spune în declarație, își reafirmă interesul față de o industrializare accelerată în țările în curs de dezvoltare și hotărîrea fermă de a intări industriile naționale pentru a contribui la o ordine internațională pașnică și mai echitabilă". In document se propune ca deceniul 1980 să fie consacrat „dezvoltării industriale africane".

Joshua Nkomo, președintele Z.A.P.U., copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe, a subliniat că Z.A.N.U. și Z.A.P.U., cele două organizații ce compun Frontul Patriotic, vor desfășura împreună campania pentru alegerile generale din luna martie 1980. „Am dus lupta de eliberare ca aliați, vom continua să acționăm în alegeri tot împreună", a spus el.

LA ÎNCHEIEREA SESIUNII ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
Activitate intensă a României socialiste, inițiative multiple, 
în consens cu dezideratele de pace și cooperare ale popoarelor

După o activitate Intensă, pe parcursul a peste trei luni, cea de-a XXXIV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. și-a încheiat, practic, lucrările.Privită în ansamblu, sesiunea a reflectat, și în acest an, situația internațională în toată complexitatea sa, cu laturile și tendințele sale contradictorii, din care se detașează afirmarea tot mai puternică a voinței popoarelor de a face să triumfe in lume principiile noi, democratice, de a determina instaurarea unui climat trainic de înțelegere și conlucrare pașnică în relațiile dintre state.Din multitudinea de probleme examinate de sesiune, un loc aparte l-au ocupat problemele privind dezarmarea, cele referitoare la lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, situația din zonele de tensiune și conflict de pe glob, căile și modalitățile de eliminare definitivă a politicii de forță șl amenințare cu folosirea ei în relațiile dintre state, rezolvarea exclusiv prin mijloace pașnice a diferendelor, implicarea tot mai profundă a organizației în soluționarea marilor probleme cu care este confruntată omenirea.Desigur, aceste teme domină de mal mult timp dezbaterile sesiunilor O.N.U., ca și reuniunile altor organisme internaționale, deoarece de rezolvarea lor depind pacea, progresul și securitatea popoarelor. Ceea ce rezultă, însă, cu o deosebită vigoare din sesiunea din acest an a Adunării Generale a O.N.U. este concluzia că trecerea la măsuri concrete, reale și angajante de soluționare a acestor probleme nu mai poate fi amî- nată. Intr-adevăr, dezbaterile care au avut loc în plen, în comitete, în celelalte organisme de lucru, documentele sesiunii au scos în evidență cu toată claritatea că omenirea nu mai poate rămine, în aceste domenii, în sfera simplelor declarații de intenții.In consens cu aspirațiile majorității statelor lumii, cu cerințele stringente ale păcii, destinderii și conlucrării internaționale, țara noastră s-a manifestat, la actuala sesiune, ca o prezență deosebit de dinamică, a prezentat un număr important de inițiative, care reflectă preocuparea de a-și aduce contribuția la soluționarea problemelor de importanță vitală ale 

omenirii, dau expresie unor coordonate majore ale politicii noastre externe, așa cum sînt expuse în tezele, ideile și orientările elaborate de secretarul general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Opinia publică internațională, numeroși reprezentanți ai statelor membre ale O.N.U. au apreciat în mod elogios propunerile prezentate de România, subliniind caracterul lor constructiv, deosebit de actual, ceea ce s-a reflectat dealtfel în adoptarea lor cu un larg sprijin, atît în comitete, cît și ,in plenul Adunării Generale.Un moment de înaltă semnificație politică l-a constituit difuzarea, ca document oficial al sesiunii, a părții din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la al XII-lea Congres al P.C.R. privind activitatea internațională a partidului și statului nostru în perioada de la ultimul Congres, obiectivele și liniile directoare ale politicii viitoare ale României pe plan mondial, bogăția de idei și propuneri a acestui document suscitînd cel mai viu interes.Din ansamblul inițiativelor prezentate de România la sesiune, un larg ecou l-a avut cea referitoare la imperativul reglementării pe cale pașnică a diferendelor dintre state — problemă cardinală a vremurilor noastre pusă In dezbatere ca punct distinct pentru prima oară în Istoria O.N.U. Discuțiile care au avut loc cu privire la acest punct au evidențiat hotărîrea fermă a majorității statelor lumii de a-și intensifica eforturile pentru lichidarea practicilor de recurgere la politica de forță, sub diferitele ei forme de manifestare — de la dictat, imixtiuni și presiuni politice și economice pînă la intervențiile armate — ca mijloc de rezolvare a diferendelor. Rezoluția avansată de România, beneficiind de coautoratul a 24 state adresează, ca expresie a acestor cerințe arzătoare, un apel tuturor statelor de a-și rezolva exclusiv prin mijloace politice, la masa tratativelor, litigiile, in conformitate cu prevederile Cartei Națiunilor Unite ; totodată, documentul românesc consacră ideea și necesitatea elaborării unei Declarații politice a Adunării Generale In acest domeniu și declanșează procesul de elaborare a acestui instrument Internațional, în care scop țara noastră a

Constantin FLITAN

înaintat un proiect pentru a fl avut în vedere de statele membre în întocmirea răspunsurilor pe care urmează să le trimită secretarului general al O.N.U. pînă la următoarea sesiune.O altă Importantă Inițiativă a țării noastre o constituie rezoluția referitoare la înghețarea șl reducerea bugetelor militare. Meritul principal al acestei inițiative românești constă în faptul că ea cristalizează măsuri practice, concrete, de accesibilitate imediată vizînd deblocarea dezbaterilor într-una din problemele vitale ale omenirii — problema opririi cursei înarmărilor — în sprijinul căreia se pronunță toate forțele iubitoare de pace. Documentul românesc reamintește pericolul grav pe care îl reprezintă creșterea în ritm Îngrijorător a cheltuielilor militare în lume, în flagrant contrast cu nevoile acute de dezvoltare a statelor, în special ale țărilor în curs de dezvoltare, che- mînd la intensificarea eforturilor pentru adoptarea de acorduri privind înghețarea și reducerea bugetelor militare. In perioada următoare, această problemă urmează să fie «examinată cu precădere de către Comisia O.N.U. pentru dezarmare — organism la care participă toate statele membre șl care se va întruni în luna mai 1980 în scopul identificării, în cursul aceluiași an, a căilor și metodelor eficiente pentru încheierea acestor acorduri.Tot în sfera preocupărilor legate de securitatea Internațională se înscrie șl Inițiativa țării noastre vizînd dezvoltarea și consolidarea normelor de bună vecinătate între state. Pornind de la faptul că prevederile Cartei enunță, în principiu, obligația statelor de a dezvolta relații de bună vecinătate,, că numeroase tratate bilaterale și multilaterale înscriu acest concept, dar că. pînă în prezent, nu există încă un instrument internațional multilateral care să definească drepturile și obligațiile ce decurg din buna vecinătate, documentul românesc subliniază posibilitățile deosebit de favorabile de cooperare și ajutor recioroc decurgînd din apropierea geografică — posibilități care trebuie încurajate și fructifi

cate avînd în vedere Influența lor pozitivă asupra relațiilor internaționale în ansamblul lor. In acest scop, statele, organismele și instituțiile internaționale specializate sînt invitate să prezinte propuneri cu privire la conținutul noțiunii de bună vecinătate, precum și asupra modalităților de dezvoltare și consolidare a a- cestui principiu în vederea prevenirii situațiilor conflictuale și creșterii încrederii între state, în special între statele vecine.Un alt grup de Inițiative promovate de țara noastră la a XXXIV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. se referă la problematica subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale. Tara noastră a -avut în vedere faptul că, deși pină în prezent in cadrul O.N.U. au fost adoptate numeroase rezoluții și recomandări, negocierile internaționale privind lichidarea subdezvoltării nu au înregistrat rezultate de substanță. Acționînd în strînsă conlucrare cu celelalte state membre ale „Grupului 77", România a prezentat proiecte de rezoluții pentru pregătirea temeinică a sesiunii speciale care va avea loc în 1980, consacrată problemelor noii ordini economice internaționale, participînd activ la definitivarea textelor rezoluțiilor în această problemă. Militînd pentru ca problema subdezvoltării și Instaurării noii ordini să facă obiectul unor tratative cu participarea țărilor în curs de dezvoltare, țărilor capitaliste dezvoltate și țărilor socialiste, care să elaboreze împreună un program concret care să fie supus sesiunii speciale, România a susținut, în același timp, necesitatea ca, pînă la acea sesiune, să se intensifice negocierile îij curs și cele care se preconizează a avea loc în prima parte a anului 1980, astfel încît acestea să aducă contribuții de substanță la realizarea obiectivelor reuniunii.Continuînd promovarea ideilor legate de rezolvarea problemelor accesului nestingherit al tuturor statelor și popoarelor la cuceririle cele mal avansate ale științei și tehnologiei, condiție esențială pentru instaurarea une noi ordini economice internaționale, tara noastră a inițiat un proiect de rezoluție asupra rezultatelor Conferinței O.N.U. de la Viena privind știința și tehnologia — reuniune care a reprezentat, cum se știe. 

rodul unei Inițiative românești. Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat planul de acțiune elaborat la această conferință și a Instituit, totodată, o structură organizatorică adecvată în cadrul Secretariatului O.N.U., în scopul favorizării cooperării internaționale și acordării de sprijin eforturilor țărilor in curs de dezvoltare pentru crearea și lărgirea capacităților tehnico-științifice naționale.Un alt grup de Inițiative românești prezentate și promovate de țara noastră la O.N.U. vizează problematica soclal-umanitară internațională. Prezentînd un proiect de rezoluție cu privire la dreptul la educație, țara noastră a urmărit reafirmarea, de către Națiunile Unite, a importantei ho- tărîtoare pe care o are formarea de cadre naționale, precum și stabilirea modalităților concrete de acordare a sprijinului internațional necesar diferitelor țări.In același timp, țara noastră a acționat pentru finalizarea unei inițiative anterioare a sa. Adunarea Generală proclamînd anul 1985 ea An internațional al tineretului. Și această inițiativă confirmă actualitatea și importanța concepției României privind rolul tinerei generații in modelarea viitorului societății.Fără îndoială, spațiul restrîns al unui articol nu poate reflecta decit parțial bogata activitate constructivă, multilaterală desfășurată de țara noastră la sesiunea din acest an a Adunării Generale a O.N.U. Ceea ce s-a avut In vedere, în mod deosebit, a fost sublinierea acțiunilor noi, a inițiativelor aduse de România la actuala reuniune a- forumului mondial.Toate aceste inițiative, ansamblul activității desfășurate de țara noastră la cea de-a XXXIV-a sesiune, evidențiind importanța pe care țara noastră o acordă O.N.U., ca forul mondial cel mai larg și mai reprezentativ, constituie o nouă manifestare a dinamismului relațiilor externe ale României, sînt expresia înaltei principialități a politicii externe a partidului și statului nostru, reflectă gîndirea fecundă a președintelui Nicolae Ceaușescu, pătrunsă de o înaltă responsabilitate față de destinele poporului roman și, în același timp, față de înfăptuirea dezideratelor majore ale omenirii.

Demonstrație de protest la Bruxelles împotriva hotâririi N'.A.T.O. de amplasare a unor noi rachete nucleare într-un șir de țări occidentale. Demonstranții se pronunță pentru inițierea, fără intîrziere, de tratative pentru înlăturarea gravelor primejdii qenerate de cursa înarmărilor
!

ENTIILE DE PRESA
- pe scurt

VIITOAREA REUNIUNE A „CELOR ȘAPTE". Principalele șapte țări occidentale industrializate (S.U.A., R.F.G., Canada, Franța, Marea Britanie, Italia și Japonia) au convenit în principiu ca viitoarea lor reuniune la nivel înalt să aibă loc la Veneția, începînd de la 23 iunie 1980 - a anunțat ministrul de externe adjunct al Japoniei, Hiromichi Miyazaxi. Principalul subiect al dezbaterilor îl va reprezenta problematica energiei.i ÎNTREVEDERE. Cu prilejul . unei escale făcute în drum spre patrie în Republica Capului Verde, I președintele Angolei, Jose Eduardo . dos Santos, a avut o întrevedere cu președintele Aristides Pereira. Cu I acest prilej, cei doi șefi de stat au . procedat la o examinare a evoluției relațiilor bilaterale, menționează I agenția angoleză A.N.G.O.P.O NOUA CREȘTERE A PREȚU- I LUI AURULUI a fost înregistrată 
. luni la bursa din Londra, ridicîn- 

du-se la închiderea operațiunilor la I 486,75 dolari uncia, respectiv cu . 8,75 dolari mai mult decit în tran
zacțiile din zilele precedente.,. PERSPECTIVELE ECONOMIEIAMERICANE. Statele Unite sînt în I pragul unei perioade de recesiune Ide amploare medie — opinează un studiu elaborat de specialiștii în probleme economice ai cunoscutei I reviste „Time". Recesiunea, arată studiul, va dura cea mai mare par- ' te a anului 1980 și va avea drept ■ consecință un deficit bugetar mai mare decit cel prevăzut de Admi- I nistrație cu patru luni în urmă. I Produsul național brut al S.U.A.se va reduce cu 2,4 la sută, iar cursul dolarului va continua să I scadă în raport cu cel al monedelor „forte" — opinează specialiștii revistei.

CAPRICIILE VREMII. In zonele din sud-vestul Austriei au căzut, în 
ultimele 24 de ore, puternice ninsori, care au făcut să se aștearnă un strat 
de zăpadă de peste un metru, in landurile Carinthia, Styria, Tirol și 
Austria superioară, numeroase localități au fost izolate de restul țării. 
Ninsorile au fost însoțite de un uragan a cărui viteză a atins 150 km/h. Au 
fost smulse acoperișurile caselor, copacii, stîlpii de telegraf. Numeroase 
linii electrice au fost avariate.

PARTIDUL MUNCITORESC BRA- 1 
ZILIAN ȘI-A RELUAT ACTIV1TA- . 
TEA. Fostul guvernator al statului 
brazilian Rio Grande do Sul, Leo- | 
nel Brizola, a anunțat, potrivit a- 
genției E.F.E., că, în baza refor- I 
mei politice inițiate de guvern, 
partidul său — „Partido Trabalhista 
Brasileiro" (P.T.B.) Partidul Mun- , 
citoresc Brazilian — a fost reorga- I 
nizat și și-a reluat, după 15 ani, în I 
mod legal activitatea.DUPĂ DOUA AMÎNARI SUCCESIVE, racheta „Ariane" construită de un număr de țări vest-europene i a fost lansată luni de la o bază spațială situată în Guyana fran- I ceză — anunță agenția France Presse. S-a precizat că satelitul tehnologic „CAT", purtat de rachetă, | a fost plasat pe orbită.RELAȚIILE DINTRE ARABIA I SAUDITA ȘI PAKISTAN au fost ■ examinate de regele Khalid al Ara- biei Saudite, care s-a întilnit luni cu președintele Pakistanului, Mo- | hammad Zia-Ul-Haq, aflat în vizită oficială la Riad. Cu acest prilej au I fost abordate șl aspecte ale situației internaționale. 1

POPULAȚIA S.U.A. Potrivit da- I 
telor publicate de Biroul american I 
pentru recensămînt, populația 
S.U.A. a fost, la 1 septembrie 1979, I 
dv 220 819 000 de locuitori. De la | 
ultimul recensămînt, care a avut 
loc în aprilie 1970, populația Sta- i 
telor Unite a sporit cu 16 485 000 
persoane.
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