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Azi începe în Capitală Consfătuirea pe țară 
a oamenilor muncii din comerțul socialist 

SERVICIILECOMERCIALE- 
LA NIVELUL CERINȚELOR 

POPULAȚIEI!
Astăzi își începe lucrările Con

sfătuirea pe țară a oamenilor mun
cii din comerțul socialist, convoca
tă din inițiativa și la indicația 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Con
sfătuirea reunește reprezentanți ai 
celor peste 400 000 de oameni ai 
muncii din comerțul socialist, con- 
stituindu-se într-o nouă și grăitoa
re manifestare concretă a demo
crației noastre socialiste, eveniment 
important in activitatea comercia
lă, menit să contribuie la îndepli
nirea cu și mai bune rezultate a 
sarcinilor puse de conducerea parti
dului și statului în fața acestei 
ramuri a economiei, a vieții noas
tre sociale.

în ultimii ani, comerțul socialist 
— de stat și cooperatist — ca și 
serviciile turistice au cunoscut o 
permanentă dezvoltare și moder
nizare. La începutul acestui an, re
țeaua comerțului socialist cuprin
dea un număr de 75 100 unități, cu 
o suprafață comercială de peste 
7 200 000 metri pătrați.

Odată cu extinderea și perfec
ționarea bazei materiale a comer
țului a fost creat un cadru legis
lativ adecvat vizînd organizarea și 
funcționarea comerțului interior. 
Astfel, Legea comerțului, Decretul 
cu privire la organizarea Consiliu
lui pentru coordonarea și îndru
marea activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către popu
lație, Decretul privind normele ge
nerale de organizare și dezvoltare 
a rețelei comerciale și de alimen
tație publică au fixat cu toată cla
ritatea sarcinile și atribuțiile ce 
revin Ministerului Comerțului In
terior, CENTROCOOP-ului, altor 
organe centrale, consiliilor popu
lare, întreprinderilor și unităților 
comerciale pentru mai buna apro
vizionare a populației cu produse 
industriale și agroalimentare.

în concordanță cu creșterea con
tinuă a puterii de cumpărare a ce
tățenilor, cu perfecționările impuse 
de aceste acte normative, dimen
siunile activității comerciale au 
sporit fără precedent, mai ales în 
anii actualului cincinal. Este sem
nificativ faptul că, numai în doi 
ani — 1976 și 1977 — vînzările de 
mărfuri către populație au atins ci
fra de 320 miliarde lei, echivalînd 
cu desfacerile totale din primii 10 
ani de existență ai comerțului so
cialist. Valoarea bunurilor vîndute 
în numai 20 de. zile din anul 1978

6. POLITICA Șl ACTIVITATEA 
ROMÂNIEI in slujba înfăptuirii 

coexistenței pașnice pe plan mondial
„Politica României a cucerit multe simpatii, a cucerit pentru po

porul nostru mulți prieteni pe toate meridianele. Recunoașterea de 
către multe popoare, de către mulți oameni politici a justeței politicii 
țării noastre este o dovadă că mergem pe un drum bun, că drumul 
prieteniei și al colaborării cu toate popoarele lumii este singura cale 
justă atît pentru construcția socialismului, cît și a păcii".

NICOLAE CEAUȘESCU
Prin politica sa de pace, de largă 

deschidere către toate națiunile 
lumii, prin prezența sa activă in 
viața internațională, România socia
listă se bucură de un înalt prestigiu 
internațional, fiind apreciată ca un 
model de comportare in spiritul co
existenței pașnice. în această apre
ciere iși găsește recunoaștere con
tribuția substanțială pe care Româ
nia o aduce Ia promovarea coexis
tenței pașnice sub dublu aspect : prin 
activitatea concretă, amplă și intensă 
desfășurată în scopul afirmării și 
generalizării principiilor coexistenței 
pașnice, prin exemplul oferit — de 
natură să stimuleze și să propulseze 
tot. mai mult orientări și poziții con
structive similare.

0 POZIȚIE REMARCABI
LĂ ÎN LUMEA CONTEMPO
RANĂ. Rezultatele eforturilor per
severente depuse de țara noastră își 
găsesc, sintetic, expresie în faptul că 
niciodată in întreaga sa istorie 

depășește cu mult pe aceea înre
gistrată în întreg anul 1950.

O însemnătate deosebită în creș
terea volumului desfacerilor au a- 
vut-o și o au schimbările profunde 
survenite în structura si calitatea 
mărfurilor alimentare și industriale 
puse la dispoziția cetățenilor. Refe- 
rindu-se la necesitatea unei tot mai 
bune aprovizionări a populației, 
tovarășul Nicolae Ceausescu sublL 
nia : „în acest domeniu trebuie să 
pornim de la elaborarea unor crite
rii științifice de determinare a ni
velului si structurii consumului, in 
raport cu cerințele fiziologice șl 
psihice ale omului, cu necesitatea 
asigurării condițiilor pentru o dez
voltare corespunzătoare a popu
lației. pentru menținerea vigorii 
fizice si intelectuale a ponorului nostru”.

Actionînd cu consecventă pentru 
transpunerea în viată a acestor 
orientări, industria si comerțul pun 
în prezent la dispoziția populației 
un fond de mărfuri mai diversificat, 
superior din punct de vedere calita
tiv. De remarcat faptul că vînzările 
de mărfuri pe locuitor au sporit de 
la 4 625 lei în 1970 la 6 632 în 1975 
și vor aiunge la peste 8 500 lei în 
acest an.

Pentru anii următori sînt create 
toate condițiile necesare asigurării 
unei aprovizionări tot mai bune a 
populației, atît cu produse de cerere 
curentă, cît si cu bunuri de folosință 
îndelungată, corespunzător prevede
rilor din ..Programul de creștere a 
nivelului de trai în anii 1976—1980“. 
adoptat de Conferința Națională a 
partidului. De aceea o preocupare 
esențială — care, desigur, se cere 
Si mai mult intensificată în viitor — 
o constituie pentru toti lucrătorii din 
comerțul socialist studierea mai 
atentă a cererii de mărfuri venite 
din partea consumatorilor, aplicarea 
pe scară mai largă a formelor mo
deme de comerț, introducerea unor 
metode mai economicoase de tran
sport.

Toate aceste preocupări referitoa
re la modul concret în care va ac
ționa comerțul pentru transpunerea 
în viată a hotărârilor Congresului 
al XI-lea al partidului si ale Con
ferinței Naționale vor constitui, de
sigur. obiectul dezbaterilor Consfă
tuirii pe tară a oamenilor muncii 
din comerțul socialist ce se deschide 
azi si care, fără îndoială, va marca 
un moment de mare importantă în 
viata acestui sector de activitate 
aflat în serviciul publicului.

România nu a avut legături atît de 
largi, de multilaterale, ca în prezent.

Constituie, intr-adevăr, o trăsătură 
specifică a României de azi faptul că 
are relații bune și foarte bune, de 
colaborare activă cu covîrșitoarea 
majoritate a țărilor de pe glob — 
atît cu țări vecine, cît și cu țări în
depărtate, situate pe alte continente ; 
atît cu state avînd aceeași orînduire, 
cît și cu state de altă orientare so- 
cial-politică, cu țări aparținînd altor 
grupări militar-politice, inclusiv cu 
state între care se manifestă diver
gențe sau opoziții. Această remarca
bilă poziție internațională, pe care 
unii comentatori politici o apreciază 
ca „unică în lume“, reprezintă un 
succes deosebit al politicii partidului 
și statului nostru, un merit istoric a) 
secretarului general al P.C.R., pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inițiatorul și promotorul 
neobosit al întregii politici externe 
îndreptate consecvent spre obiectivul 
prieteniei și colaborării rodnice între 
state și popoare. t

Sintetizînd întrebări care se pun a- 
desea în opinia publică internațională,
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Sosirea delegațiilor

Au sosit la București delegațiile din 
țările membre ale C.A.E.R. pentru a 
lua parte la lucrările celei de-a 
XXXII-a ședințe a sesiunii Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc. Delegația Republicii Popu
lare Bulgaria este condusă de Stan
ko Todorov, președintele Consiliului 
de Miniștri. ; delegația Republicii So
cialiste Cehoslovace — de Lubomir 
Strougal, președintele guvernului fe
deral; delegația Republicii Democrate 
Germane — de Willi Steph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri ; de
legația Republicii Populare Mongole 
— de Jambin Batmunh, președintele 
Consiliului de Miniștri ; delegația 
Republicii Populare Polone — de 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri ; delegația Repu
blicii Populare Ungare — de Gyorgy 
Lăzăr. președintele Consiliului de 
Miniștri ; delegația Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — de Alek
sei Nikolaevici Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri.

Pe aeroportul Otopeni, delegațiile 
au fost salutate de tovarășii Manea 
Mănescu, prim-ministru al guvernu
lui, Ilie Verdeț, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, viceprim-miniș- 
tri ai guvernului, Vasile Mușat, se
cretar al C.C. al P.C.R., de miniștri 
și alte persoane oficiale.

Din partea Republicii Cuba a sosit 
o delegație condusă de Carlos Ra
fael Rodriguez. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri, reprezentan
tul permanent al Cubei în C.A.E.R. 
Membrii delegației cubaneze au fost 
întîmpinați de tovarășul Ilie Verdeț, 
prim viceprim-ministru 'al guvernu
lui. de alte persoane oficiale.

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, condusă de A. Marinț, vicepre-

SUCCESE ÎN REALIZAREA PLANULUI
PE PRIMUL

Oamenii muncii din industria jude
țului ALBA au anunțat îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe primul semestru 
al acestui an cu 5 zile mai devreme. 
Pînă la sfîrșitul lunii iunie se pre- 
limină realizarea unei producții su
plimentare in valoare de peste 180 
milioane .lei, care se regăsește în 
întregime în produse fizice ce vor fi 
livrate, peste prevederi, economici 
naționale și la export ; 540 tone oțel, 
1 240 tone sodă calcinată, 1350 tone 
mașini și utilaje, 32 milioane mp 
hirtie, 2 050 mc prefabricate din be
ton armat, 7 130 bucăți mașini de 
spălat rufe și alte produse. De ase
menea, planul la producția netă va 
fi îndeplinit in proporție de 102,0 la 
sută, iar Ia export se vor livra su- 

ziarul argentinian „Clarin" scria : 
„Pentru multi este de mirare cum 
intr-o lume plină de contradicții și 
confruntări, o țară, relativ mică, ca 
România izbutește să întrețină și să 
dezvolte relații cu imensa majoritate 
a țărilor din cele patru puncte car
dinale și să joace un rol deosebit de 
activ pe arena internațională. Să fie 
oare un «miracol» Și ziarul însuși 
recunoaște că nu este vorba de nici 
un miracol, ci de rezultatele unei 
„politici înțelepte și consecvente".

într-adevăr. succesele evidente ale 
politicii externe a României nu au 
venit de la sine, nu sînt o „enigmă", 
ci își au o explicație foarte clară : 
convingerea profundă în necesitatea 
coexistenței pașnice — și activitatea 
internațională bogată, dinamică, in 
deplină și sinceră concordantă cu o- 
biectivele coexistenței pașnice.

în acest sens, se cuvine subliniat 
în mod deosebit că extinderea conti
nuă și amploarea, caracterul fructuos 
al acestor relații nu au fost obținute
(Continuare în pag. a IV-a)

a XXXII-a
C. A. E. R.

ședințe al Consiliului Executiv Fe
deral. invitată la sesiune în confor
mitate cu convenția încheiată între 
C.A.E.R. și guvernul acestei țări, a 
fost întîmpinată de tovarășul Ion 
Pățan. viceprim-ministru al guvernu
lui, de alte persoane oficiale.

De asemenea, au sosit la București, 
pentru a participa la lucrările sesiunii 
C.A.E.R. în calitate de observatori, de
legația Republicii Socialiste Vietnam, 
condusă de Le Thanh Nghi. viceprim- 
ministru al guvernului, delegația Re
publicii Populare Angola — de J. E. 
dos Santos, viceprim-ministru al gu
vernului. Etiopiei — de locotenent 
Gesesse V. Kidan. membru al Comi
tetului permanent al Consiliului admi
nistrativ militar provizoriu, responsa
bil cu problemele economice, delega
ția Republicii Democrate Populare 
Laos — de Sanan Southichak. minis
trul comunicațiilor, lucrărilor publice 
si transporturilor.

Delegațiile au fost întimoinate de 
tovarășii Gheorghe Oprea, prim vice
prim-ministru al guvernului. Janos 
Fazekas. Paul Niculescu si Ion Pă- 
tan. viceprim-ministri ai guvernului, 
miniștri, de alte persoane oficiale.

A fost de fată N. V. Faddeev, 
secretarul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Au fost, de asemenea, prezenti la 
sosirea delegațiilor respective am
basadorii : R. P. Bulgaria — Petar 
Danailov. R. S. Cehoslovace — Lu- 
mir Hanăk, R. D. Germane — Sieg
fried Bock, R. P. Mongole — Tagaan- 
lamyn Dughersuren, R. P. Polone — 
Wladislaw Wojtasik, — R. P. Ungare 
— Gyorgy Biczo, U.R.S.S. — V. I. 
Drozdenko, Cubei — Humberto Cas
tello. R. S. F. Iugoslavia — Trifun Ni- 
kolici. precum si însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. S. Vietnam — 
Nguyen Sam, si membri ai ambasa
delor.

SEMESTRU
plimentar produse în valoare de pes
te 45 milioane lei-valută.

într-o telegramă adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Alba al P.C.R., se arată :

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
oamenii muncii din industria jude
țului Alba — români, maghiari, ger- 
mani — profund recunoscători grijii 
permanente ce o purtați ridicării ni
velului de trai al celor ce muncesc, 
vor face totul pentru îndeplinirea 
exemplară a programului de dezvol
tare suplimentară economico-socia- 
lă pînă in 1980, adoptat de Conferința 
Națională a partidului, contribuind 
prin aceasta la sporirea potențialului 
economic al patriei, la ridicarea ei 
pe noi culmi de progres și civili
zație.

Oamenii muncii din industria jude
țului SUCEAVA au îndeplinit preve
derile planului pe semestrul întîi cu 
4 zile mai devreme, dînd suplimen
tar o producție industrială de 136 
milioane lei. o productie-marfă de 
112 milioane lei. o producție netă de 
63 milioane lei. valori concretizate, 
între altele. în 2 000 tone minereu de 
mangan. masini-unelte în valoare de 
13 milioane lei. mobilă în valoare de 
15 milioane lei. importante cantităti 
de produse alimentare.

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de Comitetul județean 
Suceava al P.C.R., se spune : Folosim 
acest prilej pentru a vă încredința, 
mult iubite si stimate tovarășe secre
tar general, că locuitorii acestor stră
vechi meleaguri românești sînt ferm 
hotărîti să nu-si precupețească efor
turile pentru ca odată cu prima zi a 
semestrului al doilea al acestui an să 
treacă la introducerea noilor indica
tori calitativi ai producției si ai 
muncii, contribuind astfel la tradu
cerea in practică a politicii interne 
profund științifice a partidului si sta
tului nostru ne care cu atîta fermi
tate si clarviziune revoluționară o 
concepeți și promovați, spre binele și 
înflorirea scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.

în ziua de 26 iunie au raportat în
deplinirea planului producției globale 
industriale ne primele 6 luni ale anu
lui si colectivele de oameni ai mun
cii din industria județului MARAMU
REȘ. Au fost create astfel condiții ca, 
pînă la sfîrsitul semestrului, să se 
realizeze suplimentar o producție 
globală industrială în valoare de 175.6 
milioane lei. concretizată în impor
tante cantităti de produse — 1 160
tone cupru în concentrate. 915 tone 
utilai minier. 1 282 mc bușteni răsi- 
noase. peste 34 mii mp furnire 
estetice, importante cantităti de alte 
produse.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceausescu, 
de Comitetul județean Maramureș al 
P.C.R., se arată :

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că sub conducerea 
organizației județene de Partid toti 
oamenii muncii de oe meleagurile 
maramureșene vor munci si în con
tinuare cu aceeași dăruire patriotică 
si răspundere comunistă, pentru obți
nerea de producții suplimentare tot 
mai mari de bunuri materiale, prin 
perfecționarea continuă a întregii ac
tivități si întărirea exigentei în folo
sirea resurselor materiale, sporin- 
du-ne astfel contribuția la vasta 
operă de dezvoltare econom ico-so- 
cială a tării, de creștere permanentă 
a nivelului de trai material si spiri
tual al întregului nostru popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit. duminică, la Snagov, cu 
tovarășul Georges Marchais. secretar 
general al Partidului Comunist Fran

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU» »

Ambasadorul Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni dimineața, pe Aziz 
Omar Shennib, ambasadorul Jamahi

Delegația Grupului parlamentar de prietenie Turcia-România
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni la amiază, dele
gația Grupului parlamentar de prie
tenie Turcia — România, condusă de 
Mehmet Unaldî, vicepreședinte al 
Senatului, președintele grupului, care 
a făcut o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Ergun Er- 
tem, senator, vicepreședinte al 
grupului. Iskan Azizoglu, deputat, 
Ata Bodur, senator și lhsan Kaba- 
dayi, deputat.

La primire au luat parte Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, loan Ceterchi, președinte
le Consiliului Legislativ, președinte
le Grupului parlamentar pentru re
lațiile de prietenie România — Turcia, 
Constantin Teodorescu, deputat, mem
bru al grupului parlamentar.

A fost de față Nahit Ozgiir, am
basadorul Turciei la București.

Conducătorul delegației a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut, urări de sănătate și 
fericire din partea președintelui Re
publicii Turcia, Fahri Korutiirk, iar 
poporului român noi succese pe ca
lea bunăstării și progresului gene
ral. Totodată, el a mulțumit pen
tru întrevederea acordată, pentru po
sibilitatea de a vizita România, pen
tru ospitalitatea de care s-au bucu
rat în tot timpul petrecut în țara 
noastră. Oaspetele a ținut, de ase

Ministrul afacerilor externe al Republicii Coasta de Fildeș

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni după-amiază, pe 
Simeon Ake, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Coasta de Fil
deș, care face o vizită oficială în. țara 
noastră.

La întrevedere a luat parte Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Ministrul ivorian a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial din partea președintelui Re
publicii Coasta de Fildes. Felix 
Houphouet Boigny, iar poporului 
român cele mai bune urări de 
prosperitate si progres.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat șefului statului 
ivorian un cald salut, împreună cu 
urări de succes poporului Coastei de 
Fildeș în dezvoltarea economică și 
socială de sine stătătoare a patriei 
sale.

în cursul convorbirii au fost evo
cate vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în anul 1977 în Coasta de 
Fildeș, convorbirile avute cu pre
ședintele Felix Houphouet Boigny la 
Yamassoukro, documentele semnate 

cez. care, împreună cu soția, se află 
la odihnă în tara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

La intîlnire au participat tovarășii 
Virgil Cazacu. membru al Comitetu

riei Arabe Libiene Populare Socialis
te la București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfășu

menea, să împărtășească șefului sta
tului român impresiile deosebite lă
sate de vizita în România, dînd o 
înaltă apreciere realizărilor obținute 
de poporul nostru în toate domeniile 
de activitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările adresate și 
a transmis, la rîndul său, președin
telui Republicii Turcia un salut 
Cordial, împreună cu cele mai bune 
urări de prosperitate și progres po
porului turc.

în cadrul convorbirii a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția 
ascendentă a raporturilor de bună 
vecinătate dintre România și Turcia, 
subliniindu-se contribuția esențială 
pe care a avut-o dialogul la nivel 
înalt româno—turc în promovarea și 
dezvoltarea acestor raporturi, în ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
colaborării pe plan politic, economic, 
cultural și tehnico-științific dintre 
cele două țări. în acest cadru a fost 
subliniat rolul ce revine grupurilor 
de prietenie România — Turcia și 
Turcia — România, organelor parla
mentare ale celor două țări în dez
voltarea și amplificarea în continua
re a bunelor relații româno—turce, cu 
convingerea că acest lucru folosește 
atît celor două țări, cît și cauzei păcii 
și colaborării în Balcani, în Europa, 
în întreaga lume.

Abordîndu-se unele probleme ale 

cu acest prilej — momente remar
cabile pe calea extinderii raporturi
lor de prietenie și conlucrare 
româno-ivoriană.

în timpul întrevederii s-a relevat 
că există largi posibilități de a am
plifica și dinamiza colaborarea româ
no-ivoriană în domeniile politic, eco
nomic și cultural, în folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii în lume. în acest con
text, s-a exprimat satisfacția pentru 
rezultatele vizitei ministrului ivorian 
în țara noastră, care a permis să se 
identifice o serie de noi domenii de 
colaborare și să se stabilească acțiuni 
concrete menite să impulsioneze 
cooperarea între cele două țări.

Abordîndu-se unele probleme ale 
situației politice internaționale, a fost 
reafirmată hotărîrea celor două țări 
de a intensifica consultările și con
lucrarea dintre ele pe arena mondia
lă pentru a-și aduce o contribuție 
sporită la soluționarea, în interesul 
popoarelor, a marilor probleme care 
confruntă omenirea. în acest context 
a fost manifestat interesul României 

lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Vasile Mușat. secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat intr-o 
ambiantă cordială, tovărășească.

rat într-o atmosferă cordială.
La primire a participat Vasile 

Pungăn, șef al grupului de consilieri 
ai președintelui republicii.

actualității internaționale, a fost e- 
vidențiată importanța instaurării în 
relațiile dintre state a principiilor de
plinei egalități in drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburi
le interne și avantajului reciproc. 
Convorbirea a evidențiat, de ase
menea, necesitatea de a se acționa 
pentru edificarea în Europa a unui 
sistem real de securitate și coope
rare, care să asigure consolidarea 
păcii pe continent, dezvoltarea neîn
grădită a legăturilor reciproc avan
tajoase dintre toate statele. în acest 
context, s-a evidențiat însemnătatea 
adoptării unor măsuri concrete de 
dezangajare militară și reducere a 
înarmărilor, fără de care nu sînt de 
conceput o pace și o securitate reale 
în Europa și în lume. Totodată, a 
fost reliefată importanța intensifică
rii colaborării dintre țările balcani
ce, a întăririi încrederii și a rela
țiilor de prietenie și bună vecinăta
te în vederea transformării acestei 
regiuni într-o zonă a păcii și colabo
rării. în acest cadru, a fost exprima
tă speranța că situația din Cipru va 
fi soluționată pe cale pașnică, por- 
nindu-se de la interesul celor două 
comunități. în spiritul înțelegerii și 
colaborării, al păcii și securității.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

și Coastei de Fildeș de a contribui la 
instaurarea unei noi ordini economice 
mondiale bazate he dreptate și echi
tate, care să contribuie la rezolvarea 
problemelor subdezvoltării, la stabi
lirea unor relații interstatale noi, ba
zate pe egalitate în drepturi, pe res
pectul independenței și suveranității 
naționale, și care să garanteze afir
marea liberă a aspirațiilor de dez
voltare economică și socială a fiecă
rei națiuni.

în legătură cu conflictele recente 
din Africa, s-a subliniat că proble
mele litigioase apărute între țările 
acestui continent trebuie soluționate 
pe calea negocierilor între statele a- 
fricane, în padrul O.U.A., fără nici 
un amestec și prezențe din afară. 
Totodată, s-a relevat că este necesar 
să se acționeze pentru reconcilierea 
națională, pentru realizarea și întă
rirea unității pe plan național, să se 
evite orice ar putea prejudicia luptei 
popoarelor africane pentru consoli
darea independenței lor naționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.
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iIeri a început în Capitală

Reuniunea europeană pregătitoare 
a Conferinței Natnler Unite pentru stiintă 

si tehnologie in slujba dezvoltării
La Sala Palatului Republicii So

cialiste România a început luni dimi
neață reuniunea europeană pregăti
toare a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru stiintă si tehnologie în sluiba 
dezvoltării, care va avea loc la Viena 
în cursul anului viitor.

La ședința inaugurală au partici
pat tovarășii Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Suzana Gâ- 
dea, ministrul educației si invătă- 
mîntului, Nicolae Giosan. președin
tele Academiei de științe agricole și 
silvice, Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice.

La reuniunea pregătitoare sînt pre
zente delegațiile statelor din Europa 
și America de Nord membre ale 
C.E.E.—O.N.U. La lucrări participă 
Janez Stanovnik, secretar executiv 
al C.E.E.—O.N.U.. Frank Joao da 
Costa, secretar general al Conferin
ței O.N.U. pentru știință și tehnolo
gie în sluiba dezvoltării. Norman 
Scott, directorul Diviziei de comerț și 
tehnologie a C.E.E.. A. R. Kaddoura, 
director general adjunct al UNESCO, 
reprezentanți ai U.N.C.T.A.D., O.I.M., 
ai altor organisme internaționale.

Ca președinte al reuniunii a fost 
ales Ion Ursu, președintele Consiliu
lui Național pentru Stiintă si Tehno
logie. conducătorul delegației Româ
niei. ca vicepreședinte — J. D. de 
Haan (Olanda), iar ca raportori Vla
dislav Kotcetkov (U.R.S.S.) si Alva
rez de Toledo (Spania).

în cuvîntul său. Ion Ursu. după ce 
a mulțumit pentru alegerea sa ca 
președinte al reuniunii, fapt ce con
stituie un omagiu adus României, o 
recunoaștere a prețuirii de care se 
bucură politica sa activă de pace si 
colaborare, a dat citire mesajului 
adresat reuniunii de către pre
ședintele României, NICOLAE 
CEAUȘESCU.

în mesaj se spune : „In numele 
poporului român și al meu personal, 
adresez tuturor pârtiei pantilor la Re
uniunea regională europeană pregă
titoare a Conferinței Națiunilor Uni
te pentru știință și tehnologie în 
slujba dezvoltării un cald mesaj de 
salut.

Conferința O.N.U. pentru știință 
și tehnologie în slujba dezvoltării 
din 1979. care se înscrie în suita de 
acțiuni internaționale pentru edifica
rea noii ordini economice internațio
nale, trebuie să constituie un moment 
de importantă majoră pentru lărgi
rea cooperării tehnico-științifice in
ternaționale și sprijinirea, pe această 
cale, a accelerării economice a tutu
ror țărilor și cu prioritate a țărilor 
în curs de dezvoltare.

Reuniunea regională europeană are 
o importantă deosebită pentru Pre
gătirea conferinței mondiale, țările 
europene puțind să contribuie indi
vidual sau în cooperare, pe măsura 
bogatelor resurse și experiențe de 
care dispun, la sprijinirea si dezvol
tarea tehnologică a țărilor în curs de 
dezvoltare din toate regiunile lumii.

Ne exprimăm convingerea că 
reuniunea va adopta recomandări 
de substanță referitoare la măsuri 
concrete și modalități practice care 
ar urma să fie aplicate la nivel na
țional, regional și internațional în 
vederea folosirii realizărilor științei 
și tehnologiei moderne pentru dez
voltarea economico-socială a tuturor 
țărilor. După părerea noastră, o aten
ție deosebită trebuie acordată găsirii 
modalităților concrete în vederea re
ducerii și lichidării decalajelor știin
țifice și tehnologice, pentru orien
tarea, într-o mai mare măsură, a 
propunerilor de cercetare si dezvol
tare către nevoile prioritare ale 
țărilor în curs de dezvoltare. în 
scopul rezolvării problemelor majore 
cu care ele sînt confruntate in cadrul 
eforturilor proprii întreprinse pentru 
creșterea economică, pentru asigu
rarea bunăstării materiale și înflo
rirea spirituală a popoarelor.

în ce o privește, fiind pe deplin 
convinsă de importanta științei și 
tehnologiei moderne pentru accele
rarea dezvoltării. România, tară so
cialistă în curs de dezvoltare,

teatre
• Opera Română : FreischUtz — 
19.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Patria mea-i 
pămîntul unde-au trăit străbunii"
— 20,30.
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română**  : Bun venit la Rapsodia

• Unde apa e limpede și iarba
verde : VICTORIA — 9,30; 12;
14,30; 17; 19,30.
• Joc serios : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Orfana : CENTRAL — 9,30; 12; 
14,30; 17; 19,30.
• Un pod prea îndepărtat: SCALA
— 9; 12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI
— 9; 12,30; 16; 19,30, MODERN — 
9; 12,30; 16; 19,30, la grădină -
20.15, GRADINA DINAMO — 20,15, 
GRADINA CAPITOL — 20,15.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : PATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Onoarea pierdută a Katharine! 
Blum : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Lolek și Bolek In jurul lumii
— 9,30; 11,30; 13,30, Nunta — 16;
18; 20 : DOINA.
• Corsarul negru : FESTIVAL — 
9; 12; 16; 19.
• Doctorul Poenaru : CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, ARTA — 18; 20, 
la grădină — 20,16.
• Jandarmul la plimbare : ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45.
• Căsătoria : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
O Pisicile aristocrate : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Ultima cină : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15. •
• Evadatul ; FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Amintește-ți de mine : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Dragă Brigitte — 9,45; 11.45,
Fata care a rămas acasă — 14;
16.15, A noastră e libertatea — 
18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Tentacule : EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.

ce o poartă pentru restantele apărute 
în întreprinderea de la Pitești.

Restantele sînt însă cauzate, după 
cum a reieșit din discuțiile avute 
cu cadre de conducere și muncitori 
de aici, și de neajunsurile existente 
în întreprindere. Astfel. în sectorul 
de turnare nu există o disciplină 
fermă la fiecare loc de muncă, 
ceea ce a determinat pierderi de 
capacitate de producție. Cazurile

de încălcare a 
disciplinei teh
nologice au dus 
Ia apariția de re
buturi. Această 
filieră a rebutu
rilor — începută 
la turnare și con
tinuată, e drept 
mult îngustată, 
la prelucrări me
canice, bobinaj și 

montai — este întreruptă în sectorul 
de control de calitate, care respinge 
produsele ce nu corespund parame
trilor ceruți de beneficiari. Consecin
țele rebuturilor : manoperă și mate
riale irosite, dintre care unele nu 
mai pot fi refolosite. Fapt este că, 
în principal, din această cauză au 
fost depășite cheltuielile de produc
ție și. ca urmare, planul la produc
ția netă a fost realizat în patru luni 
numai în proporție de 98.4 la sută.

— Știm că sîntem restanțieri și că 
de fiecare dintre noi depinde recu
perarea restantelor — ne spune 
muncitoarea Minerva Costea, vice
președinte al consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere. Recent, 
cînd am dezbătut în secții noul sis
tem de indicatori, s-a desprins cu 
claritate importanta îndeplinirii ri

— 18,30.
• Teatrul ,.Țăndărică" (la Școala 
generală 191, cartier Drumul Ta
berei) : O poveste cu cîntec — 
10; (la Școala generală 195, car
tier Titan) : Fata babei și fata 
moșneagului — 16.

Noile magazine 
ale litoralului

Rețeaua comercială a litora
lului este formată în prezent 
din peste 2 500 unități, cu o su
prafață de aproape 500 000 mp. 
Locuitorilor și vizitatorilor ora
șului Constanta le sînt puse la 
dispoziție numeroase unități noi. 
în cartierul „Tomis" a fost dat 
recent in folosință un mare Și 
modern complex de alimentație 
publică cu o suprafață de 2 000 
mp, care are restaurant, cofe
tărie, patiserie, o unitate „Gos
podina" și o linie de autoser
vire. Tot recent pe cea mai im
portantă arteră comercială a 
orașului, str. Ștefan cel Mare, 
s-a deschis un modern magazin- 
expoziție pentru prezentarea și 
desfacerea mobilei și a artico
lelor pentru decoratiuni interi
oare. Pe această arteră s-a dat 
în folosință o unitate „Gospo
dina".

O atenție deosebită se acordă 
dezvoltării rețelei comerciale în 
stațiunile de ne litoral. în nor
dul stațiunii Mamaia vor fi 
puse la dispoziția turiștilor 
două restaurante si două baruri 
de zi cu o capacitate de 680 
locuri. La Eforie Sud se va des
chide în curînd un restaurant cu 
250 locuri pentru servirea turiș
tilor cazați în hotelul „Capitol", 
(rieorge Mihăescu). 

desfășoară de mai mulți ani o inten
să activitate în vederea creării și 
dezvoltării unei baze proprii de cer- 
cetare-dezvoltare care să-i permită 
să reducă, într-un timp cît mai 
scurt, decalajul ce o separă de țările 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic. România a făcut din princi
piul „știința și tehnologia in folosul 
dezvoltării" o coordonată fundamen
tală a politicii sale de stat, actualul 
plan cincinal fiind consacrat afirmă
rii revoluției tehnico-științifice.

România nutrește convingerea fer
mă că in procesul de pregătire a 
conferinței mondiale, in cadrul con
ferinței însăși se va defini și adopta 
un program de acțiune cu caracter 
angajant conținând proiecte concrete 
de aplicare a științei și tehnologiei 
moderne la dezvoltarea economică, 
independentă a tuturor țărilor, în 
primul rind a celor în curs de dez
voltare, aducînd astfel o contribuție 
la edificarea noii ordini economice 
internaționale, a unei lumi mai drep
te și mai bune.

Cu convingerea că lucrările re
uniunii se vor înscrie ca o contribu
ție de seamă la eforturile din în
treaga lume pentru accelerarea dez
voltării economice și sociale a tutu
ror țărilor, în primul rind a țărilor 
în curs de dezvoltare, ca un aport 
de seamă Ia cauza generală a cola
borării și păcii în zona C.E.E./O.N.U. 
și în întreaga lume, urez succes de
plin reuniunii dumneavoastră".

în continuare, conducătorul delega
ției țării noastre a spus :

„Am convingerea că sînt în asen
timentul dumneavoastră unanim să 
adresăm președintelui României în
treaga noastră gratitudine pentru 
mesajul pe care ni l-a adresat și 
să-l asigurăm că ideile și îndemnu
rile profund stimulatoare și mobili
zatoare, pe care a avut bunăvoința 
să le transmită reuniunii noastre, vor 
constitui obiective majore ale dezba
terilor noastre".

în continuare, vorbitorul a relevat 
că reuniunea de la București este o 
dovadă a voinței popoarelor, a tu
turor națiunilor lumii de a se face 
totul pentru eradicarea foametei și 
sărăciei, bolilor și analfabetismului, 
eliminarea decalajelor economice și 
tehnologice, a cauzelor și mecanis
melor care generează inegalitate și 
inechitate în relațiile internaționale, 
pentru rezolvarea tuturor acelor 
probleme la care știința și tehno
logia își pot aduce o contribuție 
esențială.

Reuniunea noastră este prima din 
suita de reuniuni regionale premer
gătoare Conferinței de la Viena din 
1979, este reuniunea regiunii cu 
cele mai mari posibilități, cu cel mai 
mare potențial științific și tehno
logic.

Oamenii de știință, opinia publică 
de pretutindeni, a continuat șeful de
legației române, sînt preocupați în 
mod legitim de irosirea unor fonduri 
uriașe in scopuri de distrugere. „A- 
ceastă realitate — așa după cum s-a 
exprimat academician dr. ing. Elena 
Ceaușescu cu prilejul conferirii titlu
lui de membru de onoare al Institu
tului regal de chimie și de Profesor 

' Honoris Causa al Politehnicii Londrei 
centrale — nu poate să nu stîrneas- 
că o profundă îngrijorare in rîndurile 
popoarelor. Avem datoria să acțio
năm ca pretutindeni știința, cuceri
rile geniului uman să servească 
omului, bunăstării și fericirii sale, să 
slujească păcii și progresului întregii 
umanități. Aceasta este astăzi cea 
mai inaltă și cea mai nobilă îndato
rire și răspundere a oamenilor de 
știință de pretutindeni".

în încheiere, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că reuniunea de la 
București atestă tocmai voința gu
vernelor țărilor membre ale regiunii 
C.E.E.—O.N.U. ca, în spiritul preve
derilor Actului final de la Helsinki, 
să manifeste o înaltă responsabi
litate și receptivitate față de ce
rința folosirii științei și tehnologiei 
în slujba progresului economic și 
social al tuturor țărilor, în special al 
țărilor în curs de dezvoltare.

Realizarea ritmică și integrală a planului de producție In fiecare 
întreprindere constituie o sarcină de maximă importanță subliniată de 
■tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din luna mai. Realitatea dovedește că fabricarea produselor în structura 
sortimentală prevăzută în plan și rezultată din contractele economice 
încheiate cu beneficiarii constituie o condiție hotărîtoare pentru buna 
funcționare a mecanismului industrial, a economiei naționale. Tocmai 
de aceea, Plenara GC. al P.C.R. din martie a hotărît introducerea 
producției nete și a producției fizice ca indicatori de bază ai activi
tății economice a întreprinderilor.

întreprinderea explică 
cauzele restanțelor. Cum se 
îndeplinește planul producției fi
zice la întreprinderea de motoa
re electrice din Pitești 7 Nu în- 
tîmplător am ales această unitate, 
în cinci luni din acest an. aici s-au 
înregistrat restanțe în realizarea 
producției planificate de motoare e- 
lectrice. Este vorba de produse de 
o deosebită însemnătate, care con
diționează realizarea ritmică a fa
bricației autoturismelor, camioanelor 
și autobuzelor, mașinilor electrice de 
spălat, frigiderelor. Numărul motoa
relor restante este de 5 000 bucăți. 
Cifra in sine nu este mare dacă ' o 
comparăm cu producția anuală a în
treprinderii. Să ne imaginăm însă un 
șir de peste 5 000 de autocamioane, 
autoturisme sau autobuze care stau 
pe liniile de montai din uzinele res
pective pentru că nu pot fi echipate 
cu motoarele electrice necesare.

Care sînt cauzele ce au împiedicat 
colectivul întreprinderii de motoare 
electrice din Pitești — remarcat în 
anii trecuți tocmai pentru prompti
tudinea în realizarea contractelor — 
să-și onoreze integral sarcinile „la 
zi" 7

— Considerăm că restantele au fost 
generate, în primul rind. de modul 
necorespunzător în care conducerea 
centralei noastre s-a ocupat de so
luționarea a o serie de probleme 
privind corelarea unor indicatori cu 
volumul și structura producției pla
nificate și. mai ales, de aproviziona
rea tehnico-materială — apreciază 
tovarășul Vasile lordache. secretarul 
comitetului de partid din unitate si 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii. Acestea au generat mari 
greutăți în organizarea muncii în în
treprindere. Nu am vrea însă să se 
înțeleagă că trecem cu vederea ne-

în cuvîntul său, Frank Joao da 
Costa a spus. între altele : Dați-mi 
voie să-mi exprim satisfacția de a 
mă afla în România, țară față de 
care nutrim o caldă afecțiune și o 
mare admirație. România este o țară 
care are o înțelegere profundă a im
portanței științei și tehnologiei, o 
țară care se caracterizează prin ac
tivități remarcabile atît în domeniul 
științelor exacte și ale naturii, cît 
și în acela al științelor sociale și u- 
maniste. în sfîrșit, o tară care a avut 
și are întotdeauna în cadrul dezba
terilor O.N.U, o mare influență. 
Vreau să subliniez că România a 
avut pentru prima oară ideea orga
nizării Conferinței mondiale pentru 
știință și tehnologie.

Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu a confirmat interesul pe 
care acest eminent șef de stat il are 
pentru problemele noastre, precum 
și pozițiile sale în ceea ce privește 
rolul științei și tehnologiei în edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale. Președintele Ceaușescu 
are o adincă înțelegere a necesității 
prefacerilor ce trebuie să aibă loc 
în lume, are un simț profund al 
faptului că nu este suficient să se 
rezolve aceste probleme global, ci că 
trebuie să se acorde o mare impor
tantă țărilor în curs de dezvoltare 
în ceea ce privește dezvoltarea ști
ințifică și tehnologică.

Asimetria care există între țările 
dezvoltate și cele în curs de dez
voltare — a subliniat vorbitorul — 
face necesară aducerea unor corec
tive fluxului nediscriminatoriu al 
tehnologiilor așa-zis determinat de 
către „mecanismele libere ale pie
ței". îmi exprim speranța că reuniu
nea de față și conferința vor deter
mina instaurarea în statele membre, 
fie ele în curs de dezvoltare sau dez
voltate. a unei legi a noii ordini 
științifice și tehnologice interna
ționale.

A luat cuvîntul apoi Janez Sta
novnik, care a arătat, între altele : 
Știința și transpunerea ei în tehnolo
gie au devenit o asemenea forță 
propulsoare a civilizației noastre în 
acest moment, îneît sînt indisolubil 
legate de responsabilitatea față de 
viitorul omenirii. Regiunea noastră a 
avut experiența și a beneficiat de 
avantaje mult mai mari prin apli
carea științei și tehnologiei în ulti
mul sfert de secol decît orice altă 
parte a lumii. Este evident că dacă 
veniturile noastre pe cap de locuitor 
au crescut considerabil, aceasta s-a 
datorat nu numai potențialului pro
ductiv în continuă creștere, forței de 
muncă, resurselor sau capitalului. 
Cea mai importantă contribuție a 
avut așa-numita „putere intangibilă" 
a dezvoltării științei și tehnologiei. 
Dar efectul pozitiv a fost resimțit în
tr-o parte a lumii. în timp ce efec
tul negativ al dezvoltării tehnologice 
și-a demonstrat intensitatea în cu 
totul alte zone. Astfel, majoritatea 
șomerilor se află în țările în curs de 
dezvoltare.

în continuare, vorbitorul a relevat: 
am fost profund impresionat de 
mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu. care, în condițiile concrete 
ale țării sale, a obținut succese ce 
demonstrează elocvent, pentru fie
care în parte, ce trebuie să facă. în 
primul rind, printr-o mare încredere 
în sine. în puterile proprii. Cred că 
aceasta este adevărata cale pentru 
soluționarea problemei. Dezvoltarea 
economică nu poate fi importată, ea 
trebuie făcută în condițiile fiecărei 
țări, în mod autonom. Toate acestea 
cu condiția ca știința și tehnologia 
să fie pe deplin integrate, să fie le
gate în mod organic cu celelalte ele
mente ale structurii economice și so
ciale. pe fondul istoric al tării res
pective.

în continuare au făcut intervenții 
pe marginea rapoartelor privind ex
periența națională în aplicarea știin
ței șl tehnologiei in slujba dezvoltă
rii reprezentanții Olandei. Republi
cii Democrate Germane. R.S.S. Bielo
ruse și S.U.A.

Lucrările reuniunii continuă.

PĂRTAȘII IA RESTANTE SĂ FIE PĂRTAȘI 
ȘI LA RECUPERAREA LOR NEÎNT1RZIATĂ
ajunsurile proprii. 
Dimpotrivă, mai 
avem multe de 
făcut pentru per
fecționarea acti
vității noastre de 
producție.

Cînd cen
trala promite 
și nu rezol- 
yg Ce anume se reproșea
ză conducerii Centralei industria
le de motoare și materiale electro
tehnice 7 în principal, lipsa de ope
rativitate în luarea unor decizii și 
neonorarea promisiunilor făcute. Iată 
despre ce este vorba.

Deși încă din ultima parte a a- 
nului trecut se aprecia că o impor
tantă capacitate de producție nu va 
putea fi pusă la timp in funcțiune, 
centrala industrială nu a dat curs 
cererii întreprinderii de a suplimenta 
cu citeva zeci de muncitori forța 
de muncă într-un sector de mon
taj. fapt ce ar fi „acoperit" capaci
tatea neintrată in circuitul produc
tiv. Lăsată să se rezolve de la 
sine, problema în cauză a gene
rat. mai ales în primul trimestru, o 
pierdere de ritm tocmai in sectoa-

Numărătoarea inversă a început:

„SÎNTEM GATA PENTRU
RECOLTAT"

Condițiile climatice mai puțin 
obișnuite din acest an au determinat 
și în județul Tulcea maturizarea mai 
lentă a cerealelor păioase și, drept 
urmare, întirzierea declanșării cam
paniei de recoltare. Prin urmare, lu
crătorii ogoarelor au avut timp su
ficient pentru pregătirea ei temeini
că. Ne-a interesat, în acest context, 
felul cum muncesc organizațiile de 
partid pentru crearea celor mai fa
vorabile condiții în vederea desfășu
rării lucrărilor campaniei în ritmu
rile stabilite și la un bun nivel 
calitativ.

Măsurile Întreprinse sînt funda
mentate pe experiența anului trecut, 
finind, totodată, seama de condițiile 
specifice din acest an. Conform pro
gramelor elaborate, recoltatul orzu
lui se va realiza în cel mult 48 de 
ore, iar al griului, de pe întreaga 
suprafață de 62 930 hectare, în 8—10 
zile. Pentru a realiza acest obiectiv, 
comitetul județean de partid a ini
țiat măsuri realiste, pornind de la 
cunoașterea temeinică a bazei teh
nice, a forțelor umane de care dis
pune județul, a capacității organiza
torice și de mobilizare a organelor 
și organizațiilor de partid.

Un bun gospodar se gindește și 
găsește în experiența lui și a altora, 
în ceea ce a realizat bun sau în ceea 
ce nu i-a reușit pe deplin, învăță
minte și soluții pentru munca de 
viitor. Astfel, sub conducerea comi
tetului județean de partid, coman
damentul pentru agricultură a trecut 
la constituirea formațiilor specializa
te în fiecare unitate agricolă, for
mații alcătuite din mecanizatori și 
cooperatori, dotate cu toată sistema 
de mașini și utilaje necesare recol
tării, transportului și depozitării 
producției de bază. Germenii acestei 
organizări se găsesc în aspectele po
zitive ale experienței anului trecut, 
aspecte care, prin intensa muncă po
litică a organizațiilor de partid, sînt 
în prezent larg popularizate și gene
ralizate.

Anul trecut, bunăoară, s-au orga
nizat pentru prima dată în campa
niile de recoltare peste 100 de tabere 
de muncă. Multe unități agricole de 
stat sau cooperatiste și-au procurat 
corturi, lenjerie, au asigurat condi
ții pentru servirea mesei și pentru 
odihnă pe cîmp. S-a cîștigat astfel 
timp prețios pentru recoltat, precum 
și — prin scurtarea drumurilor, 
adesea obositoare, din și în sat — 
pentru odihna oamenilor ; de ase
menea, s-au obținut economii de 
carburanți și lubrifianți. Practica a 
demonstrat că acolo unde aceste 
tabere au fost bine organizate s-a 
realizat o viteză zilnică superioară 
si pierderi minime. Pornind de aici, 
comitetul județean de partid a in
dicat organelor și organizațiilor de 
partid să desfășoare o susținută 
muncă politică de la om la om, pen
tru a-i face pe toți participanții la 
campanie să înțeleagă utilitatea ta
berelor în valorificarea optimă a 
timpului.

De altfel, muncii politice 1 se acordă 
în perioada premergătoare campaniei 
de recoltare o importantă cu totul deo
sebită în mobilizareâ oamenilor la buna 
desfășurare a tuturor lucrărilor. în 
acest scop au fost instruiti secretarii 
și secretarii adjuncți ai comitetelor 
comunale și orășenești de partid, 
colectivele gazetelor de perete, alte 
cadre chemate să sprijine campania, 
în legătură cu principalele probleme 
specifice momentului, recomandîn- 
du-se folosirea mijloacelor și meto
delor operative, concise, „la fața 
locului", care să nu necesite nici de
plasări îndelungate, nici ședințe sau 
orice alte forme de acest gen, total 
contraindicate în această perioadă.

Repetiție generală pe scena recol
tei — iată cum numesc mecanizatorii 
din județ, acțiunile metodice organi
zate de comandamentul pentru agri
cultură.

Actul I. Șefilor secțiilor de meca
nizare, inginerilor șefi din coopera
tivele agricole de producție și ai 
consiliilor intercooperatiste li s-a 
arătat pe viu, cu toate mașinile nece
sare în față, cum să organizeze for

rele pentru care a fost solicitat 
sprijinul centralei. • Această pro
blemă. precum si asigurarea bazei 
tehnico-materiale potrivit sarcinilor de 
plan au constituit miezul dezbateri
lor din adunarea generală a oamenilor 
muncii din întreprindere, la care au 
participat si o serie de cadre cu munci 
de răspundere din centrala industrială, 
inclusiv directorul general. Promisiu
nile de rezolvare rapidă a proble-.

melor ridicate în adunare. făcute 
atunci de tovarășul director general, 
au rămas, așa cum afirma secreta
rul comitetului de partid, neonorate.

De ce insistăm asupra acestor as
pecte 7 Este evident că. in condițiile 
autoconducerii muncitorești, răspun
derea principală pentru realizarea 
producției fizice, a indicatorilor de 
eficientă revine colectivului între
prinderii. în același timp, nu scade 
cu nimic, dimpotrivă, creste răspun
derea centralelor fată de realizarea 
riguroasă în unitățile componente a 
producției fizice, a celorlalți indica
tori de plan. Considerind că proble
mele se rezolvă prin hîrtii și telexuri, 
fără a lua operativ măsurile concrete 
ce se impuneau, centrala industrială 
de motoare si materiale electrotehnice 
nu poate fi absolvită de răspunderea 

mațiile și cum să procedeze la recol
tat. Actul II. în zilele următoare, par
ticipanții au organizat, la rindul lor, 
in toate stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județ demonstrații si
milare pentru membrii formațiilor 
mixte de mecanizatori și coopera
tori. Actul III. Peste 900 de combine 
âu repetat „recoltatul". S-au făcut 
probe, verifieîndu-se astfel etanșeita
tea combinelor, efectuîndu-se regla
rea pentru a nu sfărima boabele etc. 
Acum combinele sînt gata pentru a 
putea intra în lan, recoltatul poate 
începe.

Din păcate, la repetiție au fost

Acțiuni ale organizațiilor 
de partid 

din județul Tulcea

consemnate și absențe : au lipsit 
combinele a căror reparație și veri
ficare nu erau încă terminate, apar- 
ținînd stațiunilor pentru mecaniza
rea agriculturii din Babadag, Mah- 
mudia și chiar Tulcea. Cauze 7 Ele 
trebuie căutate în modul cum orga
nizațiile de partid, consiliile oame
nilor muncii din aceste unități și-au 
organizat activitatea, în mentalitatea 
pernicioasă că... încă mai e timp.

Un mecanism bine reglat. La sta
țiunea pentru mecanizarea agricul
turii din Horia a început „numără
toarea inversă". „Putem spune că 
am avut timp suficient pentru a pre
găti bine campania din acest an. 
Acum punem la punct ultimele amă
nunte de organizare a muncii și re
partizare a oamenilor" — ne arăta 
tovarășul Nichifor Gheorghe, secre
tarul organizației de bază de la ate
lierul mecanic al stațiunii. Apoi a 
simțit nevoia să precizeze : „Am în
cheiat reparațiile, iar în secțiile sta
țiunii noastre au fost alcătuite for
mațiile mixte de mecanizatori și 
cooperatori. Am avut grijă să ne a- 
sigurăm din timp piesele de schimb 
necesare, fie de la baza de aprovi

cinema 

I
I
I

zionare, fie prin recondiționarea ce
lor vechi în atelierul nostru. Acum 
centrul de greutate al muncii noas
tre se mută din atelier în lan. De a- 
ceea, biroul organizației de bază a 
hotărît : fiecare membru al biroului 
va lucra efectiv într-o secție de me
canizare, pe una dintre cele mai 
complexe mașini, exemplul lor per
sonal constituind și un factor de mo
bilizare a celorlalți".

— în lan — de la cîntecul ciocîr- 
liei pînă la căderea nopții cînd, din 
cauza umezelii, spicul nu se mai tre
ieră ; în tabără — de la căderea nop
ții pînă la cintecul ciocîrliei — ex
prima aforistic programul zilelor ce 
se apropie tovarășul Miron Paschiv, 
președinte al C.A.P. din Mihai Bra- 
vu. Acesta va fi „orarul" de muncă 
și odihnă al nostru, al tuturor, de 
la președinte și șef al secției de me
canizare pînă la ultimul membru 
cooperator și mecanizator.

— Ce forme ale muncii politice 
de masă veți folosi 7

— în fiecare seară, în cadrul unor 
scurte convorbiri organizate în tabă
ră. mecanizatorii îsi vor evalua 
realizările de peste zi. Totodată, în 
tabără vom avea foi volante. Comi
tetul comunal de partid a instruit 
colectivele de redacție pentru a rea
liza o informare operativă. Ia zi. 
atit în ce privește faptele exemplare 
de muncă ale fruntașilor, cît și ne
ajunsurile, luindu-se atitudine fermă, 
îndeosebi împotriva risipei.

Majoritatea organelor și organiza
țiilor de partid din județul Tulcea 
s-au străduit să pregătească temei
nic campania de recoltare. Acolo 
unde încă nu s-a încheiat repararea 
mașinilor și utilajelor, la bazele de 
recepție si în cooperativele de produc
ție care încă nu au eliberat și pre
gătit spațiile de depozitare, acolo 
unde nu s-au definitivat încă forme
le și mijloacele muncii politice de 
masă adecvate condițiilor specifice 
ale campaniei, se impune un plus de 
operativitate, de spirit gospodăresc, 
de pricepere organizatorică.

C. VARVARA 
E. MIHAU.ESCU 
corespondentul „Scînteii"
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• Mica Ondina : FLAMURA — 9. 
e Pirații din Pacific — Insula 
comorilor : DACIA — 8,30; 11,15; 
14; 16,45; 19,30.
• Aventurile lui Robin Hood : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Rătăcire : PROGRESUL — 16;
18; 20.
a Transamerica Express : BU- 
ZEȘTI — 9; 12; 16; 19, la grădină
— 20,15.
• Cîntă pentru mine : BUCEGI
— 9; 11; 13; 15.45; 17,45; 19,45, la 
grădină — 20,15, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,15.
• Septembrie : LIRA — 16; 18.
• Eliberarea orașului Praga : FE-’ 
RENT ARI r- W;r:19. ț
• Africa Express : MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Iarna bobocilor : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Pentru un pumn de... ceapă : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Pentru patrie : GIULEȘTI — 9; 
12,15; 16; 19,15.
• Urmăriți fără vină : TOMIS — 
9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ediție specială ; PACEA — 16/; 
18; 20.
• Serial „Năică" — 9, Cu stele în
păr și lacrimi în oclii — 11,30;
13,30; 16; 18; 20 : FLACARA.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
POPULAR — 16; 18.
• Un om cu „idei" : MIORIȚA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• E atît de aproape fericirea : 
MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Aurel Vlalcu : COSMOS — 16; 
18; 20.
• Evadați din viitor : GRADINA 
FESTIVAL — 20.
• Vandana : GRADINA FLACA
RA — 20,30.
• Scufundarea Japoniei : GRA
DINA LIRA — 20,30.
• Sandokan — tigrul Malayeziei : 
GRADINA LUCEAFĂRUL — 20,15.
• Corsarul : GRADINA TITAN
— 20,15.
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guroase a producției fizice planifi
cate, a producției nete, care devin 
indicatori de bază ai activității în
treprinderii. Oamenii noștri au înțe
les că esențial în introducerea nou
lui mecanism economic este crește
rea răspunderii întregului colectiv 
pentru făurirea ordinii și discipli
nei in organizarea și desfășurarea 
producției, pentru realizarea produc
ției corespunzător planului și cerin
țelor economiei naționale, în con
diții de eficiență economică tot mai 
ridicată. Și hotărîrea întregului co
lectiv este de a începe semestrul doi 
fără nici o restanță la acest indica
tor, de care depind nemijlocit re
tribuția noastră, beneficiul unității.

Răspunsuri urgente aș* * 
teptate din partea furniza*  
rîlor Dar Pentru ca unitatea din 
Pitești să-și poată recupera restan
țele integral și în cel mai scurt timp 
posibil, este necesar ca și alte colec
tive muncitorești să sprijine efortu
rile constructorilor de motoare elec
trice. recuperînd la rindul lor res
tantele în livrarea unor subansamble 
și materiale. Directorul comercial al 
întreprinderii, Ion Ghergulescu, ne-a 
prezentat o listă a contractelor ne
onorate față de unitatea din Pitești.

O întreprinderea de conductori e- 
mailați din Zalău este restantă cu 
19 tone conductori.
• „Rulmentul" din Bîrlad nu a 

livrat o comandă însumînd 100 000 
rulmenți, alti 25 000 rulmenți făcînd 
obiectul unpi litigiu.

® Combinatul de oteluri speciale 
din Tîrgoviște are de recuperat o 
restantă de 48 tone bandă silicioasă.

O întreprinderea „Sinterom" din 
Clu,j-Napoca nu a livrat 81 000 bucăți 
lagăre și bucșe.

Recuperarea grabnică a restan
țelor, care condiționează nemijlo
cit îndeplinirea integrală a planului 
la producția de motoare electrice, 
este o sarcină de prim ordin a aces
tor colective, a organizațiilor de 
partid din respectivele întreprinderi.

Dan CONSTANTIN 
Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii"
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rFAPTUL
DIVERS
de aur
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23 de băieți și fete formează 
echipajele pionierești „Lanterna 
magică I" și „Lanterna magi
ci II" din Halmeu (Satu Mare), 
conduse de soții Mircea și Maria 
Sfâșie, profesori la școala gene
rală din localitate. In timpul 
expedițiilor efectuate in Munții 
Apuseni și Munții Maramureșu
lui, cele două echipaje au desco
perit peste zece peșteri noi. Cei 
23 de cutezători din Halmeu au 
realizat, intre altele, primul bi
vuac pionieresc la „Peștera nea
gră", unde au „locuit" timp de 
40 de ore, au pătruns în avenul 
(puțul) „Gemănata", adine de 96 
metri, și au„navigat“ pe ape din 
adincuri cu ambarcațiuni făcute 
din saltele pneumatice. Cele 
două echipaje din Halmeu au 
fost distinse cu mult rivnitul 
trofeu suprem al expedițiilor cu
tezătorilor — „Busola de aur". 
De acum inainte, drumul celor 
două „lanterne magice" va fi 
numai luminat, ci și călăuzit 
o... busolă. Și încă de aur !

nu 
de
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Auto I
mobilistii9

...în lan
care

I
i

Numeroși automobiliști 
veneau zilele trecute dinspre 
Brașov și Predeal au găsit 
cu cale să facă un scurt popas. 
Motivul ? Nu se indurau să se 
întoarcă acasă cu... mina goală. 
Așa că pasagerii din mașini s-au 
apucat imediat de „lucru". Smul
geau fără milă din lanurile de 
griu maci și albăstrele, care se 
„asortau" de minune cu crengu
țele de brad rupte de la munte. 
Și nu se mulțumeau să culeagă 
de pe margine, ci intrau adine 
in lan, călcind griul in picioare. 
Am asistat la un astfel de „spec
tacol" lingă Balotești-llfov. Ne 
facem datoria să le amintim 
celor care procedează astfel că 
fiecare metru pătrat de holdă 
inseamnă 
griu și că 
seamnă o

circa 500 grame 
500 grame de griu 
piine...

de 
in-

Un telefon
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util
O inițiativă salutară care vine 

in sprijinul cetățenilor, scutin- 
du-i de drumuri inutile și pier
dere de timp. Este vorba de o 
măsură a conducerii secției de 
întreținere a fondului locativ 
din cadrul Întreprinderii jude
țene Bacău de gospodărie co
munală și locativă. Formind 
numărul de telefon 1 43 36, 
băcăuanii pot solicita orice 
relații in legătură cu rep -area 
imobilelor in care locuiesc. La 
capătul firului, cei care răspund 
la apel sint specialiști din cadrul 
compartimentului tehnic, in 
măsură să dea răspunsuri com
petente. Și încă un amănunt : 
pentru lucrările care nu sint 
cuprinse in planul de reparații 
pe perioada respectivă, cetă
țeanul poate solicita să i se 
completeze, in numele lui, un 
formular tip (o cerere) la care, 
după verificările de rigoare, 
primește răspuns la domiciliu. 
Simplu, eficient.

Scrisoarea

I
I
I
i
I
I
l

I
I

unei mame 
cu șapte 
copii

„Sint mamă a șapte copii și 
dacă astăzi pot să aștern pe 
hlrtie aceste rinduri, totul se 
datorește intervenției a. doi 
oameni de mare omenie". Așa 
își începe scrisoarea Ana Ber- 
diu din satul Emil Racoviță, ju
dețul Vaslui, care a avut o 
gravă afecțiune și a fost salvată 
de medicul Zoltan Dacz6 și de 
soția acestuia, asistenta Ildiko 
Daczâ, de la dispensarul medical 
din sat. Odată cu mulțumirile 
aduse de pacientă soților Daczd, 
înregistrăm și aprecierea medi
cului N. Bîrlădeanu, directorul 
Direcției sanitare a județului 
Vaslui: „Deși n-a trecut încă 
un an de la venirea lor in ju
dețul nostru, soții Daczd și-au 
cîștigat în rindul sătenilor un 
prestigiu care le face cinste".

Omul

I
I
I
I
I
I
I
I

cu capul 
plecat

Sala de spectacole a Teatrului 
popular din Călărași devenise 
neincăpătoare. Numai că de data 
aceasta nu era vorba de un spec
tacol, ci de un proces in care 
se judeca fapta săvirșită de 
Ion Ciulică. Cine este Ion Ciu- 
lică ? Lucra ca șofer la între
prinderea agricolă de stat Bără- 
ganu Celor prezenți la proces 
— peste 650 de conducători auto, 
mulți dintre ei colegi de muncă 
cu cel aflat acum, in fața lor, 
cu capul plecat — li s-a prezen
tat infracțiunea comisă : condu
cerea mașinii în stare de e- 
brietate. Luind in considerare 
antecedentele sale, angajamen
tul că așa ceva nu se va mai 
repeta, precum și faptul că este 
tată a trei copil minori, instanța 
de judecată l-a condamnat pe 
Ciulică la un an și șase 
cu 
de

I
I
I
I
II

I
I
I
Iluni, 

loculexecutarea pedepsei la 
muncă.

IRubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

I

x
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Sesiunea Consiliului 
economic româno-american
La Sinaia au început, luni dimi

neață, lucrările celei de-a V-a_ se
siuni a Consiliului economic româno- 
american. constituit în 1973 cu ocazia 
vizitei oficiale a tovarășului Nicolae 
Ceausescu în S.U.A.

Din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, participan- 
tilor la lucrările sesiunii le-a fost 
adresat UN CALD SALUT SI URĂRI 
DE SUCCES DEPLIN de către tova
rășul Cornel Burtică, vicenrim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale.

Avînd loc după recenta vizită a 
tovarășului Nicolae Ceausescu si to
varășei Elena Ceausescu în S.U.A,. a 
subliniat vorbitorul, lucrările consiliu
lui beneficiază de un cadru deosebit 
de favorabil pentru încheierea de ac
țiuni concrete.

în continuare, vorbitorul a relevat 
faptul că. pe baza înțelegerilor si 
acordurilor încheiate cu ocazia vizi
tei in S.U.A. a președintelui Nicolae 
Ceausescu In acest an. lucrările ac
tualei sesiuni dau posibilitatea să se 
poarte discuții Si negocieri privind 
perspectiva relațiilor economice bi
laterale. să se încheie noi contracte 
care să ofere o bază stabilă, de lungă 
durată, relațiilor economice dintre 
cele două țări.

Ambasadorul S.U.A. la București. 
Orison Rudoph Aggrey. prezent la 
deschiderea lucrărilor, a transmis din 
partea președintelui JIMMY CAR
TER un mesaj de salut participanti- 
lor. în mesai se subliniază. între al
tele. că recenta vizită a președintelui 
Nicolae Ceausescu în S.U.A. consti-

★
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, a 
avut, în cursul zilei de luni, între
vederi cu Milton F. Rosenthal, pre
ședintele părții americane în Con
siliul economic, președintele Consi
liului de administrație al companiei 
„Engelhard Minerals and Chemicals", 
George Vest, asistent al secretarului

LUCRĂRILE COMISIEI MIXTE ROMĂNO-ALGERIENE
Luni a sosit în Capitală Sid Ahmed 

Ghozali. ministrul energiei si indus
triei petrochimice din Algeria.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de Cornel 
Burtică, viceorim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, 
de alte persoane oficiale.

în aceeași zi. au început la Bucu
rești lucrările celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-algeriene 
pentru dezvoltarea relațiilor comer
ciale și cooperării economice, științi
fice si tehnice.

Delegația română este condusă de 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. iar delegația algeriană de

Sosirea ministrului de stat însărcinat cu afacerile 
externe și cooperarea al Regatului Maroc

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, luni după-amiază 
a sosit în Capitală ministrul de 
stat însărcinat cu afacerile externe 
și cooperarea al Regatului Maroc, 
M’Hamed Boucetta, care face o vi
zită oficială în țara noastră și va 
participa la lucrările Comisiei inter- 
guvernamentale româno-marocane 
de cooperare economică și tehnică, 
în calitate de copreședinte.

Primire la Marea
Președintele Marii Adunări Na

ționale, Nicolae Giosan, a primit, 
luni dimineața, pe Simeon Ake, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Coasta de Fildeș, deputat.

în cursul întrevederii s-a eviden
țiat cu satisfacție evoluția pozitivă 
a raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre România și Coasta de

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 iunie. In țară : Vremea va fi 
ușor instabilă și va continua să se ră
cească, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale care vor avea și ca
racter de aversă, mai frecvente în nor
dul și estul țării. Vînt moderat cu 
unele intensificări. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 7 și 17 gra
de, iar valorile maxime între 18 și 28 
de grade, local mai ridicate în sud. 
Izolat, condiții de grindină. In Bucu
rești : Vremea se va răci ușor. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară.

ROMÂNIA-FILM prezintă la cinematograful CENTRAL din Capitală

tuie o expresie a relațiilor excelente 
dintre S.U.A. si România.

Președintele S.U.A. a asigurat prin 
mesajul său. participantii la reuniune 
de întregul său spriiin in acțiunile de 
dezvoltare mai accelerată a schimbu
rilor comerciale si economice dintre 
cele două țări, potrivit înțelegerilor 
la cel mai înalt nivel.

în alocuțiunile rostite la deschi
dere. președinții celor două părți în 
consiiiu, Vasile Voloseniuc, președin
tele Băncii române de comerț exte
rior. si Milton F. RosenthaL Pre
ședintele Consiliului de administra
ție al companiei ..Engelhard Minerals 
and Chemicals", «u subliniat că lu
crările sesiunii au o importantă deo
sebită pentru concretizarea înțelege
rilor româno-americane la nivel înalt. 
Vorbitorii au evidențiat că. prin nu
mărul mare de firme si companii 
americane, precum si al întreprinde
rilor si organizațiilor românești reu
nite cu acest prilei. cea de-a V-a se
siune a consiliului se înscrie ca o 
manifestare fără precedent în rela
țiile economice dintre cele două țări.

Relevînd că Declarația comună, 
convorbirile la nivel înalt au mar
cat un pas important în dezvoltarea 
relațiilor româno-americane. George 
Vest, asistent al secretarului de stat 
pentru problemele europene, si-a ex
primat convingerea că vor fi identi
ficate noi soluții pentru așezarea re
lațiilor economice româno-americane 
pe baze mai stabile, de perspectivă, 
în vederea sprijinirii active a dezvol
tării comerțului si cooperării reci
proce ca bază eficientă a bunelor re
lații dintre România si S.U.A.

Lucrările consiliului continuă.
★

de stat pentru problemele europene, 
William P. Orr, președintele com
paniei „Lummus", și Kristian H. 
Cristiansen, vicepreședinte al com
paniei ..General Electric".

Au fost abordate aspecte ale re
lațiilor economice dintre România și 
S.U.A., precum și posibilitățile e- 
xistente pentru dezvoltarea în con
tinuare a acestor raporturi.

Sid Ahmed Ghozali. ministrul ener
giei si industriei petrochimice.

Cele două delegații analizează mo
dul în care se realizează în practică 
orientările si directivele convenite cu 
prilejul întilnirilor care au avut loc 
între președintele Nicolae Ceausescu 
și președintele Houari Boumediene, 
examinează si stabilesc, pe baza po
sibilităților oferite de economiile na
ționale ale României si Algeriei, noi 
măsuri menite să ducă la dezvoltarea 
în continuare a colaborării si coope
rării economice în sectoare de interes 
comun, la extinderea și diversificarea 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

La lucrările comisiei participă am
basadorul tării noastre la Alger. Ioan 
Lăzărescu.

(Agerpres)

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Boubker Boumah- 
di, ambasadorul Regatului Maroc la 
București, și Ovidiu Popescu, amba
sadorul României la Rabat.

Erau de față, de asemenea, amba
sadori ai unor state africane acredi
tați la București.

(Agerpres)

Adunare Națională
Fildeș, subliniindu-se rolul pe care 
îl pot avea parlamentele și parla
mentarii din cele două țări în mai 
buna cunoaștere reciprocă, pentru 
crearea unui climat de pace și în
țelegere în lume.

La primire a luat parte Ion Du
mitru, ambasadorul țării noastre la 
Abidjan. (Agerpres)

LOTO'
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2" 
DIN 25 IUNIE

EXTRAGEREA I : 51 46 24 73.

EXTRAGEREA a Iî-a : 47 61 53 50.

EXTRAGEREA a IÎI-a : 34 17 14 28.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :
534 353 lei, din care 114 239 lei re
port la categoria 1.

Primire 
la primul ministru 

al guvernului
Tovarășul Manea Mănescu. primul 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit, luni 
la amiază, la Palatul Victoriei, pe 
Carlos Rafael Rodriguez, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Republi
cii Cuba în C.A.E.R., care se află in 
țara noastră cu prilejul celei de-a 
XXXII-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

în cadrul convorbirii au fost abor
date probleme de interes reciproc cu 
privire la dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice între cele două 
țări.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat Nicolae Nicolaescu, 
ministrul sănătății, și Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

A fost prezent Humberto Castello, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

(Agerpres)

Vizita unei delegații 
de activiști ai P. C. U. S.
în perioada 19—26 iunie a.c., o de

legație de activiști ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul V. N. Ignatenko, 
adjunct al șefului Secției informații 
a C.C. al P.C.U.S., a efectuat, la In
vitația C.C. al P.C.R., o vizită pentru 
«chimb de experiență în țara noastră.

Membrii delegației au avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R., Academia 
de științe sociale și politice, Aca
demia „Ștefan Gheorghiu", condu
cerea unor instituții centrale, la 
Comitetele județene Vîlcea și Sibiu 
ale P.C.R., au vizitat unele obiective 
economice și social-culturale din 
Capitală, precum și din județele 
Vîlcea și Sibiu.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București,

Cronica zilei
Luni după-amiază a părăsit Capitala 

delegația Gropului parlamentar de 
prietenie Turcia—România, condusă 
de Mehmet Unaldi. vicepreședinte al 
Senatului, președintele gropului care 
a făcut o vizită de prietenie în tara 
noastră. Din delegație au făcut parte 
Ergun Ertem. senator, vicepreședinte 
ai grupului, Iskan Azizoglu, deputat, 
Ata Bodur, senator, și Ihsan Kaba- 
dayl. deputat La plecare, pe aeropor
tul Otopeni. delegația a fost condusă 
de tovarășul loan Cetercht președin
tele Consiliului Legislativ, președin
tele Gropului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie România— 
Turcia, de membri ai grupului, alte 
persoane oficiale. Au fost de fată 
Nahit Ozgur, ambasadorul Turciei la 
București, membri ai ambasadei.

★
Luni dimineața un detașament de 

nave fluviale ale Marinei de război a 
R.S.F. Iugoslavia a sosit pentru o 
vizită în portul Brăila. în cursul 
aceleiași zile, comandantul detașa
mentului de nave militare iugoslave, 
însotit de un grup de ofițeri, a făcut 
o vizită protocolară la președintele 
Consiliului popular al municipiului 
Brăila.

★
La invitația Comitetului National 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
tara o delegație a Uniunii Germane 
a Păcii (R.F.G.), formată din Josef 
Weber, membru al Directoratului 
Uniunii Germane a Păcii, și Gert 
Neuhauser. secretar al Organizației 
landului Saxonia Inferioară a Uniunii 
Germane a Păcii.

★
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație de oameni de 
afaceri din Belgia și Luxemburg, 
condusă de Achille Verly, președin
tele Comitetului economic belgo- 
român, care face o vizită în țara 
noastră.

(Agerpres)

In Editura politica 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 3/1978

Excelenței Sale DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

ANTANANARIVO
La cea de-a XVIII-a aniversare a proclamării Independenței de stat 

a Republicii Democratice Madagascar, doresc ca, în numele poporului român 
și al meu personal, să adresez poporului prieten malgaș. Consiliului Suprem 
al Revoluției și dumneavoastră cele mai calde felicitări și urări de noi 
succese pe calea progresului și bunăstării.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
statornicite între țările noastre vor cunoaște și în viitor o puternică 
dezvoltare, pe multiple planuri, în interesul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și înțelegerii în întreaga lume,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Din viața partidelor comuniste 

și muncitorești

CONGRESUL U.C.I.-
UN IMPORTANT EVENIMENT

in viața popoarelor Iugoslaviei, a mișcării 
comuniste și muncitorești internaționaleExcelenței Sale

Domnului HASSAN GOULED APTIDON
Președintele Republicii Djibouti

DJIBOUTI
Cu ocazia primei aniversări a proclamării independenței Republicii 

Djibouti, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului din Djibouti succes pe calea dezvoltării 
independente economice și sociale.

îmi exprim convingerea că stabilirea recentă a relațiilor diplomatice 
între țările noastre va duce la dezvoltarea conlucrării prietenești dintre cele 
două țări, în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale DESIRE RAKOTOARIJAONA
Primul ministru al Republicii Democratice Madagascar ‘

ANTANANARIVO
Cea de-a XVIII-â aniversare a proclamării independenței de stat a 

Madagascarului îmi oferă plăcutul prilej ca, în numele Guvernului 
Republicii Socialiste România și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră 
și Guvernului Republicii Democratice Madagascar sincere felicitări și urări 
de progres și bunăstare.

îmi exprim convingerea că între țările noastre se vor dezvolta tot mai 
mult relații de prietenie și colaborare.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ABDALLAH MOHAMMED KAMIL

Prim-ministru, ministrul afacerilor externe și ministrul apărării naționale 
al Republicii Djibouti

DJIBOUTI
Cu prilejul primei aniversări a proclamării independenței Republicii 

Djibouti, vă adresez dumneavoastră sincere felicitări și călduroase urări de 
sănătate și fericire personală, iar poporului din Djibouti mult succes în 
eforturile sale Îndreptate spre dezvoltarea economică și socială a patiiei.

MANEA MÂNESCU
. Prim-ministru al Guvernului

Republicii Socialiste România

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
La 26 iunie 1978, tovarășul Virgil 

Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar ăl C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, a primit pe dr. Julien Mezu, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Democrat Gabonez, membru 
al guvernului gabonez, secretar de 
stat la Ministerul Educației Naționa
le, Tineretului și Sporturilor, care, 
la invitația Ministerului Educației și 
învățămîntului, a efectuat o vizită în 
țara noastră.

Cu acest prilej, dr. Julien Mezu a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un călduros salut frățesc și cele 
mai bune urări din partea secretaru
lui general al Partidului Democrat 
Gabonez, președintele Republicii Ga- 
boneze, Hadj Omar Bongo. Mulțu
mind, tovarășul Virgil Cazacu a ru
gat să se transmită din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu salutări 
cordiale și cele mai bune urări prie

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii șl 

tineret : Charles Chaolln
11,00 In alb și negru : „Slowly" (II)
11.50 Telex
11,55 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.20 Mult e dulce...
17,45 „Pentru viață". Reportaj de Geor

ge Radu Serafim
18,10 Muzică populară
18.20 Tribuna TV : Aradul pe verticală
18.50 Lecții tv pentru lucrătorii din 

agricultură
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal 

tenești președintelui Hadj Omar , 
Bongo.

Au fost abordate problemele cola- 1 
borării româno-gaboneze pe linie de 
partid și de stat, îndeosebi în dome
niul învățămîntului, în lumina sar
cinilor care decurg din înțelegerile 
convenite cu prilejul întîlnirilor la 
nivel înalt, relevîndu-se posibilitățile 
pentru dezvoltarea continuă a rapor
turilor româno-gaboneze.

La primire au participat Constan
tin Petre, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie a C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului educației și fn- 
vățămîntului, și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. A fost de față ambasadorul 
Republicii Gaboneze la București, 
Maurice Yocko.

★
In timpul vizitei în România, oas

petele gabonez a avut convorbiri cu 
tovarășa Suzana Gâdea, ministrul 
educației și învățămîntului. a vizitat 
centre și instituții de învățămînt su
perior.

20,00 Cintece patriotice interpretate de 
corul bărbătesc din Finteușul 
Mare, județul Maramureș

20,15 Seară de teatru : „Fecioara din 
Orleans" — dramă romantică de 
Fr. Schiller. Spectacol realizat de 
Televiziunea din R. D. Germană

22,00 Laudă omului. Melodii de muzică 
ușoară românească din concertul 
organizat de Uniunea compozito
rilor și Uniunea scriitorilor in ca
drul Festivalului național „Cin- 
tarea României"

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial pentru copil : Don 

Quljote
20.25 Școala contemporană
20,50 Viața economică
21.20 Telex
21.25 Inscripții pe celuloid : Aurul Ermi

tajului
21,55 Muzică de cameră. Pagini celebre : 

Sonata „Kreutzer" op. 47 in La 
major de Ludwig van Beethoven

„Congresul al XI-lea al comuniști
lor iugoslavi, sublinia tovarășul Iosip 
Broz Tito in cuvîntul de încheiere, 
reprezintă un moment istoric in des
tinele Iugoslaviei". Se poate spune, 
pe bună dreptate, că, prin aria largă 
a problemelor abordate, prin hotărî- 
rile sale vizînd continua dezvoltare a 
operei de construcție socialistă, prin 
analiza și concluziile referitoare la 
principalele procese și tendințe de pe 
arena mondială, congresul se înscrie 
deopotrivă ca un eveniment de în
semnătate majoră in viața popoare
lor iugoslave, cit și a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Și intr-adevăr, pentru orice obser
vator politic, și mai ales pentru cine 
a fost de față la lucrările congresului, 
aprecierea marelui for al comuniști
lor iugoslavi ca „un congres al uni- 
tății, continuității și stabilității" a- 
pare întru totul îndreptățită. Eloc
vente sint în acest sens atît conținu
tul Raportului prezentat de tovarășul 
Tito, dezbaterile din comisiile de lu
cru, rezoluțiile adoptate, cît și în
treaga atmosferă a lucrărilor, entu
ziasmul care a domnit în aula noii 
săli a Congreselor de la Centrul 
,.Sava“, cîntecele revoluționare evo- 
cînd momentele de luptă înfrățită din 
marea epopee a eliberării, ovațiile 
care au subliniat aprecierile pre
ședintelui U.C.I. privind hotărîrea 
comuniștilor iugoslavi de a acționa 
în deplină unitate pentru transpune
rea în viață a programului de dez
voltare multilaterală a țării.

Continuitatea a fost subliniată de 
numeroși vorbitori, fiind ilustrată în 
primul rind prin bilanțul bogat al 
progreselor obținute de popoarele 
iugoslave, sub conducerea U.C.I., în 
cei patru ani care au trecut de la 
precedentul congres, în întărirea sis
temului de autoconducere socialistă, 
în dezvoltarea forțelor de producție, 
in procesul de ridicare economică a 
tuturor republicilor și regiunilor fe
derației, în dezvoltarea științei și în
vățămîntului, în creșterea nivelului 
de trai material și spiritual al oame
nilor muncii. S-a remarcat că aceste 
rezultate sint indisolubil legate de 
faptul că organizațiile U.C.I. au ur
mărit cu perseverență traducerea în 
viață a obiectivelor și indicațiilor 
stabilite de Congresul al X-lea, ale 
Scrisorii deschise a președintelui 
Tito — orientări dezvoltate mai de
parte de actualul congres? Tocmai 
într-o asemenea viziune a continui
tății, congresul a stabilit importante 
sarcini pe linia sporirii productivi
tății muncii sociale, creșterii eficien
tei investițiilor, stabilizării economi
ce, legării tot mai strînse a științei 
și învățămîntului cu producția, per
fecționării în ansamblu a sistemului 
de autoconducere socialistă și tradu
cerii în viață consecvent a sistemului 
de delegați, intensificării vieții ideo
logice, a educației marxiste a mase
lor, dezvoltării sistemului de apărare 
general-populară și autoapărare so
cială.

Caracteristica stabilității este ge
nerată de întărirea continuă a rolu
lui conducător ai clasei muncitoare, 
al avangărzii sale revoluționare. Uni
unea Comuniștilor din Iugoslavia. 
Acest rol, s-a subliniat la congres, 
s-a manifestat și se manifestă tot 
mai eficient în condițiile noi, create 
odată cu adoptarea Legii privind 
munca asociată și instaurarea noului 
sistem politic de democrație socialis
tă bazată pe autoconducere. Pe bună 
dreptate se sublinia în cuvîntările 
rostite in ultima ședință plenară că 
întreaga desfășurare a congresului a 
dovedit cît de mare este încrederea 
popoarelor iugoslave în U.C.I., în 
conducerea sa, în frunte cu președin
tele Tito, căruia participanții i-au 
adus vibrante omagii pentru această 
rodnică și ndelungată activitate re
voluționai^, de care sînt indisolubil 
legate toate realizările istorice ale 
popoarelor iugoslave din ultimele de
cenii. Prin întreaga sa desfășurare, 
congresul a constituit o puternică ex
presie a unității politice a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii, a 
contribuit la întărirea mal departe a 
solidarității și frăției popoarelor și 
naționalităților iugoslave, pe baza e- 
galității depline în drepturi, a co
munității lor de interese și de țeluri, 
punînd in evidență, o dată in plus, 
trăinicia unirii lor în republica fe- 
derativă — trăinicie care, așa cum 
s-a subliniat, spulberă diversele spe
culații privind viitorul Iugoslaviei.

în cadrul congresului s-a făcut o 
amplă analiză a situației internațio
nale actuale. S-a subliniat, astfel, că 
evoluțiile de pe arena mondială au 
un caracter complex și contradicto
riu ; paralel cu creșterea forțelor li
bertății, independenței, păcii și pro
gresului, linia politicii de pe poziții 
de forță iși găsește în continuare 
multiple și primejdioase manifestări 
— inclusiv în confruntările dintre 

blocuri, în încercările de reîmpărțira 
a lumii in zone de influență, în inge
rințe în treburile interne ale altor 
state, in apariția unor noi focare de 
încordare și conflict. Pornind de la 
aceste realități, lucrările congresului 
au evidențiat imperativul coexisten
ței pașnice, ca singura alternativă 
istorică progresistă, au subliniat ro
lul care revine țărilor socialiste, tu
turor forțelor înaintate contemporane, 
a căror acțiune unită este hotărîtoare 
pentru afirmarea unei politici noi, de
mocratice în viața internațională, 
relevîndu-se, totodată, însemnătatea 
soluționării pe cale pașnică, prin tra
tative, a conflictelor și litigiilor apă
rute în diferite zone ale globului. în 
acest context s-au reliefat rolul miș
cării de nealiniere, care influențează 
din ce în ce mai mult procesele ge
nerale de pe arena internațională, 
importanța solidarității și unității de 
acțiune a tuturor țărilor in curs de 
dezvoltare, pentru rezolvarea proble
melor majore care confruntă omeni
rea contemporană.

De un larg ecou internațional s-au 
bucurat pozițiile cu privire la proce
sele și evoluțiile din mișcarea comu
nistă mondială, documentele Congre
sului U.C.I. reafirmînd că diversitatea 
căilor spre socialism constituie o le
gitate obiectivă a dezvoltării socia
lismului ca proces mondial. Aceasta 
impune relații democratice între par
tidele comuniste și muncitorești, în
tre celelalte partide și mișcări pro
gresiste, respectarea consecventă a 
principiilor autonomiei fiecărui partid 
și responsabilității sale în fața pro
priei clase muncitoare, a propriului 
popor, a egalității in drepturi, nea
mestecului în treburile interne, res- 
pingîndu-se orice tendințe de a im
pune „modele universal valabile" sau 
de a promova raporturi perimate, 
forme de instituționalizare centrali
zată a activității internaționale a par
tidelor comuniste și muncitorești.

Lucrările forumului comuniștilor 
iugoslavi au fost urmărite cu viu 
interes de comuniștii români, de în
tregul nostru popor, în aceasta re- 
flectîndu-se sentimentele de caldă 
prietenie și solidaritate care leagă 
partidele și popoarele noastre. Aceste 
sentimente și-au găsit, de altfel, o 
elocventă expresie în Mesajul de sa
lut adresat congresului de Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, in telegrama de felicitare adre
sată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășului Iosip Broz Tito în legă
tură cu confirmarea de către congres 
a hotărîrii privind alegerea sa in 
funcția de președinte cu mandat ne
limitat al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. în același sens se înscriu 

■ c convorblrile pe care le-a avut dele
gația P.C.R. participantă la congres 
cu tovarășul Stane Dolanț. secretar 
al Prezidiului U.C.I., cu alțl condu
cători de partid și de stat iugoslavi, 
mitingul prieteniei româno-iugoslave 
organizat la combinatul „Soko" din 
Mostar — în fiecare din aceste mo
mente subliniindu-se satisfacția co
mună pentru evoluția continuu as
cendentă a relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre.

Pe bună dreptate s-a relevat în 
toate aceste prilejuri că un factor 
de însemnătate hotărîtoare pentru 
dezvoltarea relațiilor româno-iugo
slave îl reprezintă multiplele intil- 
niri și convorbiri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
care au căpătat caracterul unei prac
tici sistematice, jalonînd de fiecare 
dată noi și tot mai ample perspective 
conlucrării frățești româno-iugoslave 
în construcția socialistă, extinderii și 
diversificării schimburilor pe plan 
economic, tehpico-științific. cultural, 
ca și întăririi colaborării dintre par
tidele și statele noastre pe arena in
ternațională. Un nou moment de 
amplă înrîurlre asupra relațiilor ro
mâno-iugoslave l-a constituit întîlni- 
rea de la sfîrșitul anului trecut din
tre cei doi conducători de partid și 
de stat cu prilejul inaugurării lucră
rilor de construcție la noul sistem 
hidroenergetic si de navigație „Porțile 
de Fier II". Este convingerea parti - 
dului nostru că dezvoltarea continuă 
a relațiilor româno-iugoslave pe mul
tiple planuri răspunde în cel mai 
înalt grad intereselor ambelor po
poare. cauzei generale a socialismu
lui. colaborării si păcii în întreaga 
lume.

împărtășind bucuria popoarelor iu
goslave prilejuită de marele eveni
ment pe care l-a constituit cel de-al 
XI-lea Congres al U.C.I., comuniștii, 
poporul român își exprimă încrede
rea că hotăririle adoptate vor con
tribui la progresul tot mai rapid al 
operei de construcție socialistă, pen
tru înflorirea continuă a Iugoslaviei 
socialiste vecine și prietene.

Dumitru ȚINU

Un ciclu de filme din țări socialiste premiate la festivaluri 
internaționale

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 9 SPORT

27 ' Iunie: Orfana — R. P Ungară — Premiu pentru regie lui Ranâdi Lâszlă — Karlovy-Vary
1976 ; 28 iunie : Nopți și zile — R. P. Poîonâ — „Ursul de argint" pentru interpretare actriței Jadwiga Barânska 
— Berlin 1976: 29 iun e : Arborele fâră rădăcini — R. P. Bulgaria — Premiul principal — Karlovy-Vary 
1974; 30 Iunie: Pasărea 'albastră — coproducție U.R.S.S.-—S.U.A. — Premiul criticii — Teheran 1976, 
1 iulie: A cincea pecete — R. P. Ungară — Marele premiu — Moscova 1977; 2 iulie: Cheamă-mă in 

depărtarea luminoasă — U.R.S.S. — Marele premiu — Mannheim 1977.

Revista competițiilor Turneu de lupte greco-romane pentru juniori
Duminică s-a pus punct și în di

vizia națională B, victorioase în cele 
trei serii fiind echipele Gloria Buzău 
(antrenor Ion Ionescu), F.C. Chimia 
Rimnicu Vilcea (antrenor Marcel Pi- 
gulea) și F.C. Baia Mare (antrenor 
Viorel Mateianu). care din a doua 
jumătate a lunii august vor juca în 
campionatul primei divizii, ediția 
1978—1979.

O desfășurare interesantă a avut-o 
Întrecerea pentru titlul de campioa
nă în competiția de rugbi, întrecere 
care a dat cîștig de cauză forma
ției clubului constănțean Farul, in 
fața principalei contracandidate — e- 
chipa Steaua. Deci, pentru a treia 
oară în ultimii patru ani, Farul (an
trenor Mihai Naca) tranșează în fa
voarea sa duelul cu puternica echi
pă bucureșteană și ar mai fi de sub
liniat că, in acest din urmă campio
nat, Motrescu, Bucos, Ianusevici și 
colegii lor au cîștlgat ambele meciuri 
directe împotriva Stelei. Să consem
năm și numele formațiilor care au 
promovat în prima divizie la rugbi : 
Racemin Baia Mare (dublu succes 
băimărean, la fotbal și la rugbi I) și 
C.F.R. Brașov.

în sfîrșit, o realizare a clubului 
Rapid București. Deși campionatul 
feminin de baschet nu s-a încheiat 
încă, formația Rapid are de pe a-

cum avantajul necesar cuceririi titlu
lui național. Ultima victorie a rapi- 
distelor, în fața fostei campioane, este 
remarcabilă și prin proporțiile sco
rului : Rapid — I.E.F.S. 91—61 1

Din domeniul sportului feminin, să 
mai subliniem sucoesul înotătoarei 
Carmen Bunaciu (Dinamo) la „Tro
feul celor șapte coline" de la Roma, 
unde a cîștigat proba de 100 m spa
te (1 min. 05,39) în fața unor adver
sare valoroase ; să nu trecem însă 
cu vederea insuccesul formației fe
minine de atletism, învinsă cu 87—70 
de reprezentativa similară vest-ger- 
mană, intr-un meci în care numai 
semifondistele noastre Ileana Silai, 
Natalia Mărășescu, Maricica Puică, 
Fița Lovin și Georgeta Gazibara s-au 
arătat în bună formă.

După cum se știe, Argentina, țară 
organizatoare a campionatului mon
dial de fotbal — ediția 1978, a 
învins în finală reprezentativa O- 
landei, după prelungiri, cu 3—1 
(1—0, 1—1). Finalistă și în 1974,
Olanda se clasează deci din nou 
pe locul secund. în timp ce Bra
zilia, triplă campioană mondială, o- 
cupă locul al treilea, iar Italia, du
blă campioană a lumii, pe cel de-al 
patrulea.

Valeriu MIRONESCU

Sîmbătă și duminică a avut loc la 
Piatra Neamț un turneu internațio
nal de lupte greco-romane pentru 
juniori. La turneu au participat 58 
de luptători din R. P. Bulgaria, R. D. 
Germană, R. P. Ungară și România. 
Turneul a fost cîștigat de lotul re
prezentativ al țării noastre, pe pri
mele locuri la nouă din cele zece

categorii de greutate situîndu-se ti
neri luptători români. Turneul a 
constituit un bun prilej de verifi
care a lotului nostru reprezentativ 
înaintea campionatelor europene de 
juniori ce va avea loc luna vii
toare în Finlanda. (Constantin Bla- 
govici).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 A început tradiționalul turneu 

internațional de tenis de la Wimble
don. Prima mare surpriză a fost 
furnizată de australianul John Marks, 
care l-a eliminat cu 6—2, 9—8, 7—5 
pe americanul Dick Stockton. Cam
pionul de anul trecut, suedezul Bjorn 
Borg, a cîștigat în 5 seturi, 8—9, 6—1, 
1—6, 6—3, 6—3, în fața lui Victor 
Amaya (S.U.A.). Jimmy Connors 
(S.U.A.) l-a învins cu 7—5, 9—8, 6—1 
pe Russell Simpson (Noua Zeelandă).

Campionul român Ilie Năstase 1-a 
învins cu 6—2, 6—2, 5—7, 6—3 pe 
John Yuill.

Alte rezultate : Stone (Australia) — 
Rocavert (Australia) 6—1, 6—4, 6—4 ; 
Bengtsson (Suedia) — Stolle (Austra
lia) 6—4, 6—4, 7—5 ; Frawley (Aus
tralia) — Țiriac (România) 3—6, 6—3,

6—4, 6—4 ; Martin (S.U.A.) — Bo- 
rowiak (S.U.A.) 5—7, 6—4, 6—4, 6—4.

0 Desfășurată la Sofia, întilnirea 
internațională de natație dintre echi
pele de juniori (fete și baie fi) ale 
României, Greciei și Bulgariei s-a 
încheiat cu victoria tinerilor înotă
tori români, care au totalizat în cla
samentul general 410 puncte, fiind 
urmați de Bulgaria — 358 puncte și 
Grecia — 323 puncte.

© Competiția internațională mas
culină de baschet „Turneul Armate
lor prietene" s-a încheiat, la Varna 
cu succesul echipei Ț.S.K.A. Mos
cova, urmată de formația Ț.S.K.A. 
Sofia.

Echipa Steaua București, care in 
ultimul meci a întrecut cu scorul de 
72—58 (33—27) reprezentanta Cubei, 
s-a clasat pe locul trei. *
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Evenimentele din R. A. Yemen
Excelenței Sale

Domnului ABDEE KERIM AL-ARCHI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Arabe Yemen

SANAA
în legătură cu moartea tragică a președintelui Republicii Arabe Yemen, 

Ahmed Hussein Al-Ghashmi, în numele meu și al poporului român, exprim 
profunda noastră compasiune și vă rog să transmiteți sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

★ ★

Formarea unui Consiliu Prezidențial după atentatul 
de la Sanaa

SANAA (Agerpres). — După cum 
a anuntat postul de radio Sanaa, ci
tat de agențiile de presă, președin
tele Republicii Arabe Yemen, Ahmed 
Hussein Al-Ghashmi, a căzut victi
mă unui atentat ; șeful statului și 
mai multe persoane care se aflau 
la sediul Comandamentului forțelor 
armate nord-yemenite au fost ucise 
pe loc în urma exploziei unei va- 
lize-capcană.

Consiliul de Miniștri și Consiliul 
Poporului s-au întrunit de urgență 
și au desemnat un Consiliu Prezi
dențial, format din patru membri și 
prezidat de cadiul Abdel Kerim Al- 
Archi, care va asigura conducerea 
țării pînă la alegerea unui nou pre
ședinte.

Colonelul Aii Al Chiba, membru 
al Consiliului Prezidențial, a fost 
numit în funcția de comandant-șef 
al Forțelor Armate ale R.A. Yemen. 
Ceilalți doi membri ai Consiliului 
Prezidențial sînt : primul ministru 
Abdel Aziz Abdel Ghani și guver
natorul districtului Taze, colonelul 
Aii Abdallah Saleh.

Aeroportul din Sanaa a fost În
chis, iar comunicațiile telefonice cu 
străinătatea au fost complet întrerup
te — precizează postul de radio 
nord-yemenit.

Situația din R. D. P. a Yemenului
• Ciocniri violente între militari și forțe ale miliției populare
• Președintele țârii a demisionat • Desemnarea președintelui

Consiliului Prezidențial
ADEN 26 (Agerpres). — Agenția 

France Presse, reluînd știri transmi
se de agenția de știri irakiană 
I.N.A., informează că în Republica 
Democratică Populară a Yemenului 
ar fi izbucnit o rebeliune militară. 
Potrivit agenției, s-au dat lupte 
violente între militari și forțe ale 
miliției populare. Se menționează 
că miliția populară controlează si
tuația în capitala țării și forțele sale 
patrulează pe străzile orașului Aden, 
unde ciocnirile continuă.

Pentru promovarea cooperării tehnologice-științifice 
intre statele nealiniate, In curs de dezvoltare 

Lucrările sesiunii Comitetului coordonator
DELHI 26 (Agerpres). — Ea Delhi 

s-au încheiat lucrările sesiunii Comi
tetului coordonator pentru cooperare 
tehnologică și științifică între țările 
nealiniate. Reprezentanții celor cinci 
țări membre ale Comitetului coordo
nator — Algeria, India. Peru. Soma
lia si Iugoslavia — au sprijinit ideea 
creării în India a unui centru pentru 
promovarea cooperării în domeniul 
științei si tehnologiei între țările nea
liniate si alte țări în curs de dezvol
tare. EI va asigura, de asemenea, in
formarea și transferul reciproc de teh

(Urmare din pag. I)
pe calea unor concesii sau compro
misuri neprincipiale. Dimpotrivă, ele 
sînt rezultanta unei linii politice strict 
și absolut principiale — așezarea eu 
neștirbită și neabătută perseverență 
la baza tuturor relațiilor externe, fără 
excepție, a principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neimixtiunii și avantajului 
reciproc. Valoarea experienței și e- 
xemplului României rezidă in demon
strarea „pe viu" a faptului că pe a- 
ceastă bază și numai pe ea pot fi clă
dite raporturi bune, trainice, intr-ade
văr prietenești și rodnice cu toate 
statele.

Este o realitate că între România și 
numeroase țări cu care avem relații 
multilaterale există diferite deosebiri
— nu numai privind orînduirea sau 
apartenența la grupările politico-mi- 
litare, ci și în ce privește formele și 
obiectivele activității, interpretări sau 
poziții deosebite față de evenimente 
ale vieții internaționale etc. Dar 
România socialistă s-a situat neabă
tut pe poziția — și a acționat cu per
severență și tenacitate in acest sens
— că asemenea probleme nu trebuie 
să constituie un obstacol in calea pro
movării unor relații bune — atunci 
cînd se pornește de la interesele co
mune, cînd se pun pe prim plan su
biectele de convergență, ceea ce este 
comun și reciproc avantajos, acționin- 
du-se pentru găsirea de soluții pe ca
lea discuțiilor și tratativelor, potrivit 
intereselor comune ale colaborării, 
cauzei păcii. înțelegerii și prieteniei 
între popoare.

Această conduită principială se 
bucură de înalte aprecieri interna
ționale. Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, tovarășul I. B. Tito, 
sublinia : „Apreciem meritele dum
neavoastră personale in afirmarea 
relațiilor egale in drepturi intre sta
te, pentru ’înțelegere mai bună in
tre popoare și întărirea păcii." De 
asemenea, primul ministru al Ma
rii Britanii. James Callaghan, 
remarca : „Sînteți conducătorul unei 
țări care se bucură de o in
fluență unică în relațiile cu ță
rile atit din Est, eît și din Vest, pre
cum și cu țările lumii a treia". Este 
o apreciere larg împărtășită și de 
presa internațională : „România — 
scrie ziarul grec „Exormisi" — se 
află în primele rinduri ale luptei 
pentru dezvoltarea largă a relațiilor 
dintre țări și popoare" ; de asemenea, 
ziarul turc „Tasvir" sublinia : „Ca 
urmare a politicii sale externe, Ro
mânia și-a ciștigat un loc distinct și 
meritoriu in viața internațională, în
deplinind un rol important in dezvol
tarea relațiilor dintre țările din Est 
și din Vest, in promovarea păcii și 
securității internaționale".

DEPLINĂ CONCORDANTĂ 
ÎNTRE VORBĂ Șl FAPTĂ. 
Aceasta constituie o caracteristică de

După cum a declarat ulterior Ab
dallah Al Asnaj. ministrul de ex
terne nord-yemenit, citat de agenția 
irakiană de știri I.N.A., Republica A- 
rabă Yemen a rupt relațiile diplo
matice cu Republica Democratică 
Populară a Yemenului ca urmare a 
acestui asasinat.

Republica Arabă Yemen a cerut, 
luni, convocarea Consiliului Ligii 
Arabe pentru examinarea situației 
care s-a creat ca urmare a asasină
rii președintelui acestei țări, Ahmed 
Hussein Al-Ghashmi, a declarat, po
trivit agenției M.E.N., ministrul afa
cerilor externe al R.A.Y.

★
ADEN (Agerpres). — într-un co

municat publicat duminică la Aden 
și transmis de agențiile de presă, Gu
vernul Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului denunță cu vigoa
re asasinarea președintelui Republi
cii Arabe Yemen, locotenent-colone- 
lul Ahmed Hussein Al-Ghashmi. „A- 
cest incident — se arată în comunicat 
— constituie unul dintre acele pro
cedee lașe la care recurg forțele răz
bunării și ostile aspirațiilor poporu
lui yemenit spre libertate, unitate și 
progres".

Citind postul de radio Aden, a- 
genția I.N.A., reluată de agențiile 
France Presse și Reuter, anunță că, 
luni, președintele Consiliului Prezi
dențial al Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, Salem Ro- 
baya AH, a demisionat.

Primul ministru, All Nasir Mu
hammad Hasani, a fost desemnat 
președinte al Consiliului Prezi
dențial.

nologie si va pune la dispoziție o 
listă a expertilor în diverse domenii, 
care să poată fi folosită de țările 
nealiniate si în curs de dezvoltare 
conform necesităților fiecăreia dintre 
aceste țări.

Comitetul coordonator a făcut, toto
dată. o serie de propuneri privind 
poziția concertată a țărilor nealiniate 
la viitoarea sesiune specială a O.N.U. 
in problemele științei si tehnologiei, 
care va avea loc, anul viitor, la Viena 
— transmite agenția Taniug.

finitorie a politicii României, care, 
pronunțîndu-se ferm în sprijinul 
principiilor coexistenței pașnice, mi
litează hotărit pentru afirmarea lor 
ca norme supreme de conduită a tu
turor statelor, pentru transformarea 
lor in lege fundamentală a întregii 
vieți internaționale. O importantă 
deosebită au în această privință cele 
peste 50 de tratate și alte documente 
— tratate de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală încheiate cu țările 
socialiste, tratate de prietenie și co
laborare, declarații solemne comune, 
declarații și comunicate comune cu 
țări din Europa, Africa, Asia, Ame
rica latină și America de Nord.

Dincolo de importanța Mr bilate
rală, aceste instrumente politice au 

POLITICA Șl ACTIVITATEA ROMÂNIEI 

in slujba înfăptuirii 
coexistenței pașnice pe plan mondial

o profundă semnificație internațio
nală : toate, absolut toate au ca idee 
de bază și obiect primordial procla
marea solemnă a principiilor coexis
tenței pașnice, consacrarea angaja
mentului de a le respecta și promova 
atit in relațiile cu cealaltă parte sem
natară, cit și in raporturile cu toate 
celelalte state ale lumii. Ca o exem
plificare în acest sens, Decla
rația comună a președinților Româ
niei și Statelor Unite, încheiată în 
1973, înscrie ca principiu de bază 
„egalitatea in drepturi a tuturor sta
telor, indiferent de mărime, nivel de 
dezvoltare și sistem politic, economie 
și social", confirmat si de declarația 
semnată cu prilejui recentei vizite a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
S.U.A.

în scopul generalizării normelor 
noi, democratice de relații intersta
tale, România a adus o contribuție 
larg recunoscută la activitatea des
fășurată pentru codificarea acestor 
principii, la elaborarea unor docu
mente internaționale fundamentale 
ca. de pildă. „Declarația cu privire la 
principiile relațiilor prietenești și de 
colaborare intre state", adoptată la 
O.N.U. in 1970. la definirea in cadrul 
Actului final de la Helsinki a celor 
zece principii menite să stea la baza 
securității europene, la pregătirea unui 
Tratat general de nerecurgere la forță 
și la amenințarea cu forța ; de ase
menea, țara noastră a preconizat e-

Convorbiri privind dezvoltarea colaborării 
economice româno-chineze

PEKIN 26 (Agerpres). — La invi
tația Ministerului Poștelor și Tele
comunicațiilor din R. P. Chineză, 
Traian Dudaș. ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor din tara 
noastră, a efectuat o vizită în China.

în timpul vizitei, tovarășul Traian 
Dudaș a avut convorbiri în probleme 
de interes reciproc cu Ciun Fu-sian, 
ministrul poștelor și telecomunicații
lor, Tuan Ciun-i, ministrul căilor fe
rate, cu alte cadre de conducere din 
ministerele de resort din R. P. Chi
neză. Convorbirile au relevat exis
tența unor noi posibilități de inten
sificare a colaborării dintre Ministe
rul Transporturilor și Telecomunica
țiilor din țara noastră și Ministerul 
Poștelor și Telecomunicațiilor, Mi
nisterul Transporturilor și Ministe
rul Căilor Ferate din R. P. Chineză, 
pe baza acordurilor interguvernamen-

PHENIAN

Apel în favoarea reunificării pașnice a Coreei
PHENIAN (Agerpres). — La Phe

nian a fost dat publicității un apel 
semnat de 18 partide politice și or
ganizații de masă coreene, printre 
care și Partidul Muncii din Coreea, 
adresat partidelor politice, organiza
țiilor de masă și popoarelor iubitoa
re de pace din întreaga lume, insti
tuțiilor și organizațiilor democratice 
internaționale, cu ocazia „Lunii de 
solidaritate cu lupta, poporului co
reean" — transmite agenția A.C.T.C. 
Apelul cere iubitorilor de pace și 
dreptate din toate țările să între
prindă acțiuni pentru desfășurarea 
unei puternice campami internațio

agențiile de presă transmit:
Vizita la Varșovia. ° de- 

legatie condusă de Justin Grigoras. 
președintele Tribunalului Suprem al 
României, a făcut o vizită cu caracter 
de schimb de experiență la Tribunalul 
Suprem al Poloniei, la invitația lui 
Wlodzimierz Berutowicz, primul pre
ședinte al acestei instanțe. Au fost 
vizitate instanțe judecătorești și au 
fost discutate probleme de interes 
comun privind activitatea celor două 
tribunale supreme. Delegația româr 
nă a fost primită la Zdzislaw Tomal, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al R.P. Polone.

Contacte sovieto-perua- 
jțg Luni, Leonid Brejnev, Aleksei 
Kosîghin șl Andrei Gromîko au 
avut o convorbire cu ministrul de 
externe al Republicii Peru, Jose de 
la Puente, care se află în vizită o- 
ficlală în U.R.S.S. Convorbirea s-a 
referit la situația și perspectivele 
relațiilor dintre cele două țări și la 
probleme internaționale de interes 
comun.

Alegerile generale din 
Islanda desemnarea celor
60 de deputați în Althing (Parlamen
tul țării) au reflectat o pronunțată 
deplasare spre stingă a electoratului 
lslandez, concretizată prin cîștigarea 
a opt mandate de către Partidul So
cial-Democrat de opoziție Si Prin a- 
vansul de trei mandate al Alianței 
Populare.

laborarea unui cod de conduită uni
versal, care să statueze principiile de 
comportare a statelor pe arena mon
dială. Apreciind importanța pe care 
această activitate o are pentru cauza 
păcii, președintele Zambiei. Kenneth 
Kaunda, sublinia : „In lumea de as
tăzi, atit de tulburată, glasul poporu
lui dumneavoastră, glasul poporului 
român, sub conducerea Partidului Co
munist Român, este glasul păcii, al 
păcii in unire și demnitate pentru om 
și pentru societate".

Se poate spune că dacă astăzi prin
cipiile coexistentei pașnice și-au do- 
bîndit o largă recunoaștere și au fost 
înscrise în numeroase documente in
ternaționale, la aceasta a contribuit 
intr-o măsură substanțială activitatea

României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. „România — sublinia 
tovarășul Hua Kuo-fen, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze — se pronunță pen
tru egalitatea deplină in drepturi a 
tuturor țărilor, indiferent de mări
mea lor, pentru rezolvarea treburilor 
interne ale fiecărei țări de către po
porul țării respective și pentru solu
ționarea problemelor internaționale 
de către toate țările prin consultări 
pe baza egalității". în același sens, 
tovarășul Kim Ir Sen, președintele 
R. P. D. Coreene, releva că : „Tova
rășul Nicolae Ceaușescu dezvoltă ra
porturile pe planul relațiilor inter
naționale, cu alte state, întemeiate 
pe principiile egalității, indiferent de 
mărime, ceea ce îi atrage înalta stimă 
a popoarelor". De asemenea, pre
ședintele Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor, sublinia : „Sînteți unul din 
oamenii de stat care au contribuit 
cel mai mult la democratizarea rela
țiilor internaționale, susținînd voința 
popoarelor lumii a treia de a rămine 
stăpîne pe destinul lor".

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚI
REA CLIMATULUI POLITIC 
ÎN EUROPA Șl ÎN ÎNTREAGA 
LUME. Odată cu eforturile pentru 
generalizarea principiilor coexi sten

tale din domeniile poștelor și teleco
municațiilor și al navigației mari
time.

La Încheierea vizitei, ministrul ro
mân a fost primit de Ken Biao, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze.

în timpul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă de caldă prietenie, 
au fost reliefate relațiile frățești sta
tornicite intre cele două partide, țări 
și popoare, subliniindu-se însemnăta
tea deosebită a recentei vizite ofi
ciale de prietenie în R. P. Chineză 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, pentru dezvol
tarea continuă a raporturilor multila
terale româno-chineze.

nale în scopul prevenirii unui nou 
război și salvgardăm păcii în Co
reea. Sînt denunțate planurile pri
vind crearea a „Două Coree" și se 
subliniază necesitatea retragerii ime
diate și complete a tuturor forțelor 
armate străine din Coreea de sud. 
Documentul subliniază, totodată, po
ziția justă și principială a R.P.D. Co
reene, potrivit căreia problema reuni
ficării Coreei trebuie să fie soluțio
nată de poporul coreean însuși, pe 
baza principiilor democratice și prin 
mijloace pașnice, fără amestec din 
afară.

Aflat In turneu tn U.R.S.S., 
Ansamblul artistic „Doina" al 
armatei a prezentat, la teatrul 
„M.H.A.T." din Moscova, un 
spectacol de gală. Au luat parte 
general de armată A. A. Epișev, 
șeful Direcției Superioare Poli
tice a Armatei și Flotei Mari
time Militare Sovietice, repre
zentanți ai Ministerului Culturii 
și Ministerului Apărării ale 
U.R.S.S., funcționari superiori 
din M.A.E. al U.R.S.S., generali 
și ofițeri superiori ai Armatei 
sovietice, oameni de artă și 
cultură, un numeros public. 
Spectacolul s-a bucurat de o 
călduroasă primire.

•
La Moscova a fost organizată 

o seară omagială, consacrată 
împlinirii a 140 de ani de la 
nașterea marelui pictor român 
Nicolae Grigorescu. Despre via
ța și creația pictorului au vor
bit N. T. Kuzmina, cercetător 
sovietic în domeniul artei. și 
prof. univ. Tatiana' Nicol eseu de 
la Universitatea din București.

Intîlnlre. Secretarul general 
al P.C. Italian, Enrico Berlinguer, 
a avut, luni, la Roma o întrevedere 
cu președintele P.C. din Belgia, 
Louis Van Geyt. Au fost examinate 
probleme privind reducerea arma
mentelor în Europa, precum și în 
legătură cu viitoarele alegeri pentru 
Parlamentul European, organ con
sultativ al Pieței comune.

ței pașnice, România desfășoară o 
intensă activitate pe arena mondială, 
in forurile și reuniunile internațio
nale, pentru normalizarea relațiilor, 
înseninarea climatului politic și so- 
luționarea.vîn spiritul acestor prin
cipii, a problemelor lumii de azi.

O atenție deosebită este acordată 
de România relațiilor de bună veci
nătate între state, fiind cunoscută 
în această privință stăruința depusă 
pentru dezvoltarea colaborării cu ță
rile din Balcani. în acest sens, tova
rășul Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
a arătat : „Nu se poate să nu subli
niem aportul Guvernului Republicii 
Socialiste România la pacificarea 
Balcanilor, pentru dezvoltarea relați

ilor de bună vecinătate intre popoa
rele balcanice".

Totodată, pe planul întregului con
tinent european este cunoscută con
tribuția adusă de inițiativele Româ
niei, de vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și convorbirile sale cu 
șefii de state și guverne din aproape 
toate țările europene la determina
rea mutațiilor pozitive intervenite. 
Referindu-se, de pildă, la importanța 
consecințelor pozitive ale stabili
rii în 1967 a relațiilor diplomati
ce cu Republica Federală Germania, 
cancelarul R. F. Germania. Helmut 
Schmidt, sublinia : „stabilirea la timp 
a relațiilor bilaterale a contribuit la 
dezvoltarea unor relații mai bune în
tre statele din vestul și estul Europei 
și la declanșarea procesului cuprinză
tor al destinderii în Europa, pentru 
promovarea căruia va trebui să de
punem și pe viitor eforturi".

Este unanim cunoscută și apreciată 
contribuția României la organizarea 
Conferinței general-europene, la des
fășurarea ei pe baza unor norme de
mocratice, la depășirea unor momen
te dificile și încheierea ei cu rezul
tate pozitive. Relevînd contribuția 
Republicii Democrate Germane și 
Republicii Socialiste România, alături 
de Uniunea Sovietică și de celelalte 
țări socialiste europene, la afirma
rea destinderii pe continent, tova
rășul Erich Honecker, președintele

Program de dezvoltare 
economică a Namibiei 

pînă la obținerea 
independenței

aprobat de Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia

NAȚIUNILE UNITE 26 (De la tri
misul special). — Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia a examinat si apro
bat. în cadrul unei ședințe ple
nare. proiectul de program privind 
dezvoltarea economică națională a 
Namibiei în perioada pînă la obți
nerea independentei. Programul a 
fost elaborat pe baza rezultatelor 
simpozionului organizat la Lusaka, 
între 22 și 26 mai, la care au fost 
reprezentate 25 de organisme specia
lizate din sistemul O.N.U. — Organi
zația Unității Africane. Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO) și Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia.

Prezentînd în cadrul ședinței ple
nare raportul delegației Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia la simpozio
nul de la Lusaka, șeful delegației, 
Petre Vlăsceanu (România), a subli
niat că acțiunea de elaborare a pro
gramului de dezvoltare economică a 
Namibiei este prima de acest fel din 
istoria Națiunilor Unite, în sprijinul 
țărilor și popoarelor aflate încă sub 
dominație colonială. Vorbitorul a re
levat că elaborarea și înfăptuirea 
programului, care cuprinde 77 pro
iecte în diferite domenii economice 
Si sociale, reclamă respectarea stric
tă a intereselor naționale ale Nami
biei, în condițiile participării direc
te a poporului namibian, prin miș
carea sa de eliberare națională, 
SWAPO.

întrevedere Carter — Cal
laghan. Președintele S.U.A., Jimmy
Carter, a conferit, luni, cu primul 
ministru al Marii Britanii, James 
Callaghan, aflat în Statele Unite 
intr-o vizită neoficială. Pe agenda 
întrevederii au figurat o serie de 
probleme internaționale, intre care 
situația din Orientul Mijlociu și re
lațiile Est-Vest, precum și apropiata 
reuniune la nivel înalt a principale
lor state industrializate occidentale.

oficiale privind relațiile 
Postul de radio național 
a anuntat că cei doi pre- 
semnat un Tratat de prie- 

Portugalia

Convorbiri portughezo- 
OngOlOZe. <a'litala Republicii 
Guineea-Bissau, președinții Angolei 
și Portugaliei, Agostinho Neto și 
Antonio Ramalho Eanes, au purtat 
convorbiri 
bilaterale, 
portughez 
ședinți au 
tenie și cooperare intre 
și Angola.

Șeful statului kuweitian, 
șeic Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, a 
primit pe Hă Yin, ministru adjunct 
al afacerilor externe al R.P. Chineze, 
aflat în vizită în Kuweit. în cadrul 
convorbirii a fost exprimată satis
facția ambelor părți pentru relațiile 
de prietenie și cooperarea dintre Ku
weit și R.P. Chineză. Oaspetele chi
nez a fost primit și de șeic Saad Al- 
Abdullah Al-Salem Al-Sabah, prin
țul moștenitor și primul-ministru al 
Kuweitului.

Consiliului de Stat al R. D. Germane, 
amintea că „multe inițiative comune 
sînt legate de numele orașului Bucu
rești" și sublinia că aceste inițiative 
„au un efect mobilizator deosebit de 
mare". Iar ziarul polonez „Trybuna 
Ludu" remarca „contribuția creatoare 
a României la întărirea destinderii 
și colaborării internaționale, ample și 
pașnice, în Europa și in lume".

La fel, rolul deosebit al României, 
al președintelui Nicolae Ceaușescu, in 
promovarea curentului spre înțele
gere și îmbunătățirea climatului poli
tic general, pe plan mondial a fost 
subliniat în multe ocazii de factorii 
de răspundere din numeroase țări. 
Astfel, Jimmy Carter, președintele 
S.U.A., sublinia : „Președintele

Nicolae Ceaușescu a construit punți 
pentru relaxarea tensiunilor și pen
tru o mai bună înțelegere la scară 
mondială. Este unul dintre oamenii 
care au contribuit la realizarea unor 
progrese notabile in relațiile dintre 
țări care se află în cele mai mari 
dispute in etapa actuală".

O preocupare constantă a manifes
tat România pentru eliminarea sur
selor de animozitate și încordare, in 
favoarea reglementării, pe căi politice, 
prin tratative, a conflictelor și dife
rendelor dintre state. Dînd o înaltă a- 
preciere acestei poziții, președintele 
Egiptului. Anwar El Sadat, declara : 
„Mulțumesc cu căldură, in numele 
meu, al poporului egiptean, dar și al 
întregii națiuni arabe pentru poziția 
principială deosebit de constructivă a 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, in direcția făuririi unei 
păci drepte în Orientul Mijlociu".

PENTRU ÎNTĂRIREA RO
LULUI O.N.U., CA FOR DE 
PROMOVARE A LEGALITĂ
ȚII INTERNAȚIONALE. Por- 
nind de la cerințele coexistenței paș
nice, âle democratizării relațiilor in
ternaționale, România acordă o im
portanță deosebită Organizației Na
țiunilor Unite, ca forul cel mai larg 
și mai adecvat pentru a permite tu-

Solidaritate cu lupta poporului 
din Africa de Sud

Potrivit unei hotărîri adoptat» 
anul trecut de Conferința mondia
lă împotriva apartheidului, rasis
mului și colonialismului în Africa 
australă, ziua de 26 iunie este mar
cată ca „ZI A LIBERTĂȚII AFRI
CII DE SUD". Acest prilej este 
folosit de opinia publică progresis
tă din întreaga lume pentru a-și 
reafirma solidaritatea cu lupta po
porului sud-african care înfruntă 
unul dintre cele mai sălbatice re
gimuri rasiste.

Chiar și în aceste zile, ca de atî- 
tea ori în trecut, orașul Soweto 
(1,5 milioane locuitori), din apro
piere de Johannesburg, a fost tea
trul unor ample manifestații orga
nizate cu prilejul aniversării a doi 
ani de la sîngeroasele evenimente 
petrecute în aceeași localitate și în 
cursul cărora și-au pierdut viața 
peste 600 persoane, alte citeva mii 
fiind aruncate în temniță. în încer
carea de a contracara aceste mani
festații, autoritățile au concentrat 
importante forțe ale aparatului re
presiv. „Orașul — transmite a- 
genția France Presse — a luat în
fățișarea unei adevărate tabere for
tificate. La principalele ieșiri au 
fost instalate baraje ale poliției, 
iar la încrucișările străzilor au fost 
amplasate vehicule blindaje". Nu
mărul persoanelor arestate la So
weto și în alte localități s-a ridicat 
la circa 5 000.

Animată de sentimente de solida
ritate militantă față de lupta po
poarelor de pretutindeni pentru li
bertate și independență, pentru a- 
bolirea oricăror forme de domina
ție străină, România socialistă, a 
condamnat și condamnă cu hotă-

FRANȚA

Atentat terorist 
la castelul 
Versailles

• Mari pagube materiale
• Deschiderea unei anchete

PARIS 26 (Agerpres). — O explo
zie deosebit de puternică, urmare a 
unui atentat terorist, s-a produs luni, 
în jurul orei 2,30 (ora Parisului), la 
castelul Versailles. Explozia s-a sol
dat cu pagube materiale considera
bile și cu rănirea unui paznic. O 
serie de săli ale aripii sudice a cas
telului, pe înălțimea a trei etaje, au 
fost distruse sau grav avariate, a- 
ceeași soartă avlnd-o numeroase 
picturi, sculpturi, mobile de valoare 
și alte lucrări de artă.

Imediat după explozie, prefectul lo
calității, împreună cu procurorul re
publicii s-au prezentat la Versailles, 
ancheta fiind Încredințată poHției ju
diciare locale.

în cursul zilei de luni, autori al 
acestui atentat s-au declarat a fi 
membrii unei grupări teroriste auto
intitulate „Armata revoluționară bre
tonă". Un comunicat al acestei gru
pări teroriste găsit în aceeași zi. lă 
Rennes. In vestul Franței, mențio
nează că „atentatul de la Versailles 
a fost executat de soldați ai A.R.B.".

•ir
Castelul Versailles, palat și muzeu 

de renume mondial, reunește mărtu
rii ale istoriei naționale franceze de 
pe parcursul a trei secole, începînd 
din secolul al XVII-lea. Construit 
în 1624, în epoca lui Ludovic 
al XIII-lea, Versailles-ul a fost îm
podobit cu opere ale unor mari ar
tiști din secolele al XVII-lea și al 
XVlII-lea.

turor statelor să-și spună cuvîntul și 
să-și apere interesele, să conlucreze 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
pace, prietenie și înțelegere între po
poare, pentru rezolvarea problemelor 
politice, economice, sociale cu care 
se confruntă azi comunitatea inter
națională. Cu deosebită stăruință; 
țara noastră aduce în atenția O.N.lj. 
problemele cele mai importante pe 
care le ridică viața, este autoarea sau 
coautoărea a numeroase inițiative 
constructive în astfel de probleme 
cardinale, cum sînt înfăptuirea de
zarmării, în primul rind a dezarmării 
nucleare ; edificarea noii ordini eco
nomice și politice mondiale, in ve
derea lichidării subdezvoltării și de
calajelor dintre state ; lichidarea co
lonialismului, rasismului, a oricăror 
forme de dominație și asuprire etc. 
„Președintele Nicolae Ceaușescu este 
promotorul și purtătorul de drapel al 
noii ordini internaționale. Știm că 
putem conta pe colaborarea României 
in afirmarea acestui concept" — re
leva generalul locotenent Olusegnn 
Obasanjo, șeful guvernului militar 
federal nigerian. Totodată, sînt bine 
cunoscute inițiativele țării noastre în 
vederea creșterii rolului și eficienței 
O.N.U. în viața internațională.

Această activitate se bucură de o 
apreciere generală, ca exemplu demn 
de urmat : „România — subliniază 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim — a dat numeroase do
vezi ale dorinței sale de a colabora 
pe arena internațională. Pentru a- 
ceasta exprim adinca mea recunoș
tință și aprecierea Națiunilor Unite. 
Dacă vom continua în acest fel, dacă 
vom ajunge la o adevărată cooperare 
internațională, atunci sînt sigur cii 
vom dobindi ceea ce cu toții dorim 
să dobîndim : pace, pace pentru noi, 
pace pentru copiii noștri, pace pentru 
generațiile viitoare".

Adeziunea fermă a României la 
principiile coexistenței pașnice, acti
vitatea ei consecventă în vederea 
promovării acestor principii, a cau
zei păcii și colaborării internaționale 
sînt izvoare ale prestigiului internațiOr- 
nal înalt al României, ăl președinte
lui ei. La rîndul său, acest- prestigiu 
potențează eficacitatea acțiunilor con
crete, le dă un gir superior, demon
strează posibilitățile sporite pe care 
le are o politică activă și constructivă 
de a exercita o influență binefăcă
toare asupra evoluției evenimentelor, 
asupra climatului politic general. 
Glasul României, activitatea ei prin
cipială și constructivă constituie în 
permanentă un imbold și o chemare 
la conjugarea eforturilor, la acțiunea 
hotărită a statelor, a forțelor înain
tate, a popoarelor lumii pentru a de
termina evoluția pozitivă a eveni
mentelor, a asigura libertatea și in
dependența popoarelor, conviețuirea 
lor pașnică și colaborarea lor fruc
tuoasă, edificarea unei lumi mal bune 
și mai drepte.

Ion FINTÎNARU 
Nicolae PLOPEANU 

rîre politica colonialistă de apart
heid și discriminarea rasială a re
gimului de la Pretoria, manifestîn- 
du-și în permanentă sprijinul față 
de cauza dreaptă a poporului sud- 
african. Această poziție consecven
tă' și principială și-a găsit și își 
găsește expresie în documentele 
partidului și statului nostru. în ac
tivitatea desfășurată de țara noas
tră la O.N.U. și în alte organizații 
internaționale. Ea a fost pusă pu
ternic în evidență cu prilejul întîl- 
nirilor pe care secretarul general 
al partidului, președintele republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a avut cu șefi de stat și con
ducători ai mișcărilor de eliberare 
de pe continentul african, care 
și-au manifestat înalta apreciere 
pentru sprijinul multilateral primit. 
Pe întreg cuprinsul țării au avut 
și urmează să aibă in continuare 
loc în cursul acestui an, care, după 
cum se știe, a fost proclamat 
„ANUL INTERNAȚIONAL ÎMPO
TRIVA APARTHEIDULUI", nu
meroase manifestări de solidaritate 
cu lupta poporului din R.S.A.

„Ziua libertății Africii de Sud", 
constituie încă un prilej pentru 
poporul român de a-și reafirma 
sentimentele de simpatie și spri
jin internaționalist față de poporul 
sud-african și, în același timp, de 
a-și reînnoi convingerea că nu este 
departe ziua cînd năzuințele sale 
fierbinți de a-și făuri o viață li
beră, de a pune capăt dominației 
rasiste și colonialiste vor fi încu
nunate de succes.

Nicolae N. LUPU

DE PRETUTINDENI
• FURNAL COMPU

TERIZAT. Noul furnal în curs 
de construcție la Uzina siderur
gică din Novolipețk (U.R.S.S.) 
seamănă cu o navă cosmică îna
inte de lansare. Puternicele ma
carale de montaj ce înconjoară 
construcția par a fi brațele de 
lansare de pe un cosmodrom. 
Una din acestea, macaraua 
„SKR-2600", poate ridica o sar
cină de peste 100 de tone la o 
înălțime de 90 metri. Furnalul 
nr. 6 din Novolipețk va fi di
rijat; de un computer, care va 
stabili cantitatea șl momentul 
introducerii componentelor în 
furnal, precum șl momentul îrx- 
cheierii șarjei.

• CARDIOLOG E- 
LECTRONIC. Un medic din 
Lyon a pus la punct un 
sistem de analiză și inter
pretare automată a electro
cardiogramelor. Aparatul, minia
turizat, se instalează lingă bol
nav și- poate fl manipulat de 
personal nespeclalizat. Electro
zii pun în evidentă curenții 
electrici emiși de inima pacien
tului. Semnalele sînt controlate, 
înregistrate și apoi analizate de 
un miniordinator, care dispune 
de 125 de posibilități de inter
pretate, ce epuizează toate si
tuațiile normale și patologice 
întîlnite în cardiologie. în mai 
puțin de cinci minute, conclu
ziile examenului cardiologie se 
înscriu sub o formă accesibilă, 
relevînd prezența sau absența 
unei cardiopatii.

• AVERTISMENT 
UTIL Asociația medicală ame
ricană (A.M.A.) a recomandat 
ca, in viitor^ toate sticlele sau 
alt gen de recipiente care conțin 
alcool să poarte înscris avertis
mentul cu privire la pericolul 
pe care îl reprezintă consumul 
de băuturi spirtoase pentru să
nătatea omului. Revoluția adop
tată de această instituție relevă 
că media consumului de alcool 
în Statele Unite este de peste 
10 litri de persoană pe an. 
Textul avertismentului propus 
este următorul: „Alcoolul poate 
fi. dăunător pentru sănătatea 
dumneavoastră, iar consumat de 
viitoarele mame poate prejudi
cia starea sănătății copilului ce 
se va naște".

• O MAREE DE O 
VIOLENȚA NEOBIȘNUI
TA a_a Abătut asupra coastei 
italiene a Adriaticii, între Pes
cara și Brindisi. Mareea s-a 
retras imediat, pentru ca apa să 
revină din nou, cu mai multă 
forță, invadînd construcțiile bal
neare de pe mal. O altă carac
teristică a apei a fost răceala 
deosebită pentru acest anotimp. 
Specialiștii de la Oficiul de pre
vedere a mareelor din Veneția 
apreciază Că fenomenul se poate 
datora unei activități vulcanice 
submarine sau unei „alunecări 
de teren" submarine. Se preci
zează însă că acest fenomen 
s-a produs la o adîncime deo
sebit de mare și că este posibil 
ca el să fi avut repercusiuni in 
mai multe puncte de pe supra
fața Terrei.

• SATELIȚI SOLARI. 
Camera Reprezentanților a S.U.A. 
a alocat 25 milioane do
lari pentru evaluarea proble
melor tehnice și de mediu pe 
care le implică dezvoltarea unor 
sateliți capabili să capteze e- 
nergia solară, să o transforme 
in electricitate și să o transmită 
unor stații de recepție teres
tre. Proiectul de lege în acest 
sens, care urmează a fi exami
nat și de Senat, a trezit critici 
în rîndurile a numeroși con- 
gresmani, care apreciază că 
este vorba de lansarea unui pro
gram potențial extrem de cos
tisitor fără a se cunoaște efec
tele lui finale. Sprijinitorii ini
țiativei consideră însă că sate
liții solari sînt realizabili din 
punct de vedere tehnic și ar 
putea contribui la asigurarea 
necesităților viitoare de energie.
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