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S-au deschis la București

Lucrările celei de a Xffl-a
ședințe a sesiunii C. A. E R.

Din inițiativa și la indicația 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

ieri și-a început lucrările 

CONSFĂTUIREA PI! JARĂ
A OAMENILOR MUNCII 

DIN COMERȚUL SOCIALIST
în Capitală au Început, marți di

mineață, lucrările Consfătuirii pe 
țară a oamenilor muncii din comer
țul socialist, convocată din iniția
tiva și la indicația secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La lucrările consfătuirii, eveni
ment de o deosebită importanță în 
activitatea comercială a întregii 
țări, menit să contribuie la Îndepli
nirea cu și mai bune rezultate a 
sarcinilor puse de conducerea par
tidului și statului în fața acestei 
deosebit de importante ramuri a 
economiei, iau parte peste 2 500 de 
delegați, reprezentanți ai celor pes
te 400 000 de oameni ai muncii din 
comerțul nostru socialist, consti- 
tuindu-se lntr-o nouă șl grăitoare 
manifestare concretă a democrației 
noastre socialiste, a preocupării 
constante a conducerii partidului și 
statului nostru de perfecționare ne
întreruptă a activității din toate

(Continuare in pag. a V-a)

In timpul lucrărilor celei de-a XXXII-a ședințe a sesiunii C.A.E.R,

7. SESIUNEA SPECIALĂ A 0. N. U. 
CONSACRATĂ DEZARMĂRII: 

Propuneri constructive, cure se cer materializate 
in angajamente ferme, concrete, substanțiale

Sperăm că sesiunea specială a O.N.V., care s-a transformat în- 
tr-o puternică manifestare a voinței popoarelor de a opri cursa 
înarmărilor pină nu este prea tîrziu, va adopta măsuri hotărîte, me
nite să deschidă calea trecerii la realizarea năzuințelor vitale ale 
popoarelor, a dreptului lor sacru de a trăi în pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Căutări mai intense pen

tru trecerea la măsuri prac
tice de dezarmare. Aten*ia 
piniei publice internaționale a fost 
concentrată, în ultimul timp, asu
pra lucrărilor sesiunii speciale a 
O.N.U.,)> menită să deschidă calea 
unui proces de înfăptuire treptată a 
dezarmării. Este pentru prima dată 
in istoria celui mai larg for al na
țiunilor lumii cînd s-a organizat o 
sesiune specială consacrată acestei 
probleme vitale a contemporaneității 
— ceea ce reflectă voința popoarelor 
de a se pune capăt imobilismului, în
grijorarea față de amploarea și gra
dul de periculozitate al competiției 
înarmărilor, voința tot mai puternică 
de a se stăvili această cursă care 
amenință Însuși viitorul civilizației 
tun ane.

După cum este cunoscut. România 
socialistă a subliniat cu deosebită 
stăruință că o problemă atit de vastă 
și de complexă, cu caracter mondial 
și implicații universale, ca dezarma
rea nu poate fi abordată eficient in

domeniile vieții economice șl so
ciale din țara noastră.

Participă, de asemenea, ca invi
tați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de' insti
tuții centrale, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai organis
melor economice, prim-vicepre- 
ședinți și vicepreședinți ai consi
liilor populare județene, cadre din 
centralele industriale, din unități și 
întreprinderi furnizoare de bunuri 
de larg consum.

Lucrările consfătuirii au fost 
deschise de tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, care a 
spus :

Consfătuirea pe țară a oamenilor 
muncii din comerț, cooperație și 
turism a fost convocată din iniția
tiva conducătorului iubit și stimat
(Continuare In pag. a IV-a) 

tr-un cadru îngust, ci interesează 
toate statele șl toate popoarele, care, 
in virtutea principiului egalității in 
drepturi, trebuie să beneficieze de un 
cadru propice pentru a-și expune 
punctele de vedere, a-și susține in
teresele. Tara noastră a avut în ve
dere faptul că numai o asemenea 
abordare democratică se poate solda 
cu consensuri, cu recomandări și 
măsuri acceptabile tuturor. în același 
timp, România a pornit de la faptul 
că o astfel de participare generală la 
dezbatere este nu numai o problemă 
de echitate și justiție internațională, 
ci și o condiție a nnei desfășurări 
eficiente, a stimulării unei game largi 
de inițiative si propuneri din partea 
diferitelor state, si reflectind diferite 
unghiuri de vedere.

Tocmai in virtutea acestor conside
rente, România socialistă, alături de 
alte state, și-a adus contribuția la 
desfășurarea sesiunii și se poate a- 
precia că lucrările acesteia au con
firmat justețea punctului de vedere 
românesc.

Aceasta șl-a găsit expresie in aflu
xul bogat de idei, sugestii șl propu

La București s-au deschis, marți 
dimineața. lucrările celei de-a 
XXXII-a ședințe a sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrări participă delegațiile : 
Republicii Populare Bulgaria, condu
să de Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri ; Republicii 
Socialiste Cehoslovace, condusă de 
Lubomir Strougal. președintele gu
vernului federal : Republicii Cuba, 
condusă de Canlos Rafael Rodriguez, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; Republicii Democrate Germa
ne. condusă de Willi Stoph, preșe
dintele Consiliului de Miniștri ; Re
publicii Populare Mongole, condusă 
de Jambîn Batmunh, președintele 
Consiliului de Miniștri ; Republicii 
Populare Polone, condusă de Piotr 
Jaroszewicz. președintele Consiliu
lui de Miniștri ; Republicii Socialiste 
România, condusă de Manea Mănes- 
cu. primul ministru al guvernului ; 
Republicii Populare Ungare, condusă 
de Gyorgy Lăzăr. președintele Con
siliului de Miniștri ; Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, condusă de 
Aleksei Nikolaevici Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

Ia parte, de asemenea, delegația 
guvernamentală a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, condusă 
de A. Marint. vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, invitată la 
sesiune în conformitate cu convenția 
încheiată între C.A.E.R. și guvernul 
acestei țări.

Participă, totodată, tn calitate de 
observatori. delegațiile Republicii 
Populare Angola, condusă de Jose 

neri de ordin principial sau* practic, 
exprimate în cadrul sesiunii speciale, 
îmbrățișind o largă diversitate de as
pecte ale problematicii dezarmării. Se 
vădește în aceasta un proces de con
știentizare, o creștere a preocupării 
statelor față de efectele negative atit 
de profunde și de vaste ale înarmă
rilor, o intensificare a presiunii 
popoarelor pentru a determina gu
vernele să vină la marele for al na
țiunilor cu propuneri rezonabile, 
constructive, reflectind voința și 
interesele maselor.

Propunerile României, un 
adevărat „decalog al dez
armării". Discutînd despre propu
nerile aflate pe „masa de lucru" a 
sesiunii, se cuvine subliniat, în pri
mul rînd, că România a acționat cu 
perseverentă pentru ca acăastă reu
niune să-și atingă scopurile. Animată 
de dorința de a imprima un conținut 

(Continuare in pag. a Vl-a) 

Eduardo Dos Santos, viceprim-minis- 
tru al guvernului ; Republicii Popu
lare Democrate Coreene, condusă de 
Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București ; Etiopiei Socia
liste. condusă de Gesesse V. Kidan, 
membru al Comitetului Permanent ai 
Consiliului Administrativ Militar 
Provizoriu, responsabil cu problemele 
economice. Republicii Democrate 
Populare Laos, condusă de Sanan 
Southichak, ministrul comunicațiilor, 
lucrărilor publice si transporturilor : 
Republicii Socialiste Vietnam, condu
să de Le Thanh Nghi, viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

La lucrări sînt prezentl secretarul 
Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc. N. V. Faddeev, locțiitorii se
cretarului si specialiști ai Secretaria
tului C.A.E.R.. precum si reprezen
tanții unor organizații economice in
ternaționale create de țările membre 
ale C.A.E.R.

După ce a urat, un călduros bun- 
venit participantilor la lucrări, pre
ședintele sesiunii, tovarășul Manea 
Mănescu, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, a 
spus :

Am onoarea să adresez, din partea 
conducerii de partid și de stat, a to
varășului Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele României. a 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, un cordial salut delegațiilor 
prezente la lucrările celei de-a 
XXXII-a sesiuni a C.A.E.R.. tuturor 
participantilor.

INVESTIȚIILE _ _ _ ț_  
in preajma încheierii 

primului semestru 

La Călărași, 
acolo unde 

prinde contur 
noua cetate 
siderurgică 

a țarii
Construcția Combinatului si

derurgic de la Câlârașl, impor
tant obiectiv de investiții al ac
tualului cincinal, se desfășoarâ 
în ritm accelerat. începută în 
urmâ cu doi ani, ampla lucrare 
de aici își conturează acum cu 
precizie dimensiunile: douâ 
obiective — oțelâria electricâ șl 
secția de construcții metalice — 
sînt înălțate; laminorul de pro
file mijlocii și baza de produc
ție — obiective aferente etapei 
I, se aflâ și ele într-un stadiu 
avansat de execuție. Se poate 
6pune câ odatâ cu înălțarea 
viitorului centru siderurgic al 
țârii se îmbogâțește șl experi
ența acumulatâ de harnicul de
tașament de constructori de 
□ici.

In pagina a lll-a, cîteva sec
vențe de muncâ sugestive sur
prinse de reporterii „Scîntell*, 
în aceste zile de sfirșlt de se
mestru, pe șantierul Combina
tului siderurgic din Câlârașl.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, marți dimineața, pe repre
zentanții părții americane la lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a Consi
liului româno-american pentru pro
movarea relațiilor economice.

La primire au participat tovarășii 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter- 
națiortale, Paul Niculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe. Vasile Pungan. mi
nistru la președinție, șeful, grupului 
de consilieri ai președintelui, Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Mihai Florescu. mi
nistrul industriei chimice. Vasile 
Voloșenluc. președintele Băncii de 
Comerț Exterior, președintele pârtii 
române în consiliu, Ion Constanti- 
nescu. președintele Camerei de co
merț si industrie.

Au luat parte, de asemenea, 
George S. Vest, asistent al secreta
rului de stat al S.U.A. pentru pro
blemele europene, si Rudolph Aggrey. 
ambasadorul american la București.

Salutînd în mod cordial pe oaspeți, 
președintele Nicolae Ceausescu a ex
primat satisfacția pentru cursul ascen
dent al relațiilor i-omâno-amerieane. 
pentru contribuția pe care consiliul o 
aduce la dezvoltarea acestora.

Mulțumind pentru primirea acor
dată. pentru atenția de care se bucură 
lucrările acestui organism din partea 
«efutoi statului român. Milton F. 
Rosenthal, președintele părții ameri
cane în consiliu, a ținut să exprime, 
în numele celor prezenti. satisfacția

Secretarul executiv al C.E.E. - O.N.U. și secretarul general 
al Conferinței O.N.U. pentru știință și tehnologie in slujba dezvoltării

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, marți 27 iunie, 
pe Janez Stanovnik, secretar executiv 
al C.E.E.—O.N.U.. si pe Frank Joao 
da Costa, secretar general al Confe
rinței O.N.U. pentru stiintă si teh
nologie în slujba dezvoltării, care 
participă la reuniunea pregătitoare de 
la București a conferinței mondiale 
ce va avea loc anul viitor.

La întrevedere au luat parte Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe. 
Si Ion Ursu. președintele Consiliului 
National pentru Știință si Tehnologie.

Oaspeții au adresat calde mulțumiri 
președintelui Nicolae Ceausescu pen
tru primirea acordată, pentru găz
duirea oferită de România acestei 
reuniuni pregătitoare, pentru inte
resul manifestat de șeful statului 
român fată de desfășurarea cu succes 
a lucrărilor reuniunii si ale viitoarei 
conferințe. Totodată, ei au dat o 
Înaltă apreciere contribuției Româ
niei, personal a președintelui Nicolae

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, în cursul zilei de marți, 
pe savantul american de origine ro
mână, Nicholas Georgescu-Roegen, 
profesor la Universitatea Wander- 

pentru atmosfera cordială, priete
nească. în care se desfășoară discu
țiile actualei sesiuni a consiliului, 
speranța că ele vor duce la lărgirea 
schimburilor economice româno- 
americane. dorința de a căuta moda
lități corespunzătoare pentru reali
zarea acestui obiectiv.

în cadrul întrevederii, relevîndu-se 
de ambele părți rezultatele bune ob
ținute în cooperarea si schimburile 
economice dintre România si S.U.A., 
s-a apreciat că există perspective 
favorabile pentru Înfăptuirea si de
pășirea obiectivelor si cifrelor conve
nite cu prilejul recentei vizite a pre
ședintelui României în Statele Unite, 
în acest context, s-a evidențiat fap
tul că dezvoltarea în ritm susținut a 
economiei României creează largi posi
bilități pentru o conlucrare reciproc 
avantajoasă în domenii de interes 
comun, inclusiv pe terțe piețe și în 
diferite zone ale lumii, folosindu-se 
forme adecvate pentru promovarea 
acestei colaborări. De asemenea, a 
fost manifestat interesul pentru ini
țierea si aprofundarea cooperării în 
producție, pentru crearea de noi so
cietăți mixte, nomindu-se de la re
zultatele bune obținute în acest 
domeniu si respectindu-se principiile 
interesului comun si al avantajului 
reciproc. Totodată, s-a subliniat im
portanta pe care o au în cadrul rela
țiilor economice româno-americane 
transferul si achiziționarea de tehno
logii. relevlndu-se necesitatea de a‘ se 
acționa pentru eliminarea oricăror 
îngrădiri si restricții în calea schim
burilor din acest domeniu. în 
această ordine de idei a fost subli

Ceaușescu. la întărirea si creșterea 
rolului O.N.U. și a organismelor sale, 
la sporirea aportului stiintei si teh
nologiei moderne la solutionarea ma
rilor probleme ce confruntă omenirea. 
Oaspeții au avut cuvinte de înaltă 
apreciere fată de efortul depus de 
România pentru dezvoltarea stiintei si 
tehnologiei, pentru aplicarea cuceri
rilor acestora la necesitățile progre
sului general al tării.

Salutîndu-i pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si-a exprimat sa
tisfacția pentru organizarea la Bucu
rești a acestei importante reuniuni, 
relevînd însemnătatea deosebită a 
Stiintei si tehnologiei pentru progresul 
general al tuturor națiunilor, si în 
special pentru lichidarea fenomenu
lui subdezvoltării si înfăptuirea unei 
noi ordini economice Internationale 
care să asigure aplicarea principiilor 
egalității în drepturi, respectului 
independentei si suveranității, a 
dreptului fiecărei națiuni la dezvoltare 
liberă.

Savantul american de origine română, 
prof. dr. Nicholas Georgescu-Roegen

bilt, care face o vizită In țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o discu
ție In care au fost abordate proble
mele energetice ale lumii de azi și 

niată hotărîrea guvernului român de 
a acționa. în colaborare cu guvernul 
american, pentru solutionarea mai 
operativă a problemelor legate de 
expprtul de tehnologii în România si. 
în general. în realizarea unei largi 
cooperări între întreprinderi româ
nești si firme americane.

în încheierea întrevederii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a apre
ciat dorința reciprocă de a găsi căile 
cele mai adecvate de intensificare a 
colaborării economice româno-ame
ricane. spunînd : „Aș dori. încă o 
dată, să apreciez in mod deosebit ac
tivitatea desfășurată de consiliu, de 
dumneavoastră, domnule Rosenthal, 
in calitate de conducător al părții 
americane in acest consiliu.

Sintem bucuroși de prezenta anul 
număr mare de reprezentant! ai com
paniilor din S.U.A. și sper că, pe 
lingă schimbul de păreri, se vor rea
liza si o serie de înțelegeri concrete 
in dezvoltarea relațiilor de colaborare 
între țările noastre.

As dori să urez succes pentru des
fășurarea în continuare a lucrărilor 
consiliului și, mai cu seamă, să urez 
o dezvoltare mai accentuată a colabo
rării economice româno-americane. 
Această colaborare servește, desigur, 
intereselor companiilor si întreprin
derilor respective, relațiilor dintre 
țările noastre si. totodată, constituie 
o contribuție la o politică nouă pe 
plan international, de dezvoltare a 
schimburilor, de consolidare a vieții 
economice, de soluționare a diferite
lor probleme care preocupă astăzi 
omenirea, o contribuție la o politică 
de pace si înțelegere intre popoare**.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

în cadrul Întrevederii a fost expri
mată speranța că reuniunea de la 
București va adopta recomandări 
concrete pentru folosirea realizărilor 
stiintei si tehnologiei modeme în 
scopul dezvoltării economico-sociale a 
tuturor țărilor, soluții privind redu
cerea si lichidarea decalajelor econo
mice. științifice si tehnice existente 
în lume, accesul tot mai larg al tari
lor în curs de dezvoltare la cuceri
rile stiintei si tehnicii moderne.

De comun acord, s-a subliniat că 
Înfăptuirea obiectivelor constructive 
pe care si le propune Conferința 
mondială pentru stiintă sl tehnologie 
în slujba dezvoltării este nemijlocit 
legată de realizarea unor pași con
cret! pe calea dezarmării, si în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, a 
eliberării omenirii de povara cursei 
înarmărilor si canalizarea eforturilor 
si resurselor tuturor statelor ne făga
șul dezvoltării economice si sociale, 
al înțelegerii si colaborării pașnice.

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

folosirea rațională a surselor de ener
gie în interesul dezvoltării tuturor 
popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
ambianță cordială, prietenească.
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CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ A OAMENILOR 
MUNCII DIN COMERȚUL SOCIALIST 

Raportul prezentat de tovarășul Janos Fazekas
Consfătuirea lucrătorilor din comer

țul socialist, organizată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, președintele 
republicii, reprezintă un eveniment 
remarcabil in activitatea comercială, 
menit să contribuie la îndeplinirea 
cu mai bune rezultate a sarcinilor 
puse de partid si de stat în fata aces
tei ramuri a economiei noastre națio
nale.

După ce subliniază că acest an mar
chează o perioadă importantă în în
făptuirea programului de creștere 
mai accentuată a nivelului de trai al 
poporului, în raport se arată : După 
cum se știe, la 1 iunie s-a încheiat 
prima etapă de maiorare a retribuții
lor personalului muncitor, astfel încît, 
la sfîrșitul anului, retribuția medie 
lunară va ajunge la 2 060 lei ; veni
turile reale ale țăranilor sporesc, de 
asemenea, cu 4,1 la sută. Potrivit cu 
veniturile crescute, volumul vînză- 
rilor prin comerțul socialist este mai 
mare in acest an. fată de anul tre
cut, cu 10 la sută. Pe primele 5 luni, 
desfacerile s-au realizat în proporție 
de 101,7 la sută, depășindu-se preve
derile cu 1173 milioane lei. iar în 
primii doi ani ai cincinalului, vinză- 
rile de mărfuri însumează 320 miliar
de lei. echivalind cu desfacerile din 
primii 10 ani de existență a comer
țului socialist.

Partidul și statul, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu acordă o deo
sebită atenție aprovizionării cu măr
furi a populației, îndeplinirii la un 
nivel superior a importantelor func
ții economice și sociale ale comer
țului socialist — se arată, în conti
nuare, in raportul prezentat de tova
rășul Janos Fazekas. De un imens a- 
jutor în activitatea comerțului au fost 
analizele efectuate la indicația oondu- 
cerii partidului, consfătuirile de lucru 
de la Comitetul Central al partidului, 
programele pentru dezvoltarea pro
ducției și a desfacerii bunurilor de 
consum, precum și vizitele efectuate, 
de secretarul general al partidului în 
unitățile comerciale, în piețele agro- 
alimentare din București și din țară, 
soldate întotdeauna cu prețioase in
dicații care au determinat îmbunătă
țiri majore în aprovizionarea popu
lației.

După ce a prezentat pe larg măsu
rile luate în ultimii ani pentru per
fecționarea conducerii și activității în 
comerțul nostru socialist, pentru per
fecționarea cadrului legislativ, rapor
tul a reliefat importantele înfăp
tuiri Înregistrate In acest sector de 
activitate. Acționind pentru transpu
nerea in viață a sarcinilor stabilite 
de partid, industria și comer
țul au asigurat un fond de 
marfă în cantități mereu sporite și cu 
o structură îmbunătățită. Pe această 
bază, vlnzările pe locuitor au crescut 
de la 4 625 lei in 1970, la 6 632 lei ir. 
1975, și la 8 520 lei în acest an. Astăzi, 
populația țării noastre este incompa
rabil mal bine hrănită și îmbrăcată, 
dispunind de condiții de viață și con
fort mult ridicat față de trecut. O a- 
tenție continuă a fost acordată des
facerilor de mărfuri alimentare la 
care, cu deosebire în ultimii ani, s-a 
pus accentul pe realizarea pentru în
treaga populație a țării a unei ali
mentații raționale, echilibrate și ști
ințific stabilite. La nivelul anului 
1977, valoarea nutritivă a alimentelor 
pe locuitor a fost de 3 325 calorii, de
pășindu-se necesarul fiziologic, stabi
lit corespunzător condițiilor climatice 
și structurii de vîrstă și socio-profe- 
sionale a populației țării noastre. E- 
vident, acest necesar este o medie 
pe țară, valorile lui variind între
2 600 calorii, prevăzute pentru lucră
torii din activitățile administrative, si
3 700 calorii pentru muncitorii meta- 
lurgiștl, 4 000 calorii pentru muncito
rii petroliști, sau 4 500 calorii pentru 
muncitorii din industria carboniferă. 
In structură, alimentele care furni
zează proteinele de origine animală 
au crescut, in perioada 1970—1977. cu
48 la sută, grăsimile cu 39 la sută, 
iar alimentele din grupa glu
cidelor cu 7,2 la sută, ceea ce 
ilustrează importantele îmbunătățiri 
intervenite în alimentația populației, 
creșterile fiind mai accentuate la pro
dusele unde in trecut au existat de
ficite. Vindem efectiv în acest an 
67 000 vagoane carne și produse din 
carne, 16 000 vagoane de pește și pro
duse din pește, 3 500 vagoane slănină, 
19 700 vagoane ulei. 113 500 vagoane 
lapte șl produse lactate, 2 740 va
goane unt, 11 450 vagoane brînzeturi, 
42 000 vagoane zahăr și produse za
haroase, 245 000 vagoane pîine, 72 000 
vagoane mălai, 48 000 vagoane făină, 
28 000 vagoane conserve de legume și 
fructe, 72 000 vagoane cartofi de 
toamnă, 109 000 vagoane legume 
proaspete. 40 000 vagoane fructe proas
pete, 9 000 vagoane ouă, 91 000 va
goane bere. De asemenea, printre 
altele, sînt asigurate din import, in 
acest an, 1 300 vagoane cafea. 1 100 
vagoane măsline, 8 400 vagoane fructe 
citrice, 1 000 vagoane banane etc. 
Fiecare locuitor din țara noastră con
sumă în acest an. fată de 1970. mai 
mult cu 60 la sută carne și produse 
din came, 29 la sută lapte și pro
duse din lapte, 35 la sută grăsimi, 31 
la sută zahăr și produse zaharoase, 50 
la sută legume proaspete și conserve,
49 la sută fructe proaspete și con
servate, 57 la sută ouă și altele. Con
sumul anual pe locuitor este In pre
zent de 51 kg came și produse din 
came, 17 kg grăsimi, 143 litri lapte 
și produse lactate, 26 kg zahăr și pro
duse zaharoase, 130 kg legume proas
pete și conservate, 230 bucăți ouă.

Aceste cantități exprimă un salt 
uriaș dacă ne gîndim că, in 1938. so
cotit cel mai prosper an din România

Agendă turistică
Situat la extremitatea cartierului 

Tomis, la intrarea în Mamaia, cele 
25 de case ale Satului de vacantă 
Constanta sint construite din lemn 
si piatră in stilul gospodăriilor țără
nești. In acest complex turistic a! 
cooperației de consum pot fi cazate 
240 de persoane în camere mobilate 
în stil rustic sau în căsuțe camping. 
La oricare casă turiștii pot servi 
micul dejun, prînzul sau cina, prilej 
pentru a gusta si a aprecia prepa
ratele traditionale din diferite iudete 
ale tării. Se asigură masa si ne bază 
de abonament.

In actualul sezon estival, la ..Casa 
vilceană" se servesc meniuri tip 
pensiune, iar la „Casa Apulum" au 
fost organizate o unitate de alimen
tație publică și o cofetărie, unde au

-text pre
antebelică, consumul pe locuitor. în 
medie pe tară, era la came cu 30 kg 
mai mic decît astăzi, la grăsimi cu 
10 kg mai mic, la lapte și produse 
lactate cu 25 litri mai mic, la zahăr 
și produse zaharoase cu 20 kg mai 
mic, la ouă cu 155 bucăți mai mic.

Putem spune chiar că este justifi
cat să acționăm în direcția unor mă
suri educaționale pentru ca fiecare 
cetățean să se orienteze spre o ali
mentație rațională echilibrată. în ra
port cu activitatea ce o depune și 
cheltuiala de energie. Dispunem de 
date care arată că 22 la sută din 
populație depășește greutatea cor
porală normală, fiind necesare mă
suri de lungă durată pe linia unei 
propagande nutriționale. A crescut 
simțitor ponderea băuturilor neal
coolice si a băuturilor slab alcoolice, 
cum este berea, pe seama băuturilor 
alcoolice. Față de 1975, cînd berea și 
băuturile nealcoolice reprezentau 64 
la sută din totalul băuturilor, în a- 
cest an s-a ajuns la 70 la sută, iar in 
1980 va fi de 75 la sută, ca rezultat 
al intrării în funcțiune a încă 7 noi 
fabrici de bere și a dezvoltărilor ce 
se vor face la zece din fabricile exis
tente.

In îndeplinirea programului pri
vind dezvoltarea alimentației publice 
în perioada 1976—1980 s-au obținut 
rezultate pozitive. Au fost profilate 
numeroase unități, care desfăceau în 
principal băuturi, în tipuri de unități 
culinare, ponderea acestora crescînd 
de la 43 la sută în 1975, la 58 la sută 
In 1977. In cantine sl cantine-restău- 
rant s-au sporit și diversificat me
niurile, iar în zonele carbonifere s-a 
îmbunătățit servirea, asigurîndu-se 
minerilor din subteran mese calde și 
consistente. Un rol deosebit îl înde
plinește rețeaua de restaurante din 
subordinea Ministerului Turismului, 
unități de vîrf ale alimentației noas
tre publice, care în afara consuma
torilor interni asigură servirea celor 
circa 4 milioane turiști străini care 
ne vizitează anual țara.

în continuare, în raport se spune : 
Cu toate progresele obținute, activi
tatea alimentației publice din unele o- 
rașe și comune nu dă incă satisfacție. 
De aceea, sint necesare acțiuni mai 
hotărîte pentru diversificarea și creș
terea ponderii producției culinare, o 
participare crescîndă la desfacerea 
băuturilor nealcoolice si slab alcooli
zate, ridicarea rolului social-economic 
al alimentației publice. Trebuie înlă
turată cu toată hotărirea tendința de 
șablonizare, de uniformizare a pre
paratelor, mîncărurilor și a altor pro
duse culinare. Fiecare imitate de a- 
limentație publică trebuie să se dis
tingă printr-o personalitate proprie 
în privința preparatelor pe care le 
oferă și a nivelului servirii. Alimen
tația publică trebuie să țină seama 
totodată de tradițiile bucătăriei ro
mânești, acordînd întreaga atenție 
preferințelor consumatorilor din dife
rite zone ale țării, din județe, orașe, 
comune. De asemenea, alimentația 
publică are datoria, în spiritul ospi
talității țării noastre, să studieze ca
racteristicile producției culinare din 
țările de unde ne vin turiști, pen
tru a oferi acestora mîncăruri cu 
care sînt obișnuiți.

La produsele nealimentare se 
accentuează tot mai mult tendința 
unor desfaceri mai rapide. în raport 
cu produsele alimentare, ca rezultat 
firesc al creșterii veniturilor bănești 
ale populației. Pe primele 5 luni ale 
acestui an. sporul fată de anul trecut 
a fost de 13.8 la sută la produse nea
limentare si de 8,9 la sută la produse 
alimentare.

Crearea unei industrii de bunuri de 
consum moderne, cu o puternică bază 
de producție, capabilă să satisfacă ce
rințe din cele mal diversificate, ne 
îndreptățește să punem deplin temei 
pe îndeplinirea programelor pentru 
acest cincinal, privind dezvoltarea 
producției la toată gama de sor
timente.

Vindem în acest an mai mult față 
de anul 1975 cu 33 la sută confecții 
textile. 34 la sută tricotaie. 18 la sută 
încălțăminte. S-au Intensificat mult 
desfacerile de bunuri dd folosință în
delungată și ale articolelor de uz gos
podăresc. In acest an desfacem 
440 000 aparate de radio, 400 000 tele
vizoare. 395 000 frigidere. 240 000 ma
șini de spălat rufe. 65 000 autoturisme, 
mobilș în valoare de 6.3 miliarde lei, 
materiale de construcții — de 2,7 mi
liarde lei si altele. La sfîrsitul anu
lui. peste trei pătrimi din familii vor 
avea radio, mai mult de lumătate 
televizoare, iar peste o treime, frigi
dere. Resursele aprobate prin plan 
pentru aprovizionarea întregii popu
lații a țării pe anul 1978 si PÎnă în 
1980 asigură o bună aprovizionare, 
împreună cu industria, va trebui să 
întreprindem măsuri pentru a corela 
mai bine structura fondului de marfă 
cu cerințele de consum, acordind cea 
mai mare atentie îndeplinirii progra
melor de măsuri privind diversificarea 
sortimentală, asimilarea de produse 
noi cu caracteristici funcționale su
perioare. ridicarea calității mărfu
rilor.

Prezentînd în continuare dezvol
tarea bazei comerțului, raportorul a 
spus: La începutul acestui an, rețeaua 
comercială cuprindea 75 100 unități 
permanente, din care 42 000 In me
diul urban si 33 100 în mediul rural. 
Din totalul suprafeței, o treime a in
trat în funcțiune în perioada 1971— 
1977. O realizare de vîrf a comerțului 
nostru socialist o constituie organi
zarea unei rețele moderne de maga
zine universale, existînd cite un ma
gazin universal în aproape toate mu- 

acces numai femeile. „Casa biho- 
reană“ oferă diverse prăjituri, ca
fea, băuturi răcoritoare. „Casa 
Timiș", specializîndu-se pe vînzarea 
produselor de patiserie, a iaurtului 
de oaie etc.

Pe estrada din centrul Satului de 
vacantă, formații artistice de ama
tori. laureate ale Festivalului „Cîn- 
tarea României", prezintă spectacole 
de dansuri si muzică populară.

★
Pentru cel ce drumetesc în „Tara 

de Sus", un plăcut loc de popas 
poate fi Hanul Sucevița. El se află 
situat ne drumul national 2. la 
17 km de Rădăuți. în apropierea 
munților acoperiti cu păduri de ste
lari sl brazi. Unitate a cooperației 
de consum, construită în tradițio

scurtat-
nicipiile si orașele cu peste 50 000 lo
cuitori. Latura calitativă a dezvoltării 
se reflectă într-un proces continuu de 
modernizare, de introducere si ex
tindere a formelor avansate de co
merț. Aproape toate unitățile reali
zate in ultimii 10 ani în sectorul ali
mentar, precum și noile magazine de 
textile. încălțăminte, articole de 
menai sl multe altele, practică vîn- 
zarea fie prin autoservire, fie crin 
sistemul de alegere liberă a mărfuri
lor. In rețeaua de alimentație publică 
funcționează peste 2 600 unităti cu 
autoservire. Au fost organizate case 
si microcase de comenzi pentru măr
furi alimentare si produse culinare, 
numărul lor la începutul acestui an 
atingînd cifra de 600. S-au extins 
serviciile comerciale. în special pen
tru transportul, montatul sl instalarea 
la domiciliu a mobilei, a unor bunuri 
electrocasnice. precum si livrarea pe 
bază de comenzi a mobilei si mate
rialelor de construcții.

O experiență pozitivă o constituie 
comerțul de legume șl fructe, care 
cuprinde peste 6 500 de unităti. asigură 
împreună cu cele 360 piețe agroali- 
mentare vînzarea a circa 2.5 milioane 
tone legume, cartofi sl fructe ne an.

In aprovizionarea populației. în 
special cu sortimentele de legume- 
fructe din producția timpurie, plata 
țărănească stimulată de condițiile ce 
i-au fost create prin Legea comerțu
lui are o contribuție activă, asigurînd 
15—20 la sută din volumul total al 
acestor desfaceri.

După ce a expus principiile noi de 
organizare a rețelei comerciale, vor
bitorul a arătat că în. înfăptuirea sar
cinilor ce-i revin comerțului din do
cumentele Congresului al XI-lea si 
ale Conferinței Nationale ale P.C.R.. 
a indicațiilor deosebit de prețioase 
date de tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Ministerul Comerțului Interior si 
CENTROCOOP. împreună cu Consi
liul de aprovizionare si prestare de 
servicii către populație si în colabo
rare cu organele teritoriale ale co
merțului au adoptat un complex de 
măsuri vizlnd ridicarea întregii ac
tivități comerciale, printre care imbu- 
nătătlrea muncii de elaborare a pla
nului si de repartizare a fondului de 
mărfuri in profil teritorial si ne uni
tăti : mai buna organizare a studiului 
cererii de consum : crearea consiliilor 
șefilor de unităti : constituirea consi
liilor județene, municipale și orășe
nești a reprezentanților consumatorilor 
si altele.

Dună ce a prezentat largul program 
al investițiilor, mai mare cu 48 la 
sută în comparație cu cincinalul pre
cedent. raportorul a insistat asupra 
cauzelor care au făcut ca planul con
strucțiilor din această ramură a eco
nomiei naționale si din rețeaua coo
perației de consum să nu se realizeze 
integral. Reliefînd măsurile hotărîte 
ce se impun, tovarășul Janos Fazekas 
a arătat, între altele, că este absolut 
necesar ca consiliile populare jude
țene, in subordinea cărora se află și 
întreprinderile locale de construc
ții. să acorde o atentie mai mare 
realizării investițiilor în comerț. Di
recțiile comerciale iudetene au dato
ria de a apela cu mai multă perse
verentă la autoritățile locale pentru a 
obține sori ii nul necesar în îmbună
tățirea ritmului de realizare a inves
tițiilor.

Referindu-se în continuare la îm
bunătățirile aduse sistemului de fi
nanțare a comerțului, In raport se 
arată că în ultimii ani acesta s-a îm
bunătățit, au fost aduse modificări 
acestuia prin creșterea ponderii fon
durilor proprii, măsură care a con
dus la aprovizionarea mai completă 
a fiecărei unități comerciale stimu- 
lindu-se creșterea vitezei de circu
lație a mărfurilor.

Complexul de măsuri privind pla
nificarea stocurilor de mărfuri în co
merț și normarea lor la depozi
tele cu ridicata, precum și perfecțio
narea actualului regim de soldare a 
mărfurilor, aprobat recent de condu
cerea partidului și statului va duce la 
evitarea golurilor in aprovizionarea 
cu mărfuri a magazinelor, optimiza
rea fluxurilor de transport și apro
vizionare, reducerea distanțelor medii 
de transport, dimensionarea produc
ției in raport cu cererile reale ale 
populației, adaptarea operativă a 
producției la cerințele populației, 
creșterea ponderii livrărilor directe 
fabrică-unitate de desfacere, limita
rea la 10—12 la sută din totalul măr
furilor sezoniere șl de modă, care 
vor putea cămine in stocurile comer
țului la sfîrșitul sezonului, organiza
rea vînzării directe din depozitele 
comerțului cu ridicata a mărfurilor 
de mare volum (mobilă, frigidere, te
levizoare și alte mărfuri) etc. Totoda
tă, mărfurile sezoniere care se reali
zează pe linii de fabricație adapta
bile vor fi livrate comerțului cu cel 
mult 3 luni înaintea sezonului de 
desfacere. Toate acestea vor duce la 
mărirea vitezei de rotație a stocu
rilor, la evitarea pierderilor.

Abordînd, in continuarea raportu
lui, problemele legate de numărul și 
calitatea personalului muncitor din 
rețeaua comercială, tovarășul Janos 
Fazekas a evidențiat că realizările 
comerțului socialist sînt rodul activi
tății organelor de partid și de stat, a 
celor peste 400 000 de lucrători din 
această ramură, din care peste două 
treimi sînt femei. Circa 42 la sută din 
personalul existent a absolvit școli 
profesionale, școli medii, licee econo
mice. Totodată, a crescut numărul 
personalului cu pregătire superioară. 
Anual, participă la diferite forme de 
perfecționare profesională, cursuri de 

nalul stil bucovinean, hanul dispune 
de camere confortabile, cu încălzire 
centrală, precum si de căsuțe cam
ping. de un restaurant, un bar si o terasă.

Prin Agenția de turism a coope

reciclare, practică în magazine, în 
depozite și întreprinderi, programe 
de reciclare etc, 45 000 lucrători din 
toate județele țării. Din acest an s-a 
introdus participarea directă la vîn- 
zare a personalului TESA, inclusiv 
a celui de conducere din întreprin
deri, direcții comerciale județene și 
din aparatul central. A fost îmbună
tățit sistemul de retribuire a lucră
torilor din comerț prin corelarea cîș- 
tigului cu vînzările de mărfuri, ex
presie a aplicării principiului de re
tribuire după cantitatea și calitatea 
muncii depuse de fiecare lucrător.
S-a arătat că este necesar să fie per
fecționate in continuare modalitățile 
de aplicare, pentru a corela mai bine 
cointeresarea personalului cu cerin
țele aprovizionării populației, iar mă
surile ce se vor lua în continuare au 
drept scop ridicarea activității co
merciale, a nivelului de servire. în 
complexul acțiunilor prevăzute se va 
acorda o mai mare atenție alegerii 
șl pregătirii șefilor de unități — fi
gura centrală a lucrătorilor din co
merț.

Raportul insistă, în continuare, asu
pra unor lipsuri ce se mențin în re
țeaua comercială. Adeseori lipsesc 
din magazine mărfuri, deși în depo
zite există. Unitățile nu sînt 
reasortate la timp șl nu se 
acționează operativ in mișcarea 
mărfurilor din locurile unde pri
sosesc, spre cele unde lipsesc. Stu
diul cererii mărfurilor, deși început 
cu bine, trebuie mai mult adinclt, 
mat ales în profil teritorial. Disci
plina contractuală nu este întot
deauna respectată cu fermitate, exis
tînd neritmicltăți și goluri in apro
vizionare. In comerț mai pătrund 
mărfuri necorespunzătoare din punct 
de vedere calitativ. Se mai înregis
trează abateri ale personalului de la 
respectarea regulilor de comerț, si
tuație determinată în special de fap
tul că o parte din lucrători au o pre
gătire profesională și politică scă
zută.

Sarcinile de mare răspundere ce 
revin frontului comercial in aprovi
zionarea populației — se arată în 
raport — obligă pe toți cei ce mun
cesc în acest sector al economiei 
noastre socialiste, de la ministru și 
pînă la personalul din unităti, să ne 
dublăm eforturile Spre a elimina lip
surile și a desfășura un comerț mo
dern și civilizat, care să satisfacă 
din ce în ce mai bine exigențele spo
rite ale consumatorilor. Volumul des
facerilor cu amănuntul va ajunge în 
1980 la 215 miliarde lei, cu 52 la 
sută mai mare decît în 1975, față de 
47 la sută cît se prevăzuse inițial, 
ceea ce va asigura apropierea con
sumului populației din țara noastră 
de normele raționale optime de con
sum șl dotare, fundamentate științi
fic.

Pentru realizarea acestor impor
tante obiective, urmează să fie per
fecționată în continuare întreaga ac
tivitate comercială. In principal, se 
va acorda o atenție mai mare de- 
cit pină acum fizionomiei socio-e- 
conomice a fiecărui județ, dinamis
mului diferențiat al dezvoltării lor, 
necesității reducerii decalajelor de 
consum intre județe ; asigurării a- 
provlzionării populației cu tot sorti
mentul de mărfuri, un accent deo
sebit punîndu-se pe livrarea mărfu
rilor alimentare de cerere zilnică ; 
dezvoltării rețelei comerciale și îm
bunătățirii repartizării el teritoria
le ; ridicării rolului social al alimen
tației publice ; extinderii autoservi
rii, expunerii libere a mărfurilor, a 
caselor de comenzi și a altor forme 
rapide de vînzare preferate de cum
părători ; creșterii calificării lucrăto
rilor comerciali, pentru perfecțio
narea cunoștințelor lor profesionale 
și intensificării muncii educative, în 
vederea junei atitudini atente și ci
vilizate a întregului personal comer
cial față de cumpărători.

Pentru ridicarea la un nivel su
perior a activității comerciale, este 
necesar ca toți lucrătorii din comer
țul socialist să nu precupețească nici 
un efort pentru a aplica perseverent 
în viată măsurile pe care le va sta
bili consfătuirea, desfășurînd un 
comerț modern și civilizat, care să 
satisfacă exigențele mereu crescînde 
ale maselor de consumatori.

în încheiere, tovarășul Janos Fa
zekas a adresat calde mulțumiri Co
mitetului Central al partidului, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija deosebită și pentru 
sprijinul permanent acordat activi
tății Ministerului Comerțului Inte
rior, ridicării continue a întregului 
comerț socialist, aprovizionării tot 
mai bune cu mărfuri a populației 
de la orașe și sate.

A adresat, de asemenea, mulțumiri 
guvernului, comitetelor județene de 
partid și consiliilor populare, minis
terelor șl instituțiilor centrale care 
concură la buna aprovizionare a 
populației, organizațiilor sindicale șt 
de U.T.C. pentru contribuția adusă 
la îndeplinirea importantelor sarcini 
ce revin comerțului.

Vorbitorul a mulțumit, de aseme
nea. presei centrale si locale, radio- 
televiziunii, care, prin activitatea 
desfășurată contribuie la perfecțio
narea activității comerciale.

Mobilizați de hotărîrile Congresu
lui al XI-lea și ale Conferinței Na
ționale ale P.C.R., de indicațiile per
manente ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vom munci și vom acțio
na cu toată fermitatea pentru spo
rirea contribuției comerțului la ri
dicarea nivelului de trai al popu
lației, țelul suprem al partidului, al 
opțiunii Republicii Socialiste Româ
nia pentru socialism.

rației de consum cu sediul în holul 
casei de bilete a Sălii Palatului, str. 
13 Decembrie nr. 26, telefon 14 25 09, 
se pot retine locuri la această uni
tate turistică. In fotografie : „Hanul 
Sucevița".

Din peisajul urban al Oradei

SFÎRSIT DE AN ÎN 1NVĂTĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC
8 4 „ .

problemele majore ale actualității
In organizațiile de partid se află în plină desfășurare convorbirile 

recapitulative in învățămintul politico-ideologic — moment de sin
teză a anului de studiu, avînd rostul de a-i sprijini pe cursanți să 
dobindească o perspectivă larg cuprinzătoare și o viziune globală 
asupra temelor studiate, să adîncească o serie de probleme majore 
ale politicii partidului și statului nostru, să-i mobilizeze pe cursanți 
la aplicarea neabătută a hotărîrilor de partid, a legilor țării. Cum 
decurg aceste convorbiri? Iată tema unei investigații întreprinse 
in aceste zile in unități economice și instituții din județul Alba.

des-

TEME CUPRINZĂTOARE, DE 
LARG INTERES. Se cuvine subliniat 
de la bun început că tocmai avînd 
in vedere însemnătatea convorbirilor 
recapitulative, comitetul județean de 
partid a acordat o atenție deosebită 
pregătirii și desfășurării lor. Mem
brii comitetului județean de partid, 
alte cadre cu munci de răspundere 
au fost repartizați pe unități și 
cursuri, cu sarcina de a participa Ia 
convorbirile recapitulative și de a-i 
sprijini activ pe propagandiști în lă
murirea problemelor.

Cabinetul județean a asigurat In
struirea diversificată a propagandiști
lor pe forme de studiu. Astfel, au fost 
prevăzute consultații și răspunsuri la 
întrebări privind un șir de proble
me care s-au aflat în ultimul timp 
în atenția conducerii partidului și au 
format obiectul unor hotărîri impor
tante, precum introducerea ca Indi
catori de bază ai activității economi
ce a producției nete și producției fi
zice și căile creșterii acestora, con
stituirea și rostul fondului, de parti
cipare a oamenilor muncii la bene
ficiu. De asemenea, a fost elaborat 
un set de 8 planșe mari și Un alt 
set de 4 grafice pentru retroproiec- 
tor, toate urmărind să ajute propa
gandiștii și cursantii să înțeleagă mai 
bine ce rațiuni au impus adoptarea 
noilor indicatori, cum poate spori 
producția netă în fiecare unitate.

Ca un fact pozitiv merită semna
lat că in stabilirea tematicii cele 
mai multe organizații de partid 
s-au orientat spre aceleași pro
bleme majore ale actualității po
litice și social-economice, 
prinse din cele mai recente do
cumente de partid și de stat, și, 
totodată, strins legate de munca și 
preocupările cursanților. Se 
astfel in întreprinderi teme 
perfecționarea mecanismului 
mico-financiar și a activității 
nificare, participarea muncitorilor la 
conducerea activității întreprinderi
lor, lărgirea și adincirea democrației 
socialiste, conținutul patriotismului și 
umanismului socialist etc.

Răspunzînd aceleiași cerințe de a 
asigura cunoașterea aprofundată a ce
lor mai noi documente de partid, ca
binetul județean a pregătit pentru 
studenții Universității politice și de 
conducere, în vederea susținerii exa
menelor de absolvire, seturi de în
trebări și răspunsuri referitoare la 
documentele Conferinței Naționale, 
ale consfătuirilor de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din septembrie anul tre
cut, ale Plenarei din 22—23 martie 
1978 etc. Cităm dintre acestea : con
ținutul programului de creștere a ni
velului de trai în actualul cincinal ; 
perfecționarea cadrului organizatoric 
de participare a clasei muncitoare la 
conducerea societății ; importanța in
troducerii ca indicator de bază a va
lorii producției nete ; perfecționarea 
activității de planificare ; sursele de 
constituire și modul de repartizare a 
fondului de participare a oamenilor 
muncii la beneficii ; formele de re
tribuire a muncii în țara noastră ; 
poziția României în problema dezar
mării ; contribuția țării noastre la 
realizarea unui climat de securitate, 
destindere și cooperare pașnică în 
lume etc.

REALITĂȚILE economico-so- 
CIALE — ORGANIC INTEGRATE ÎN 
DEZBATERI. Numitorul comun al 
celor mai multe dintre convorbirile

dezbat 
privind 
econo- 
de pla-

Rengifo din 
spectacolului 
Harry Eliad, 
Vittorio Hol-

• IAȘI. Ediția a doua a „Zi
lelor Vasile Alecsandri", ma
nifestare cuprinsă în Festivalul 
național „Cintarea României", 
s-a desfășurat la Iași, Mircești 
Si Roman. De astă dată, mani
festarea a fost dedicată sărbă
toririi a 130 de ani de la revo
luția burghezo-democratică de la 
1848 din Țările Române și 100 
de ani de la Marele premiu al 
latinității, obținut în 1878 de 
Vasile Alecsandri la Montpel
lier, pentru poezia „Cîntecul 
gintei latine". (Manole Corcaci).
• PRAHOVA. Colectivul Tea
trului municipal din Ploiești a 
prezentat în premieră europea
nă piesa „Ce a lăsat furtuna" a 
scriitorului Cesar 
Venezuela. Regia 
a fost semnată de 
iar scenografia de 
tier. Grupul vocal din Manila 
aflat in tara noastră în cadrul 
schimburilor artistice cu Repu
blica Filipine. a susținut la Plo
iești, în sala Filarmonicii de 
stat, un concert cu arii din ope
re de Mozart, Verdi, Gounod, 
Bizet și din creația națională 
filipineză. (C. Constantinescu).
• MARAMUREȘ. Un colectiv 
al Teatrului de păpuși din Baia 
Mare a participat lâ Festivalul 
internațional al teatrelor de pă
puși în limba esperanto, care a 
avut loc în orașul norvegian 
Tromso, prezentînd piesa „Su- 
flețel", dramatizare de Emanoil 

recapitulative la care am participat 
îl constituie efortul de a aborda te
zele teoretice, generale, în strinsă le
gătură cu problematica de la fiecare 
loc de muncă. De pildă, la între
prinderea de produse refractare din 
Alba Iulia, unde tema supusă aten
ției cursanților — muncitori, tehni
cieni și ingineri din sectorul întreți
nere și reparații — a fost productivi
tatea muncii, propagandistul a con
ceput astfel dezbaterea încît să re
iasă foarte limpede de ce trebuie 
înzecite eforturile îndreptate spre 
creșterea productivității muncii — ca 
bază a sporirii corespunzătoare a 
producției nete ; cifre foarte sugesti
ve au pus în relief legătura nemijlo
cită dintre sporirea productivității și 
creșterea producției și implicit mă
rirea venitului național, ridicarea ni
velului de trai al fiecărui om al mun
cii, precum și dintre creșterea mai 
rapidă a productivității și micșora
rea decalajelor care mal separă 
România de statele dezvoltate ale 
lumii. In acest context, propagandis
tul a îndemnat cursanți! să gîndeas- 
că asupra cauzelor care frînează creș
terea productivității muncii la pro
priul loc de muncă și să acționeze 
cu hotărîre pentru lichidarea lor ; 
s-au evidențiat In acest cadru noi 
posibilități de sporire a producției, 
ca, de pildă, folosirea integrală a ce
lor 480 de minute ale programului de 
lucru ; mai buna aprovizionare a 
locurilor de producție ; introducerea 
mai largă a mecanizării și, în primul 
rind, a micii mecanizări, subliniin- 
du-se necesitatea de a se acorda mai 
multă atenție propunerilor prezentate 
în acest sens de muncitori ; organi
zarea mai judicioasă a producției In 
cadrul unui adevărat flux ; executa
rea unor reparații de înaltă calitate ; 
în sfîrșit, continua ridicare a pre
gătirii profesionale a fiecăruia dintre 
cei peste 120 de lucrători din acest 
sector. Se poate aprecia In consecin
ță că această dezbatere a reușit să 
lămurească atît laturile de ordin teo
retic, principial ale problemei, cît și 
direcțiile în care trebuie îndreptate 
în perioada următoare eforturile în 
vederea realizării unui adevărat salt 
al productivității muncii.

O apreciere similară poate fi fă
cută și asupra dezbaterii ce a avut 
loc la Policlinica județeană. Aici, 
tema convorbirii a constituit-o uma
nismul și problemele omului con
temporan. Au fost analizate și ex
plicate cu competență evoluția con
ceptului de umanism, superioritatea 
umanismului socialist, ca și esența 
umanismului revoluționar pe care il 
promovează în cuvînt si faptă parti
dul nostru comunist. Toate acestea au 
fost în mod fericit întregite prin cî- 
teva substanțiale intervenții care, 
pornind de la ideea că activitatea 
medicală este unul din acele domenii 
în care este nevoie de multă dra
goste pentru oameni, de devotament 
șl dăruire, au subliniat imperativul ca 
fiecare cadru medical să acționeze 
cu toate forțele in vederea continuei 
umanizări a climatului spitalicesc : 
s-au amintit In context si au fost 
reprobate unele manifestări care, de
parte de a caracteriza conduita de 
ansamblu a corpului medico-sanitar 
de aici, se mai fac totuși slmtlte : 
linsă de solicitudine si atentie fată de 
bolnavi, superficialitate în exami
narea acestora etc. Intr-un cuvint — 
o dezbatere bogată atît în ideL cit si

Engel diupă Clemens Brentano. 
Artiștii băimăreni au obținui 
premiul I al festivalului. în con
fruntarea cu trupe de păpușari 
din Iugoslavia, Polonia. Suedia 
și Norvegia. (Gh. Susa). • BA
CĂU. La Berzunți, una din cele 
mai pitorești comune din județ, 
cu o frumoasă tradiție în arta 
populară, a fost organizată o ta
bără de creație a plasticienilor 
amatori, în cadrul căreia vor fi

Îndrumați de cadre didactice și 
specialiști de la școala populară 
de artă. (Gh. Baltă). • CLUJ. 
Pe scena Teatrului maghiar de 
stat din Cluj-Napoca s-a jucat 
în premieră piesa lui Stlttt An- 
drâs „Cain și Abel", în re
gia lui Harag Gydrgy. (Al. 
Mureșan). • DÎMBOVIȚA. în 
orașul Pucioasa s-a desfășurat a 
opta ediție a manifestării cultu
ral-educative „Patrana ’78“, cu 
sesiuni de comunicări științifice, 
mese rotunde, spectacole susți
nute de formații artistice locale, 
a doua ediție a memorialului 
Henri Coandă. (Gh. Manea). 
• ILFOV. „Semnale 20“ este 
titjul expoziției de caricaturi a- 
parținind tinărului Nicolae Mi- 
rodan, creator de modele la coo
perativa „Artizanatul". Cele 35 de 
lucrări pe teme antirăzboinice, 
găzduite mai întîi in holul Tea

în concluzii practice, utilă pentru 
totl oarticipantii.

UN ROL MAI ACTIV AL PROPA
GANDISTULUI IN CONDUCEREA 
DEZBATERILOR. Oprim aici șirul 
exemplelor, care ar putea fi desigur 
mult mai numeroase, al dezbaterilor 
reușite. Vom căuta in cele ce ur
mează să punctăm sl unele neajun
suri constatate cu ocazia participării 
la unele convorbiri recapitulative, 
care diminuează forța de înrîurtre a 
învătămîntului politico-ideologic.

Este vorba în primul rînd de faptul 
că în unele dezbateri s-au ales prea 
multe probleme si idei, iar din dorința 
de a le aborda ne toate, nici una nu 
a fost tratată cu temeinicia cuvenită. 
La cooperativa „Constructorul" din 
Alba Iulia s-ău abordat astfel global 
problemele legate de perfectionarea 
mecanismului economico-financiar si 
a activității de planificare, de partici
parea oamenilor muncii la condu
cerea unltătil economice în lumina 
hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie 1978. Tratarea tuturor 
acestor probleme într-un timo relativ 
scurt — 40—45 de minute — a făcut 
ca dezbaterea să rămînă la suprafața 
lucrurilor, să se rezume mai mult 
la definiții, în loc să aprofundeze 
sensul si importanta acestor măsuri, 
sarcinile ce revin oamenilor în apli
carea lor. Nu e deci de mirare că 
multi cursanți întrebați despre pro
ducția netă, despre căile sporirii eî. 
despre modul de constituire a fondu
lui de participare a oamenilor muncii 
la beneficii nu au putut oferi răs
punsuri concludente, deși aceleași 
probleme, așa cum ml s-a spus, mai 
fuseseră dezbătute in adunările de 
partid. U.T.C. si sindicat.

Se mai cere subliniat că nu toti 
propagandiștii au înțeles pe deplin că 
ei trebuie să fie niște animatori ai 
dezbaterilor, care întrețin viu dialo
gul. schimbul de opinii, care îndreap
tă atentia spre aspecte fundamen
tale. intervin pentru a accentua si a 
pune în relief aspectele maiore ale 
temei, concluziile practice. In multe 
locuri, ca de pildă la întreprinderea 
județeană de constructii-montai. pro
pagandistul s-a rezumat la a enunța 
părțile principale ale temei 
invita cursantii la cuvînt cu 
tele întrebări : „are cineva 
țări ?“. „cine dorește să ia 
la următorul punct al temei ?“.

Este regretabil că la nici un cura 
din cele la care am participat nu 
s-au folosit nici un fel de materiale 
didactice, ilustrative, deși acestea 
există aproape în toate Unitățile, la 
toate punctele de informare si docu
mentare.

Am retinut din spusele a numeroși 
interlocutori că încheierea convorbi
rilor recapitulative nu va însemna 
instalarea unei „vacante" în munca 
de propagandă. Sînt in județul Alba 
numeroase intenții valoroase și pre
ocupări variate: de la sporirea 
grijii pentru îmbogățirea conți
nutului de idei al informărilor 
politice, al adunărilor de partid 
în general și pină la organiza
rea sistematică a unor cicluri de 
conferințe, simpozioane si intilniri cu 
activiști de partid si de stat cu bri
găzile științifice pe teme ale actuali
tății politice interne si externe. In 
același timp, se cuvine reținută 
și preocuparea a numeroase or
gane de partid de a analiza 
temeinic desfășurarea studiului po
litico-ideologic în acest an, de 
a stabili măsuri judicioase pen
tru ca In perioada viitoare învă- 
tămîntul politico-ideologic de partid 
să aibă o eficientă sporită, o mai 
mare capacitate de influențare a 
conștiințelor.

si la a 
obisnui- 
comple- 
cuvîntul

Sllvlu ACHIM

trului „C. Tănase" din Capitală, 
vor fi prezentate în toate ora
șele județului. (Lucian Ciu
botarul. • V RAN CE A. La 
Focșani a avut loc simpozionul 
„Contribuția lui Achim Stoia la 
dezvoltarea și afirmarea școlii 
românești de compoziție". Ma
nifestarea a cuprins și un con
cert susținut de corul liceului 
pedagogic din localitate și corul 
„Gavriil Musicescu" al filarmo
nicii „Moldova" din Iași. (Dan 
Drăgulescu). • TULCEA. Fa
țada blocului „Belvedere" din 
Piața Mircea cel Bătrîn din 
Tulcea a fost decorată cu un 
mozaic ceramic, realizat de plas- 
ticianul Spiru Chintilă. pe tema 
„Clasa muncitoare în opera de 
industrializare socialistă a țării". 
(E. Mihăilescu). • IALOMIȚA. 
în sala Teatrului popular din 
Călărași a avut loc un sim
pozion pe tema „Civilizația geti
că în Bărăgan", dedicat ani
versării a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac centra
lizat și independent, condus de 
Burebista. (Mihai Vișoiu). 
• MUREȘ. în regia lui Dan 
Alecsandrescu, secția maghiară 
a Teatrului de stat din Tg. Mu
reș a prezentat o nouă premie
ră : „Domnișoara Nastasia" de 
George Mihail Zamfirescu. 
Costumele și decorurile sînt 
realizate de Mircea Matcaboji ; 
ilustrația muzicală aparține lui 
Lucian Ionescu. (Gh. Giurgiu).
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A început montajul utilajelor 
la oțelăria electrică

Un principal obloctlv aflat în atenția construc
torului și beneficiarului: montarea utlla|elor. Pinâ 
la sfirșitul anului, pe șantier trebuie montate 6 000 
tone utilaje tehnologice.

— Potrivit graficelor, în Iunie vom monta pri
mele 300 tone de utilaje, iar din semestrul doi 
volumul acestora va spori simțitor — ne spune 
Inginerul Gheorghe Bircâ, șeful șantierului de 
montaj. Acum problema esențială o constituie asi
gurarea în ordinea montatului a utilajelor tehno
logice.

Lâcâtușil din echipa Iul Petrea Volcu definiti
vează montajul primului pod rulant (în fotografia 
din stingă), dar celelalte poduri nu au sosit incâ 
de la întreprinderea mecanică din Timișoara.

„Vom respecta angajamentul asumat: 
primul obiectiv va produce cu 6 luni 

mai devreme"
La sfirșitul trimestrului III, potrivit angajamentului asumat în în

trecerea socialistă, va intra parțial în funcțiune prima capacitate pro
ductivă a combinatului — secția de construcții metalice (în fotogra
fia din dreapta). „Lucrările la acest obiectiv se desfășoară conform 
graficelor din angajament. în această lună prioritatea o dețin monta
jul acoperișului și închiderile laterale ole halei de producție. Colectivul 
este ferm hotărît să-șl respecte întru totul angajamentul osumat în 
întrecere", ne spune tovarășul Dumitru Dobrln, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii de construcții șl monta|e siderurgice Călă
rași. Intrarea parțială în producție cu 6 luni în avans a secției de 
construcții metalice ne va permite să realizăm pe șantier o parte 
din furniturile necesare avansării în ritm susținut a lucrărilor la cele
lalte obiective aflate în construcție.

X

Concret despre organizarea superioară 
a muncii

Pentru a coordona în mod judicios munca celor 3 000 de con
structori șl a folosi la întreaga capaoltate Importantele forțe meca
nice din dotare, un accent deosebit se pune pe organizarea supe
rioară a lucrărilor. Faptul că în prezent șantierul are 5 unități de 
execuție, bine conturate oa profil' că munca se desfășoară In acord 
global generalizat In proporție do 100 la sută este de natură să 
asigure cadrul organizatoric propice unei activități rodnice. O cifră 
este concludentă : 40 la sută din producția zilnică a șantierului se 
realizează In schimbul doi, ceea ce relevă gradul de folosire a forței 
de muncă, a utilajelor de construcții.

în fotografia din dreapta se poate vedea unul din punctele de 
concentrare a eforturilor: locul de muncă al flerarilor-betonlștl din 
echipa condusă de Gheorghe Banu, oare lucrează la patul de răcire 
al mașinii de turnare nr. 2 din oțelăria electrică.

Se poate dubla 
productivitatea muncii ?

In acest an, pe șantierul de la Călărași trebuie 
să se realizeze o productivitate a muncii dublă 
față de cea obținută în anul trecut. în cinci luni 
nivelul acestui Indicator a fost substanțial depășit 
— cu 12 procente, ceea ce demonstrează posi
bilitățile acestui mare colectiv de constructori. 
Practica demonstrează că la obținerea Importan
telor sporuri de productivitate contribuie în mare 
măsură tehnologiile moderne care se aplică aici. 
Execuția pereților de beton rulați In sol, a coloa
nelor lungi în fundațiile mari de la vatra furna
lului, creșterea gradului de prefabricare șl extin
derea premonta|ulul in ansamble mari la sol pen
tru halele cu structură metalică sînt doar cîteva 
din tehnologiile de mare randament utilizate In 
execuțio lucrărilor. în fotografia de sue, echipa de 
betoniștl condusă de Petre Călăfeteanu execută 
după o tehnologie în premieră pe acest șantier 
Incintele etanșe pentru stoparea Infiltrațiilor de 
apă la ciclonul decantor al laminorului de profile 
mijlocii. Cîștlgul de timp? „Cu două luni în avans, 
față de metoda de lansare a chesoanelor, vom 
încheia aceste lucrări de etanșare", ne spune 
Inginerul Petruș Corolanu.

Cîteva semnale cu adresă precisă
Lunile de vară constituie o pe

rioadă de vîrf în activitatea con
structorilor și montorilor pe șantie
rul combinatului. Conform planu
lui de măsuri stabilit în trimestrul

III al'acestui an, volumul lucrărilor 
care vor fl executate este cu circa 
20 la sută superior realizărilor din 
perioada aprilie—iunie. între lucră
rile care concentrează forțele în 
trimestrul III se numără, cu prio

ritate, montarea în ritm accelerat 
a utilajelor tehnologice în oțelăria 
electrică șl laminorul de profile 
mijlocii, betonarea fundațiilor la 
furnalul nr. 1, montarea a 8 000 
tone construcții metalice în princi 
pal la hala oțelâriei cu converti- 
zor, dezvoltarea lucrărilor de ca
nalizare a apelor pluviale, înce

perea lucrărilor la balastiera nr. 2 
— a cărei construcție este mult 
întîrziată.

Pentru ca ritmul activității pe 
șantier să se situeze la nivelul pre
vederilor este necesar:

• O SERIE DE FURNIZORI 
SĂ-ȘI RESPECTE OBLIGAȚIILE 
CONTRACTUALE. Este vorba, în

primul rînd, de livrarea conform 
graficelor a construcției metalice 
de către întreprinderile din BOCȘA, 
CARANSEBEȘ, TECUCI, AIUD SI 
ȘANTIERUL NAVAL DIN DROBETĂ- 
TURNU SEVERIN — unități care 
mai au de onorat contracte sca
dente încă din trimestrul I;

• CONDUCEREA MINISTERULUI

INDUSTRIEI METALURGICE, TITU
LARUL ACESTEI INVESTIȚII, SA 
IA MASURI PENTRU:

— dotarea corespunzătoare a 
șantierului cu mijloace de trans
port de mare capacitate — auto
camioane de 16 tone și basculan
te de 6,5 tone, corelat cu dotarea 
existentă în utilaje de sapă ;

— asigurarea macaralelor de 
performanță necesare monta|ulul 
in oțelăria cu convertlzor șl furna
lul nr. 1 ;

— suplimentarea numărului de 
Instalații pentru execuția coloane
lor forate.

Dan CONSTANTIN 
Sandu CRISTIAN

■ ■■■■■■■■■■■■■
SECERIȘUL ORZULUI IN JUDEȚUL ILFOV Recoltarea, insilozarea paielor 

și iasâmînțarea - un flux neîntrerupt
In județele Covasna și Hunedoara 

au fost îndeplinite sarcinile de plan 
pe primul semestru

Secerișul orzului — repetiția ge
nerală pentru marea „campanie a 
griului" — a debutat și in județul 
ILFOV In condiții mai bune decît în 
anii trecuți : pe lingă recoltarea ra
pidă și fără pierderi a întregii pro
ducții, unitățile agricole urmăresc 
insilozarea paielor de orz in amestec 
cu lucernă si insăminfarea întregii 
suprafețe cu porumb boabe. Deși se
cerișul a fost declanșat doar înce- 
pînd de sîmbătă. pînă luni seara co
operativele agricole au recoltat si 
transportat orzul de pe 8 436 hectare 
din cele 28 602 cultivate, iar între
prinderile agricole de stat — 39 la 
sută din suprafața prevăzută. Iată și 
alte elemente care întregesc tabloul 
„la zi" al campaniei în cooperativele 
agricole : 2 106 hectare eliberate, 1 379 
hectare arate, 700 hectare semănate 
cu porumb boabe. O remarcă se im
pune de la bun început : cei-care au 
intrat mai devreme cu combinele in 
lan si și-au organizat mal bine mun
ca ,— unitățile din consiliile interco- 
operatiste Izvoarele, Vedea. Hotarele. 
Giurgiu. Putineiu și altele — recol
tează acum orzul de pe ultimele su
prafețe.

Urmărim desfășurarea secerișului 
In cîteva unități agricole. O primă 
observație : peste tot. mijloacele me
canice lucrează grupat. Consiliile de 
conducere ale cooperativelor au di
mensionat formațiile de lucru in ra
port cu suprafețele cultivate.

După secerișul orzului, la cooperativa agricolă Slobozia, județul Ilfov, terenul este eliberat imediat de paie (prima fotografie) și pregătit în 
vederea însămînțărli culturilor succesive (fotografia a doua). Foto: E. Dichiseanu

Ora 8 dimineața. Oprim mai întîi 
în apropierea Dunării, la C.A.P. 
Gostinu. Tovarășul Nicolae Curcu. 
președintele cooperativei, ne-a spus : 
„Ne-arn împărțit pe lucrări. Șeful 
secției de mecanizare coordonează 
activitatea la combine, inginerul șef 
— la arături și semănatul culturilor 
succesive, contabilul fef este la baza 
de recepție, iar eu mă ocup de re
coltarea și insilozarea lucernei“. 
Ajungem la combina lui Anton Să
raca tocmai cînd acesta semnaliza cu 
girofarul că buncărul e plin cu orz. 
în același moment, tractoristul Ion 
Tomorașu s-a apropiat cu remorca și 
a Incărcat-o. „Cuplul lucrează zi-lu- 
mină — ne-a spus tovarășul Ion 
Pană, secretarul comitetului comunal 
de partid. De sîmbătă, cei doi au 
strins cite 45-50 tone de orz pe zi“. 
Iată șl rezultatele acestei cooperati
ve : 155 ha recoltate, 70 ha eliberate, 
25 arate, 15 semănate.

La cooperativa agricolă Slobozia, 
utilajele secției de mecanizare au 
fost împărțite în două grupe mari : 
la recoltat și însămînțat cultura 1 a 
doua lucrau 7 combine Gloria, 2 
combine pentru siloz, 4 remorci pen
tru transportat orzul și paiele, două 
discuri, 5 tractoare cu plug, o semă
nătoare. Se lucra în flux continuu, 
de dimineața pină seara tîrziu. De 
fiecare grup de mașini — așa a sta
bilit comandamentul comunal — răs
pund șeful secției de mecanizare și 

șefa de fermă. Inginerul șef al co
operativei, Aurel Țone, are însă o 
obiecție în ce privește transportul 
paielor. „Zilnic stringem recolta de 
pe 40-45 ha. Tot intr-o zi, cele două 
combine de siloz toacă paiele de pe 
20 hectare, adică 20-25 tone, lntrucit 
intr-o remorcă nu încap mai mult 
de 400 kg de paie nebalotate, ca să 
le transportăm la locul de insilozare, 
ar însemna ca fiecare din cele patru 
remorci să facă 50 de drumuri. Or, a- 
ceasta nu este cu putință. In plus, 
transportul paielor nu este corelat 
nici cu capacitatea de tăiere a ce
lorlalte combine de siloz : 65 de tone 
de lucernă pe zi“.

Firește că nu s-a așteptat o solu
ție din afară. Pentru a se crea front 
de lucru tractoarelor, au fost intro
duse și presele de balotat paie. în 
plus, pentru transportul paielor ne
balotate au fost adusp suplimentar 
alte remorci și se folosesc toate că
ruțele aflate in sectorul zootehnic. 
Pentru a asigura insilozarea neîntre
ruptă, s-a recurs la altă soluție : au 
fost folosite în amestec cu lucerna și 
paiele de anul trecut. Ca urmare, 
pînă în prezent au fost însilozate 
2100 tone furaje. „Totuși, lucrurile 
ar fi putut să meargă bine si fără 
această intervenție — ne-a spus to
varășul Vasile Mincu, inginerul șef 
al consiliului intercooperatist. Auto
baza I.T.A. nu asigură mijloacele de 
transport la nivelul prevăzut. Asa se 

face că, în loc de paie, trebuie să 
transportăm orz cu remorcile sau, 
seara, chiar să scoatem tractoare de 
la arat. De ce nu se asigură destule 
mijloace de transport ?“

îl solicităm să răspundă la această 
întrebare pe tovarășul Ion Ciobanu, 
șeful autobazei. Răspunsul, care oco
lește problema, abundă în explicații 
confuze : „Conducerea cooperativei 
trebuie să ne trimită o cerere sau 
măcar să ne dea un telefon că are 
nevoie de camioane. Repartiție au, 
dar... să mai aștepte. Că si atunci 
cînd le trimitem camioane, acestea 
stau ore în sir în curtea F.N.C.-ului“. 
La F.N.C. ni se spune că unitățile 
agricole n-au suficiente mijloace de 
transport. Paradoxal, dar aici erau 
multe camioane și remorci așteptînd 
ore întregi să fie descărcate. Iată și 
cîteva exemple. Luni, Tudor Craiciu, 
de pe camionul 21-IF-2778, a stat trei 
ore, iar duminică a așteptat de la 
ora 11 dimineața la 4 după-amiază. 
Tot luni, la orele 16,30 un tractorist 
de la C.A.P. Singureni staționa aici 
de la 11 dimineața. Se desprinde con
cluzia că, deși s-au asigurat destule 
mijloace de transport și s-au creat 
puncte de descărcare astfel încît pre
luarea orzului să se facă rapid, se 
produc totuși gîtuirl. De ce ? Pentru 
că nu sînt bine sincronizate operați
ile de recoltat cu transportul și pre
luarea produselor. Dacă dimineața, 
pină la ora 9, în curtea F.N.C.-ului 

nu apar camioane cu orz, după ora 
10 vin cu sutele. încep înghesuiala 
și dezordinea. Tovarășul Bogdan Su- 
coreschi, directorul F.N.C., n-a pu
tut să ne spună despre nici un mij
loc de transport cînd a sosit și cînd 
a ieșit pe poarta unității.

Sînt cîteva censtațări care demon
strează că organizarea de formații 
complexe alcătuite din toate mașinile 
care concură Ia campania de recolta
re și-a dovedit pe deplin eficacita
tea. Aceasta impune măsuri hotărîte 
din partea organelor agricole, a. con
siliilor intercooperatiste, cu atît mai 
mult cu cit, dacă la secerișul orzului 
unele lacune organizatorice au pro
dus perturbații la transportul pro
ducției și al paielor, la grîu ele tre
buie eliminate, date fiind cantitățile 
mari care urmează să fie cărate și 
depozitate.

Lucian CIUBOTARU

Un deceniu de activitate rodnică
Combinatul siderurgic Galati — cea 

mai modernă și puternică unitate a 
metalurgiei românești — a împlinit 
un deceniu de la intrarea în func
țiune a primelor mari instalații și 
realizarea fluxului integrat al pro
ducției de metal.

Moment de bilanț, aniversarea 
scoate în evidență faptul că vatra de 
foc a orașului dunărean realizează 
în prezent aproape 60 la sută din 
producția de fontă a țării, 47 la 
sută din cea de oțel și 92 la sută 
din cea de tablă și bandă laminată 
la rece.

Participanții la adunarea festivă 
consacrată acestui eveniment au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă în 
care se spune, între altele :

Asemeni fiecărui comunist, fiecărui 
cetățean al României, ne exprimăm, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral, înaltele simțăminte de dragoste 
și prețuire pe care vi le purtăm,

Oamenii muncii — români șl 
maghiari — din județul Covasna ra
portează îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primul semestru al anului 
cu patru zile înainte de termen. 
Avansul permite colectivelor de mun
că din industria județului să obțină 
peste prevederile planului aferent 
acestei perioade 20 405 tone cărbune. 
217 metri cubi produse prefabricate 
din beton armat, 293 000 mp țesături 
din bumbac, confecții textile în va
loare de 7,5 milioane lei. 389 tone 
carne, 1 829 hl produse lactate proas
pete și alte bunuri.

Acest succes, se arată In tele
grama adresată C.C. al P.C.R.. to
varășului Nicolae Ceaușescu de Co
mitetul județean Covasna al P.C.R.. 
exprimă în puterea faptelor profun
dul atașament și adeziunea totală a 
celor ce muncim și trăim într-o de
plină unitate și frăție pe aceste me
leaguri, care, vorbind aceeași limbă 
„a muncii înfrățite, pentru socialism 
și comunism în România", militează 
cu fermitate pentru înfăptuirea fără 
preget a politicii științifice, .marxist- 

prlntr-un angajament solemn, pro
fund patriotic, de a vă urma întot
deauna exemplul, de a face totul 
pentru a îndeplini sarcinile trasate 
de Congresul al XI-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Vă asigurăm că vom folosi întreaga 
noastră capacitate de muncă, pasiune 
și elan revoluționar în îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă, a măsurilor stabilite in 
scopul creșterii eficienței întregii ac
tivități pe platforma siderurgică de 
la Galați, imprimării unei calități 
noi, superioare, întregii noastre 
munci. Vă încredințăm, iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom face totul, neprecupețind nici 
un efort, pentru a urma cu fermitate 
drumul pe care l-ați deschis patriei 
socialiste, spre viitor, drum pe care 
pășim cu Încredere, cu avînt și entu
ziasm. cu dorința nestrămutată de a-1 
parcurge prin fapte și inițiative co
muniste. 

leniniste a partidului comunist, pol 
tica care slujește în cel mai îna 
grad interesele tuturor fiilor patri 
noastre.

în acest moment de bilanț, cîi 
întregul nostru popor muncește < 
elan pentru traducerea in viată 
mărețelor obiective ale Congresul 
al XI-lea și Conferinței Naționale a 
partidului, gindurile noastre pline < 
recunoștință și mulțumire se îndreat 
tă către conducerea partidului, căt 
dumneavoastră, mult stimate și ii 
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe 
tru condițiile minunate de viată 
muncă create întregului nostru pope 
care creează premise dintre ce 
mal bune împlinirii personalității î 
mane a tuturor fiilor României s> 
cialiste fără deosebire de național 
ta te.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi 
tovarășe secretar general, că. co 
știenți, șl in viitor vom face toti 
vom munci mai bine, pentru infăn 
tuirea minunatului Program al pari 
dului.

★
Colectivele de oameni ai mun< 

din județul Hunedoara au îndeplir 
cu 4 zile mai devreme planul pn 
ductiei industriale pe primul s 
mestru. Acest succes permite să 
obțină suplimentar, între altele, . 
proape 100 milioane kWh energie 
lectrică, peste 22 000 tone cocs, 42 0 
tone fontă, 30 000 tone oțel, 17 0' 
tone laminate finite, importante cai 
tități de utilaje.

în telegrama adresată cu ace 
prilej C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul ji 
detean Hunedoara al P.C.R. i 
spune :

Vă raportăm că. In paralel cu efo 
turtle pentru realizarea si depășiri 
sarcinilor de plan ale acestui an. c< 
lectivele de oameni ai muncii d 
toate unitățile economice ale iudeti 
lui au acționat si acționează cu îna 
tă responsabilitate, sub conduceri 
organelor si organizațiilor de parti 
pentru pregătirea temeinică a coi 
ditiilor care să asigure în 1979, 
anii turnători continua sporire 
producției materiale si a eficient 
acesteia.

în numele comuniștilor, al tutur 
oamenilor muncii din economia jud 
tului Hunedoara, vă asigurăm, mi 
iubite și stimate tovarășe secret 
general, că vom face tot ce depinr 
de noi pentru îndeplinirea exempla 
a hotărârilor Congresului al Xl-lt 
și Conferinței Naționale ale part 
dului.

i
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CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ A OAMENILOR MUNCII DIN COMERȚUL SOCIALIST
(Urmare din'pag. I)
al partidului si statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceausescu.

îmi revine deosebita onoare de a 
vă transmite un cald salut si urări 
de succes consfătuirii dumneavoas
tră din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al' 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România.

Consfătuirea la care participăm 
reprezintă o expresie a practicii de
mocratice statornicite In activitatea 
partidului și statului nostru de a 
dezbate cu masele largi probleme 
importante ale fiecărui sector de 
activitate, de a adopta măsuri me
nite să contribuie la perfecționarea 
muncii In toate domeniile. în cadrul 
consfătuirii trebuie să examinăm, 
eu exigență și răspundere, In spiri
tul orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, mo
dul in care ®e îndeplinesc sarcinile 
stabilite de Congresul al XI-lea și 
de Conferința Națională ale parti
dului cu privire la îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării popu
lației, pentru perfecționarea activi
tății comerciale, domeniu de o deo
sebită importanță politică, econo
mică și socială.

După ce a subliniat că Programul 
partidului de creștere a nivelului 
de trai material și spiritual atestă, 
In mod grăitor, faptul că tot ceea 
ce se Înfăptuiește în țara noastră 
este destinat omului și a reamintit 
măsurile luate pentru creșterea ve
niturilor tuturor oamenilor muncii, 
tovarășul Manea Mănescu a arătat 
că, în concordanță cu creșterea ve
niturilor populației, partidul nostru 
a adoptat un complex de măsuri de 
0 deosebită importantă privind mai 
buna aprovizionare cu bunuri de 
consum șl desfacerile de mărfuri. 
S-a trecut — a spus el — la în
deplinirea programelor de creș
tere a producției bunurilor de con
sum, la modernizarea și diversifi
carea structurilor sortimentale și 
îmbunătățirea calității produselor, 
în acest context, doresc să subli
niez, dragi tovarăși, contribuția de
osebită a unităților noastre comer
ciale. de cooperație și turism, a su
telor de mii de lucrători din .aceste 
sectoare — români, maghiari, ger
mani șl de alte naționalități — 
care, prin munca, elanul și price
perea lor. participă in mod direct

Din cuvîntul participanților la lucrările
Luînd cuvîntul pe marginea pro

teinelor înscrise pe ordinea de zi. 
orbitorii și-au manifestat. în unani- 
titate. atașamentul profund la poli- 
icâ internă și externă a partidului 

starului nostru, politică pusă in 
ttregime in slujba intereselor fun- 
amentale ale patriei socialiste, ale 
opOrului. în cuvinte de profund res
ect șl considerație, ei au dat o 
taltă apreciere activității prodigioa- 
e a secretarului general al partidu- 
H, președintele republicii, tovarășul 
licolae Ceaușescu, cel mal iubit fiu 
1 națiunii noastre, care,, eu o nesecata, 
nergie, conduce tara și poporul spre- 
ulmi tot mai înalte de progres și 
ivilizatie.
Cei care au luat cuvîntul au apre- 

iat unanim că și Consfătuirea pe 
ară a lucrătorilor din comerț, orga- 
izată din inițiativa tovarășului 
licolae Ceaușescu, reprezintă o nouă 
i .elocventă expresie a aplicării con- 
rete în practică a principiilor detno- 
rației socialiste, de consultare largă 
i permanentă a oamenilor muncii 
in cele mai diferite sectoare de ae- 
ivitate în scopul perfecționării și 
lodemizârii procesului de conducere 

intregii Vieți ecbnorHico-sociale a 
-atriei noastre. Dialogul permanent 
u făuritorii bunurilor materiale și 
pirituale, cu toți oamenii muncii 
eprelintă. în ultimul timp — au 
preciat vorbitorii — cadrul stabil in 
are conducerea superioară a parti - 
ului și statului nostru hotărăște mă- 
urile concrete pentru indeblinirea 
a timp Si in condiții de calitate ri- 
licată a vastului program de pro- 
>ășire economică a României socla- 
iste, de satisfacere tot mai deplină 
i cerințelor în creștere ale populației.
Pornind de la rezultatele deosebit 

le importante ale aplicării cu fermi- 
ate a politidi partidului db rebarti- 
are judicioasă a forțelor de produc
te pe întreg teritoriul tării, a 
irogramulul de ridicare a nlve- 
ului de trai al Întregului popor, 
umeroși delegați, între care Vasile 
lulugea (Dolj), Ștefan Vrinceanu 
Iași), Ștefan Duîgheru (Teleorman), 
u subliniat că dezvoltarea în ritm 
apid a economiei țării a determinat 
ărgirea șl modernizarea continuă a 
ețelei comerciale atît la orașe, dt și 
a sate, creșterea în ritm accelerat 
. volumului de mărfuri industriale și 
.groalimentare desfăcute populației, 
n județul Dolj, de exemplu, cei pes- 
e 11 000 de oameni al muncii din 
initățile comerciale au desfăcut, 
n primii doi ani ai actualului cinci
mi, mărfuri în valoare de peste 
1 miliarde lei, In județul Iași va- 
oarea vînzărilor s-a ridicat, în primii 
loi ani și jumătate ai cincinalului, la 
iproape 11,3 miliarde lei, iar în ora- 
ul Roșiorii de Vede valoarea mărfu- 
■ilor pe locuitor reprezintă, îh acest 
m, o creștere de aproape 20 de ori 
ompatatlv cu anul 1948.

Numeroși vorbitori, între cane 
Uoica Anghel (Galați), au insistat 
n mod deosebit asupra necesității de 
i se continua eforturile pentru ex- 
inderea formelor moderne de desfa- 
:ere a mărfurilor, enumerind între 
icestea autoservirea în magazine și 
n unitățile de alimentație publică, 
expunerea deschisă a mărfurilor, 
ixtinderea comerțului stradal, în 
special în sezonul de vară, creșterea 
sortimentelor preambalate. O atenție 
ieosebită a fost acordată în cadrul 
iezbaterilor aprovizionării uniforme 
i magazinelor printr-o strînsă conlu
crare între unitățile de desfacere și 
iepozite, printr-o creștere mai accen- 
uată a răspunderii factorilor de de
cizie din cele două compartimente 
ile comerțului.

S-a subliniat că extinderea forme- 
or moderne, de înaltă eficiență eco- 
îomică, in activitatea comercială este 
n strinsă dependență cu ridicarea 
rontinuă a calificării profesionale a 
personalului muncitor din acest im
portant sector al economiei naționale, 
iu sporirea solicitudinii, față de do
rințele și exigențele justificate ale 
cumpărătorilor. în acest context, a 
lost evidențiată însemnătatea deose
bită a muncii politico-educative pe 
oare trebuie să o desfășoare organele 
ji organizațiile de partid, de sindicat 
>i U.T.C. din unitățile comerciale, asi
gurarea unui climat sănătos, de înal
tă principialitate și exigență comu
nistă, în care să fie înlăturate cu de- 
săvîrșire unele practici și manifes
tări străine eticii socialiste. 

la traducerea în' fapt a politicii 
partidului și statului nostru.

Pornind de la înaltele sarcini sta
bilite de partid, doresc să subliniez 
marea responsabilitate care re
vine in continuare tuturor lucrăto
rilor din comerț, cooperație și tu
rism pentru a răspunde în condiții 
cit mai bune cerințelor oamenilor 
muncii. Consfătuirea noastră va tre
bui să examineze în spirit de înaltă 
responsabilitate căile și mijloacele 
menite să permită ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii activi
tăți comerciale, să evidențieze și să 
stabilească modalitățile concrete de 
acțiune pentru mai buna organizare 
a activității de studiere a ce
rerii de mărfuri a populației, de 
folosire a unor criterii științifice in 
repartizarea fondului de marfă pe 
teritoriu — județe, orașe, comune, 
pină la fiecare magazin — asigu- 
rindu-se în fiecare unitate condiții 
moderne și civilizate, crearea tutu
ror condițiilor pentru buna servire 
a cumpărătorilor.

Declarind deschise lucrările con
sfătuirii. primul ministru al guver
nului și-a exprimat convingerea că 
indicațiile si concluziile care vor fi 
prezentate personal de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu în încheierea 
lucrărilor vor constitui un amplu și 
cuprinzător program de activitate in 
domeniul comerțului, cooperației șl 
turismului, menit să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor partidului 
cu privire la îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de viață ale populației, 
de creștere generală a gradului de 
civilizație, a bunăstării și fericirii 
întregului nostru popor.

în continuare au fost alese prezi
diul șl celelalte organe de lucru ale 
consfătuirii.

Din prezidiu fac parte tovarășii 
Manea Mănescu, Iosif Banc, Lina 
Ciobanu, Constantin Dăscălescu, 
Janos Fazekas, Gheorghe Pană, 
Leoate Răutu, miniștri, reprezen
tanți ai organelor județene de 
partid și de stat, ai unor organiza
ții economice, cadre de conducere 
și lucrători din unitățile comercia
le din toate județele țării.

Consfătuirea a adoptat în unani
mitate următoarea ordine de zi :

1. Raport cu privire Ia desfășura
rea activității comerciale și de ali
mentație publică in anii 1976—1977 
Și pe primele 5 luni ale anului 1078, 
precum și măsuri pentru îndepli
nirea sarcinilor stabilite de Con

Numeroase intervenții pe margi
nea documentelor prezentate consfă
tuirii au evidențiat importantul efort 
financiar, grija constantă a partidu
lui și statului nostru față de crearea 
unei solide și modeme baze pentru 
odihnă și agrement pentru oamenii 
muncii.

Directorul general al Centralei 
O.N.T. „Litoral", Vasile Trandafir, a 
dat expresie gîndurilor și sentimen
telor de nemărginită prețuire și re
cunoștință ale celor peste 20 000 de 
oameni ai muncii din cadrul centra
tei față de grija manifestată perso
nal‘de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de a face din litoralul românesc al 
Mării Negre „un ambasador al fru
museții României, al tradiționalei 
ospitalități a poporului nostru".

PreZentind activitatea de turism pa 
litoral, vorbitorul a arătat că acesta 
dispune acum de 130 00 locuri de ca
zare în hoteluri, vile și popasuri tu
ristice, de peste 140 000 locuri la res
taurante. ceea ce asigură ca, anual, 
de binefacerile soarelui Și apel mării 
să se bucure peste 2,5 milioane tu
riști români și străini.

în cadrul aceleiași problematici, 
Grigore Prisăcaru (Suceava), Florica 
Kovacs (Brașov), Eugen Coif (Bihor), 
Heinrich Zech (Sibiu), Ion Stoian 
(Buzău) au reliefat preocupările per
sonalului muncitor care servește oa
menii muncii veniți la odihnă și tra
tament pentru a fi la înălțimea efor
turilor financiare și materiale ale 
statului făcute in acest sector, a exi
gențelor vizitatorilor. La Vatra Dor- 
nei, de exemplu, în ultimii zece ani 
au fost investite fonduri pentru lăr
girea și modernizarea bazei de odihnă 
și tratament în valoare de peste 
40 milioane lei, iar in stațiunea 
Felix au fast date în folosință. în 
ultimii doi ani și jumătate, peste 1100 
locuri de cazare, 1 250 locuri în uni
tățile de alimentație publică, cărora, 
pînă în 1980, li se vor mai adăuga 
mai mult de 2 000 locuri de cazare 
și 2 500 locuri în restaurante și can
tine. Un accent deosebit a fost pus 
pe necesitatea 'ca în toate stațiunile 
de odihnă si tratament ale tării să 
se acorde în continuare o grijă neslă
bită pentru valorificarea cît mai 
completă a spatiilor de cazare pe tot 
parcursul anului, aceasta reprezen- 
tind un deziderat al calității, eficien
tei economice si sociale.

S-a arătat că, în realizarea acestui 
deosebit de important obiectiv, un rOl 
de cea mai mare importantă revine 
dispeceratelor, care au obligația Să 
cunoască situația spațiului de cazare 
ne unități si categorii de confort, 
ocupat Si disponibil, la zi șl ih per
spectivă. să asigure repartizarea 
promptă a oaspeților, buna lor infor
mare asupra tuturor serviciilor oferi
te. De asemenea, vorbitorii s-au re
ferit la grila pentru îmbunătățirea și 
diversificarea serviciilor pentru cei 
veniti la odihnă și tratament, pentru 
crearea unor condiții mai bune ca a- 
cestia să-și petreacă plăcut si instruc
tiv zilele de vacantă.

Preocuparea pentru permanentiza
rea activității în stațiunile noastre de 
odihnă si tratament a dat naștere la 
unele inițiative interesante, cum ar 
fi, de exemplu, „tîrgul de contracta
re" organizat anul trecut la Căciu- 
lata. Reprezentanții stațiunilor au 
avut posibilitatea să stabilească con
tracte ferme, grafice cu zile de pre
zentare. serii si grade de confort 
pentru întregul an 1978. Delegații din 
stațiunile de odihnă si tratament care 
au luat cuvîntul au subliniat impor
tanta deosebită a policalificării ca
drelor din activitatea hotelieră si de 
alimentație publică, ceea ce ar crea 
posibilitatea permanentizării unul nu
măr mai mare de cadre de bază și 
reducerii numărului sezonierilor.

Numeroși vorbitori, printre care 
Aron Nicolae Radulian (Prahova), 
Ilie Furcărescu (Ilfov), Dumitru 
Albiei (Mehedinți), Vasile Mucea 
(Alba), s-au referit la activitatea co
merțului cooperatist, care, în anii so
cialismului, cu sprijinul prețios al 
partidului și statului, și-a extins și 
consolidat an de an activitatea, sub
liniind rolul crescind al acestuia in 
economia comunelor și satelor patriei 
noastre, in creșterea nivelului de trai 
material șl spiritual al oamenilor 
muncii. Ei au arătat că, în ansamblu, 
comerțul sătesc își îndeplinește mai 
bine sarcinile ce-i revin și, datorită 

gresul al XI-lea șl Conferința Na
țională ale partidului în domeniul 
aprovizionării populației pină la 
sfîrșitul actualului cincinal.

2. Cu privire la aplicarea norme
lor generale de organizare și dez
voltare a rețelei comerciale și de 
alimentație publică, aprobate prin 
Decretul nr. 55 din 2 martie 1978.

Consfătuirea a aprobat, de ase
menea. secțiunile de lucru și pre- 
zidiile acestora, precum și progra
mul de desfășurare a lucrărilor.

în continuarea ședinței de dimi
neață, tovarășul Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vlceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului interior, a prezentat Ra
portul la primul punct al ordinii de 
zi.

Au început apoi dezbaterile gene
rale la problemele înscrise pe or
dinea de zi.

Au luat cuvîntul tovarășii Vasile 
Bulugea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Dolj. 
Ștefan Tompa, director al Direcției 
comerciale județene Cluj. Ilie 
Furcărescu, președinte al Uniunii 
județene Ilfov a cooperativelor de 
consum șl credit, ștefan Duîgheru, 
secretar al comitetului de partid al 
întreprinderii comerciale de stat 
din Roșiorii de Vede, județul Tele
orman. Vasile Trandafir, director 
general al Centralei O.N.T. ..Lito
ral", Dumitru Albiei, președinte al 
cooperativei de consum din Vinju 
Mare, județul Mehedinți, Elena 
Schuster, vicepreședinte al Consi
liului popular județean Brașov. Va- 
sile Mucea, președinte al coopera
tivei de consum din Cîmpeni. jude
țul Alba, Stefan Vrinceanu, direc
tor ai Direcției comerciale județene 
Iași. Ioana Ivan, șefă de unitate la 
Centrul 'de librării din București, 
Eugen Duma, șef de magazin din 
orașul Zalău, județul Sălaj. Cristita 
Dinu, secretar al Comitetului jude
țean Buzău al P.C.R.. vicepreședinte 
al consiliului popular județean, 
Stoica Anghel. contabil-șef al Di
recției comerciale județene Galați, 
Heinrich Zech, maistru bucătar la 
restaurantul ..împăratul Romanilor" 
din Sibiu. Aron Nicolae Radulian, 
președinte al Uniunii județene Pra
hova a cooperativelor de consum. 
Grigore Prlsăcaru, administrator la 
Complexul balnear din Vatra Doi 
nei. județul Suceava. Florie» 
Kovacs, contabil-șef al Direcției co
merciale județene Brașov. Ionel 

eforturilor materiale ale statului pen
tru dezvoltarea bazei materiale, au 
fost construite mii de magazine să
tești și unități de alimentație publică, 
astfel incit, acum, in fiecare localitate 
rurală există cel puțin o astfel de 
unitate. Dacă în urmă cu două de
cenii o mare parte din rețeaua co
mercială de la sate era instalată în 
localuri mici, necorespunzătoare, sau 
în spații improvizate, în prezent, cele 
mai multe magazine și unități de ali
mentație publică funcționează în con
strucții noi. moderne, dotate cu Utilaj 
și mobilier adecvate.

Relevind profundele schimbări In
tervenite in viața satului românesc, 
pătrunderea tot mai accentuată a ci
vilizației, creșterea bunăstării săte
nilor. vorbitorii au subliniat sporirea 
continuă a volumului desfacerilor 
prin unitățile cooperației de consum 
și îmbunătățirea permanentă a struc
turii Si calității mărfurilor alimentare 
și industriale puse la dispoziția să
tenilor. O dinamică mal accelerată s-a 
înregistrat la mărfurile healimentare 
și, în mod deosebit, la cele de folo
sință îndelungată, ceea ce ilustrează 
creșterea nivelului de trai al popu
lației, rod al politicii înțelepte a par
tidului nostru. S-a reliefat, de ase
menea, extinderea continuă a rețelei 
de prestări de servicii prin înființa
rea unui număr sporit de unități de 
servire, precizindu-se că noile tarife 
stabilite de curînd pentru unele ca
tegorii de servicii realizează un ra
port mai echitabil între creșterea 
veniturilor oamenilor muncii și dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
prestărilor de servicii.

înfătișînd realizări semnificative ale 
cooperației de consum si meșteșugă
rești din localitățile pe care le re
prezintă. vorbitorii au subliniat că 
introducerea noului mecanism econo- 
mico-financiar va spori răspunderea 
tuturor lucrătorilor din cooperația de 
consum pentru buna aprovizionare a 
populației, pentru dezvoltarea și di
versificarea serviciilor, ceea ce va 
avea ca efect asigurarea unui comerț 
Civilizat, la nivelul cerințelor actuale, 
in toate satele Si comunele patriei 
noastre.

Au foet evidențiate si unele neajun
suri în activitatea comerțului coope
ratist. care au avut ca urmare apari
ția. temporară, a unor goluri în apro- 
Vlzionărea populației din localitățile 
mărginașe, nerespectarea graficelor 
de livrare a mărfurilor către unită
țile de desfacere Cu amănuntul si. în 
unele cazuri, a orarului de funcțio
nare a magazinelor, neintroducerea 
operativă la vînzare a unOr sortimente 
noi. îndeosebi electrocasnice. metalice 
si chimice, de uz casnic si gospodă
resc. precum si ponderea încă scă
zută a preparatelor culinare în totalul 
vînzărilor din alimentația publică.

Vorbitorii au insistat, de asemenea, 
asupra necesității educării personalu
lui muncitor de la cooperative în 
spiritul întăririi răspunderii, al grijii 
fată de bunurile obștești, al solicitu
dinii si respectului fată de consuma
tori. Ei au propus o serie de măsuri 
menite să ducă la creșterea si diver
sificarea gamei sortimentale oferite 
populației Sătești, după specificul fie
cărui județ si zone geografice. în 
Scopul unei mai depline satisfaceri a 
solicitărilor acesteia, să contribuie la 
perfectionarea Întregului mecanism de 
aprovizionare si de circulație a mărfu
rilor. Pentru ca acestea să ajungă pe 
căile cele mai scurte de la produ
cători la consumatori, realizîndu-se 
astfel o creștere simțitoare a efi
cienței economice și sociale a co
merțului. S-a făcut propunerea ca 
industria să extindă livrarea unor 
mărfuri în pârtizi mici, prin con
tainere sau bolete. direct la maga
zinele cooperației de consum. A 
fost criticată tendința din partea unor 
gestionari de a se preocupa în mod 
deosebit de mărfurile cu pondere 
în desfacere, neglijind deseori arti
colele mărunta, dar deosebit de ne
cesare populației rurale. Un accent 
deosebit s-a pus pe promovarea și 
în unitățile cooperației de consum a 
formelor moderne de comerț, ca au
toservirea, expunerea deschisă și a- 
legerea liberă a mărfurilor, organi
zarea de expoziții cu vînzare, care au 
condus la activizarea la vînzare a 
mărfurilor, diminuarea substanțială a 
stocurilor și o mai bună aprovizio
nare a populației.

Bobircă, șef de magazin din 
Focșani, județul Vrancea, Eugen 
Coif, directorul Oficiului județean 
de turism Bihor, Clara Goldsfarb, 
șef de depozit din Birlad. județul 
Vaslui. Chirilă Lipoveanu, șef de 
unitate ..Gospodina" din Craiova, 
Salomie Giurgiu, șefa Complexului 
comercial ..Bega“ din Timișoara, 
Ion Stoian, șeful Complexului de 
alimentație publică si cazare din 
Ciuta, județul Buzău.

Pentru a da posibilitatea unul 
număr cit mai mare de delegați și 
invitați să participe la dezbateri, 
lucrările consfătuirii s-au desfășu
rat. în cursul după-amiezii. în sec
țiuni pe probleme privind : desfa
cerea mărfurilor alimentare ; desfa
cerea mărfurilor textile-încălță- 
minte : desfacerea mărfurilor me- 
talo-chimice ; dezvoltarea alimenta
ției publice prin restaurante, bufete 
si autoservire ; dezvoltarea alimen
tației publice de masă, a producției 
culinare si de cofetărie ; dezvoltarea 
activității hoteliere ; creșterea efi
cienței economico-financiare, spori
rea productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor de circulație ; realiza
rea investițiilor, dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a comerțului și a 
activității hoteliere ; pregătirea și 
perfecționarea forței de muncă, 
creșterea nivelului de servire ; pla
nificarea și Studiul cererii popu
lației.

în cadrul lucrărilor în secțiuni 
au luat cuvîntul un mare număr de 
delegați și invitați.

Atît în plen, cît și pe secțiuni 
s-a făcut o exigentă analiză a între
gii activități comerciale din tara 
noastră, evidentiindu-se permanenta 
dezvoltare si modernizare a comer
țului nostru socialist — de stat șl 
cooperatist — schimbările profunde 
survenite în structura si calitatea 
mărfurilor alimentare si industria
le puse la dispoziția cetățenilor, 
asigurarea aprovizionării tot mai 
bune a populației, precum si unele 
neajunsuri care mai persistă încă 
in viata acestui sector al economiei 
aflat in serviciul publicului. S-au 
făcut, totodată, recomandări si pro
puneri pentru ridicarea întregii ac
tivități comerciale din tara noastră 
la înălțimea sarcinilor și răspunde
rilor ce-i revin în actuala etapă de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei.

Lucrările consfătuirii vor fl re
luate miercuri dimineața.

(Agerpres)

in plen
Numeroși vorbitori, între care Cris

tita Dinu (Buzău), Ionel Bobircă 
(Vrancea), au subliniat contribuția 
consililor județene, municipale și 
orășenești de aprovizionare, care, 
prin mai buna coordonare și orga
nizare a activității de comerț, au 
reușit să asigure cuprinderea tu
turor aspectelor legate de aprovi
zionarea populației in profil terito
rial, antrenind la această acțiune 
atît întreprinderile comerciale, cît și 
pe cele producătoare de bunuri des
tinate fondului pieței. S-a apreciat 
că noua formă de organizare și-a 
dovedit din plin viabilitatea, con
siliile de aprovizionare devenind 
unul din factorii implicați direct în 
acțiunea de asigurare a calității a- 
provizionării și serviciilor către popu
lație. în activitatea lor, aceste con
silii au pus un accent mai mare 
pe promovarea noului în comerț șl 
prestări de servicii, începînd cu stu
dierea cererii de consum a populației, 
buna colaborare între producție și 
comerț și pină la introducerea celor 
mai avansate metode de servire, 
adaptarea rețelei comerciale și a 
structurii mărfurilor la mutațiile so- 
cio-profesionale șl ale puterii de 
cumpărare mai mari a oamenilor 
muncii.

Alți vorbitori, Ștefan Tompa (Cluj), 
Salomie Giurgiu (Timiș), Clara 
Goldsfarb (Vaslui), au arătat că, ri
dată cu creșterea) populației munici
piilor, orașelor și a centrelor munci
torești din țara noastră, cu crearea 
de noi ansambluri de locuințe, cu 
creșterea puterii de cumpărare a 
populației, cu sporirea și diversifica
rea fondului de marfă, 6-au impus 
cu necesitate dezvoltarea și moderni
zarea rețelei comerciale, statul alo- 
cind in acest scop importante inves
tiții. Numai în primii doi ani ai ac
tualului plan cincinal, de exemplu, 
rețeaua comercială a județului Cluj 
a crescut cu 381 de unități noi, însu- 
mînd o suprafață comercială utilă de 
42 200 mp. Partea cea mai însemnată 
a acestei creșteri s-a obținut pe sea
ma investițiilor, care în anii 1976—1977 
s-au ridicat la 180.8 milioane lei, din 
care aproape 100 milioane lei au fost 
destinate lucrărilor de construcții si 
montaj. Relevind asemenea succese 
obținute și in alte județe ale țării, 
numeroși vorbitori, între care Eugen 
Duma (Sălaj). Elena Schuster (Bra
șov), au arătat că în unele zone ale 
țării ritmul dezvoltării rețelei comer
ciale nu a fost corespunzător progre
sului rapid eeonomico-social înregis
trat. S-a subliniat, în acest context, 
că sporirea spațiului comercial la ni
velul necesarului fiecărei localități 
trebuie să fie realizată nu numai pe 
seama investițiilor, ci și pe calea fo
losirii cît mai intensive a disponibili
tăților spațiilor comerciale existente. 
S-a recomandat ca, odată cu intra
rea în funcțiune a unor noi obiective 
și redarea în circuit a unor foste 
spații comerciale din localitățile ur
bane, să se treacă la elaborarea și 
aplicarea unui plan detaliat privind 
reprofilarea unităților existente pe 
principalele artere comerciale. în spe
cial in sectoarele nealimentar si de 
alimentație publică, in scopul folosi
rii mai intensive a spațiilor pe ca
lea specializării raționale a fiecărei 
unități în parte. S-au făcut reco
mandări pentru folosirea mai inten
sivă a spatiilor comerciale prin spe
cializarea pronunțată a unor unități, 
extinderea autoservirii, chiar și în 
spații mai mici din unitățile cen
trale ale municipiilor și orașelor. De 
asemenea, s-a indicat îmbunătățirea 
activității în lucrările de investiții, 
printr-o colaborare mai strînsă a or
ganelor comerciale cu cele de pro
iectare, încă din fazș detaliilor de 
sistematizare, de stabilire a structu
rilor de rezistentă la blocuri, in 
scopul armonizării intereselor con
structorului în creșterea eficienței e- 
conomice și productivității în execu
ție cu cerințele de funcționalitate ale 
unui comerț eficient și bine orga
nizat.

Mai mulți șefi de unități comer
ciale, intre care Ioana Ivan (Bucu
rești). Chirilă Lipoveanu (Dolj), au 
împărtășit din experiența unităților 
pe care le reprezintă în aprovizio
narea ritmică a magazinelor, deser
virea în cele mai bune condiții a 
cumpărătorilor, educarea și pregă
tirea politică șl profesională a lu
crătorilor din comerț.

Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni
In Secțiunea pentru des

facerea mărfurilor alimen
tare au fost uuulitate, intr-un spi
rit de înaltă exigență, modul în care 
sînt îndeplinite obiectivele stabilite 
privind creșterea volumului de des
facere și diversificarea produselor a- 
limentare și agroalimentare.

Participanții la dezbateri au subli
niat rezultatele înregistrate in prima 
jumătate a actualului cincinal in 
dezvoltarea rețelei comerciale. în 
creșterea și comercializarea unui vo
lum sporit și mai diversificat de 
mărfuri, in extinderea formelor 
avansate de comerț. S-a arătat că. în 
prezent, suprafața magazinelor cu 
autoservire reprezintă 65 la sută din 
suprafața totală a unităților ali
mentare.

Schimbul de opinii privind căile și 
mijloacele menite să ridice pe o 
treaptă superioară activitatea comer
cială s-a concretizat in valoroase 
propuneri. între acestea se numără

fondului de 
preambalate, 

a sortimente- 
îmbunâtățirea

necesitatea sporirii 
mărfuri alimentare 
mai larga diversificare 
lor. concomitent cu 
ambalajelor si a prezentării mărfuri
lor; Vorbitorii au scos in evidentă 
importanta asigurării unei livrări rit
mice a produselor contractate, res
pectarea cu strictețe a disciplinei 
contractuale atît în ceea ce privește 
livrarea la termen a volumului de 
mărfuri, cit și a intregii game sorti
mentale. în acest context, s-a arătat 
că. datorită insuficientei urmăriri a 
modului cum se realizează sarcinile 
de livrări și desfaceri prevăzute in 
planul de stat, se creează, de multe 
ori. disproporții in aprovizionarea lo
calităților.

în cadrul dezbaterilor au fost pro
puse măsuri pentru îmbunătățirea 
funcționalității magazinelor de la 
parterul noilor blocuri, accelerarea 
dotării depozitelor si rețelei comer
ciale cu spatii si instalații frigori
fice. cu utilaje mecanice pentru vehi
cularea mărfurilor, asigurarea în ma
gazine a întregului sortiment de 
mărfuri existent în depozite, precum 
și a stocurilor in fiecare județ.

în cadrul dezbaterilor Secțiunii 
pentru desfacerea mărfuri
lor textile-încălțăminte s-a
pus un accent deosebit pe sa
tisfacerea cerințelor crescînde și 
a preferințelor populației cu îm
brăcăminte, încălțăminte, articole
destinate înfrumusețării locuințelor
si alte bunuri care contribuie la 
ridicarea calității vieții oamenilor. 
Vorbitorii au arătat că. potrivit Pro
gramului privind producția si des
facerea bunurilor de consum, inițiat 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in acest 
sector s-au înregistrat importante 
succese pe linia înnoirii, diversifi
cării și modernizării sortimentelor. 
Aceasta a dus la sporirea continuă 
a vînzărilor. la accentuarea preferin
țelor populației pentru îmbrăcăminte 
gata confecționată. care prezintă 
multiple avantaje. Discuțiile au re
liefat că acest fapt obligă la promo
varea. în continuare, a producției si 
desfacerii confecțiilor, tricotajelor si 
încălțămintei intr-un ritm mai susți
nut și calitativ superior.

Vorbitorii au arătat, pe de altă 
parte, că deși procesul de moderni
zare a desfacerii produselor textile- 
încălțăminte a marcat un salt calita
tiv. aceasta nu se situează în toate 
localitățile la nivelul cerințelor. 
Există încă unele magazine utilate 
necorespunzător, cu suprafețe mici 
si cu „de toate", care nu permit con
tactul direct cumpărător-marfă. De 
asemenea, sint încă rămîneri în urmă 
în ceea ce privește calitatea unor 
mărfuri, adaptarea rapidă la cerin
țele modei, prezentarea necorespun
zătoare a bunurilor.

Subliniind realizările, precum și 
lipsurile care se manifestă în acest 
sector, vorbitorii au făcut numeroase 
propuneri care să ducă la îmbună
tățirea activității. Intre acestea se 
numără specializarea mai adîncă a 
rețelei, aprovizionarea ritmică a ma
gazinelor in conformitate cu evolu
ția rapidă social-economică a zone
lor și cu creșterea veniturilor 
populației și altele.

tn cadrul Secțiunii pentru 
desfacerea mărfurilor me- 
talo-chimice, vorbitorii au ară
tat că. în actualul cincinal, volumul 
vinzărilor de bunuri de folosință în
delungată. materiale de construcții, 
mobilă, articole chimice a înregistrat 
la sfîrșitul lui 1977. comparativ cu 
1975, un ritm de creștere superior cu 
peste 20 la sută, iar pentru acest an 
se prevede o sporire cu peste 12 la 
sută.

Analizînd în spirit critic și auto
critic activitatea desfășurată, vorbi
torii — lucrători din cadrul apara
tului central și al unităților comer
ciale de stat sau cooperatiste — au 
arătat că în fața comerțului cu măr
furi metalo-chimice stau o serie de 
probleme ce se cer rezolvate. Ast
fel, se impune respectarea de către 
producători a contractelor de livra
re — cu prioritate a pieselor de 
schimb — precum șl asigurarea con
dițiilor de aprovizionare ritmică a 
unităților comerciale de către orga
nele tutelare.

Vorbitorii au subliniat, de aseme
nea, importanta deosebită a lărgirii 
gamei de servicii la domiciliu — 
instalarea în imobile a diverse bu
nuri, decorarea interioară etc. — ex
tinderea nomenclatorului de produse 
care se vînd cu termen de garanție, 
mărirea duratei acestui termen, pre
cum și preschimbarea sau restituirea 
valorii bunurilor defectate repetat in 
peț-ioada de garanție.

Pornind de la orientările funda
mentale și sarcinile concrete cuprin
se in „Programul de dezvoltare a a- 
limentației publice în perioada 1976— 
1980". aprobat in ședința comună din 
iulie 1976 a C.C. al P.C.R. și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, numeroși vorbitori 
care au luat cuvintul Ia dezbaterile 
dln Secțiunea pentru dez* 
voltarea alimentației pu
blice prin restaurante, bu
fete și autoservire au pus în 
evidență realizările obținute. S-a 
relevat că. în prima jumătate a 
actualului cincinal, rețeaua de ali
mentație publică a cunoscut o con
tinuă extindere și modernizare, a- 
jungînd la peste 18 800 de unități și 
chioșcuri permanente, a sporit des
facerea de produse culinare, s-au 
dezvoltat și diversificat serviciile 
prestate de unitățile de specialitate 
de pe traseele și din zonele turisti
ce și de agrement. Din dezbateri a 
rezultat că. alături de industria ali

mentară. continuînd tradiția si fai
ma recunoscută a bucătăriei româ
nești, acest sector al comerțului ișl 
aduce contribuția la realizarea unei 
alimentații tot mai variate și rațio
nale.

în același timp, in spirit critic și 
autocritic, vorbitorii au scos în evi
dență o serie de neajunsuri care se 
mai manifestă in ce privește crește
rea și diversificarea producției culi
nare, perfecționarea tehnologiilor de 
preparare, ordinea și igiena din une
le localuri, servirea promptă, civili
zată a populației.

Arătind că pină în 1980 volumul des
facerilor dirj alimentația publică va 
crește Intr-un ritm de peste 9 la 
sută, iar în cadrul producției culina
re mîncăirurile vor reprezenta mai 
bine de 70 la sută, vorbitorii au făcut 
numeroase propuneri vizînd perfec
ționarea in continuare a întregii ac
tivități, astfel incit și alimentația 
publică să contribuie direct la înfăp
tuirea politicii partidului de ridicare 
a nivelului de trai al poporului.

Participanții la discuțiile din SCC* 
țiunea pentru dezvoltarea 
alimentației publice de 
masă, a producției culina
re și de cofetării au relevat 
modul în care aceste sectoare con
tribuie în mod direct la înfăptuirea 
politicii partifîului cu privire la ri
dicarea nivelului de trai al popu
lației de la orașe Si sate, venind în 
întîmpinarea consumatorilor cu pre
parate culinare de bucătărie și cofe
tărie in sortimente cît mai variate, 
de bună calitate, ieftine si servite în 
condiții igienice corespunzătoare.

în cadrul discuțiilor a fost scoasă 
în evidentă necesitatea unei mai ra
ționale amplasări a unităților de ali
mentație publică în profil teritorial, 
paralel cu grija pentru promovarea 
unor forme moderne de servire a 
populației. Au fost relevate, totodată, 
sarcinile suplimentare ce revin aces
teia în condițiile creșterii veniturilor 
oamenilor muncii, ale reducerii săp- 
tămînii de lucru.

Vorbitorii au acordat o atentie deo
sebită activității cantinelor si a can- 
tinelor-restaurant. cărora le revine 
rolul de a asigura o alimentație ra
țională si la preturi accesibile pen
tru toți oamenii muncii. In acest 
context, a fost relevată importanta 
indicațiilor date de conducerea de 
partid si de stat, personal de tova
rășul Nicolae Ceausescu, privind 
construirea pe marile platforme in
dustriale a unor fabrici de mincare 
care vor aproviziona toate microcan- 
tinele. bufetele de incintă, secțiile 
gospodina, punctele volante de des
facere din uzine, fabrici. întreprin
deri etc.

Reliefîndu-se experiența pozitivă a 
unităților fruntașe din domeniul ali
mentației publice, vorbitorii au scos, 
în același timp. în evidență neajun
surile ce se • mai manifestă in acest 
sector de activitate deosebit de im
portant. în acest sens, s-a arătat că 
deși ș-au făcut unele progrese pe 
linia sporirii producției culinare, to
tuși sortimentul de preparate este 
încă insuficient diversificat. între 
alte neajunsuri menționate se remar
că unele greutăți in ceea ce privește 
calificarea personalului, fluctuațiile 
acestuia, ca și lipsa de solicitudine 
ce se mai manifestă fată de cum
părători etc.

în același spirit exigent și respon
sabil s-au desfășurat dezbaterile și 
in Secțiunea pentru dezvol
tarea activității hoteliere. 
In cuvîntul lor. vorbitorii s-au refe
rit pe larg la sporirea, an de an, a 
capacității de cazare a turiștilor, da
torită volumului sporit de investiții, 
în ultimii ani au fost construite nu
meroase hoteluri confortabile, com
plexe balneare, care oferă condiții 
optime de odihnă si tratament, ha
nuri și cabane amplasate in cele mai 
pitorești locuri din tară. Paralel cu 
creșterea capacității de cazare au 
fost extinse rețeaua de alimentație 
publică. baza de tratament, parcul 
mijloacelor de transport. în unani
mitate s-a apreciat că țara noastră 
dispune în prezent de o bază mate
rială optimă pentru organizarea unei 
eficiente activități turistice la nivelul 
Cerințelor și exigențelor in creștere 
ale turismului intern și internațio
nal. Acestor condiții, au arătat parti- 
cipanțil la discuții, li se adaugă și 
marele număr de cadre cu o bună 
pregătire profesională, cu ridicat spi
rit gospodăresc șl ospitalier care lu
crează în unitățile hoteliere.

Odată cu reliefarea existentei în 
toate zonele tării a unor unități de 
cazare primitoare și bine înzestrate, 
vorbitorii au criticat cu curai lipsu
rile ce se mai fac simțite în acest 
domeniu. O atenție deosebită s-a 
acordat analizei cauzelor insuficientei 
utilizări a capacității hoteliere. S-a 
arătat că mai sînt încă hoteluri 
negospodăresc întreținute. După opi
nia vorbitorilor, gama serviciilor ofe
rite este încă restrînsă. calitatea 
lor nu satisface pe deplin. S-a apre
ciat că aceste lipsuri sint consecința 
slabei preocupări a unora dintre ca
drele de răspundere din hoteluri. S-a 
discutat în termeni severi faptul că 
în unele unităti turistul nu este în
tâmpinat asa cum o cer tradițiile 
ospitalității românești. între altele, 
s-a subliniat necesitatea dării in 
funcțiune, la termenele prevăzute, a 
unităților aflate in constrUbtie. au 
fost reliefate posibilități de extin
dere a perioadei de funcționare â 
stațiunilor și. prin aceasta, de creștere 
a coeficientului de utilizare a capa
cităților de cazare, de diversificare si 
îmbunătățire a calității serviciilor.

In centrul dezbaterilor din

țiunea pentru creșterea efi
cienței economico-finan
ciare, sporirea productivi
tății muncii, reducerea chel
tuielilor de circulație sau 
situat aspectele legate de modalită
țile de creștere a eficienței econo
mice a activității comerciale, conco
mitent cu îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu mărfuri de bună 
calitate și servirea exemplară a 
cumpărătorilor.

In vederea depistării căilor prin 
care se pot valorifica mai bine re
sursele existente, participanții și-au 
îndreptat atenția spre acele cheltu
ieli care dețin o pondere însemnată 
în structura cheltuielilor totale( așa 
cum sint cele pentru retribuția per
sonalului sau cele destinate trans
porturilor.

Vorbitorii au examinat aspectele 
legate de mai buna utilizare, în 
specificul activității comerciale, a 
pirghiilor sistemului financlar-bancar, 
mai ales în ceea ce privește propor

ția fondurilor proprii ale întreprin
derilor comerciale, reașezarea cote
lor de rabat comercial în vederea 
acoperirii cheltuielilor de desfacere 
a unor produse și pentru stimularea 
vînzăril lor, nivelul dobinziîor ban
care pentru diferite categorii de 
mărfuri, sporirea nivelului rentabili
tății in comerț, măsurile ce trebuie 
luate pentru înlăturarea pagubelor 
în avutul obștesc. De asemenea, pen
tru stimularea desfacerilor la pro
dusele culinare, s-a propus ca pre
țurile să nu mai fie diferențiate, pe 
categorii de localuri, aplicîndu-se in 
schimb aceste diferențieri la prețurile 
băuturilor alcoolice. Alte propuneri 
au în vedere impulsionarea lichidării 
stocurilor de mărfuri lent vandabile 
prin soldarea lor mai operativă și 
stabilirea unor prețuri în concor
dantă cu gradul lor de uzură morală 
sau fizică. S-au luat în discuție pro
ducția, circulația și consumul amba
lajelor.

S-a arătat că o serie de utilaje 
specifice comerțului nu sînt la ni
velul cerințelor. Pentru sporirea pro
ductivității muncii, participanții au 
solicitat o mai mare atentie din par
tea proiectanților, beneficiarilor de 
investiții șl furnizorilor de mașini și 
utilaje în ceea ce privește extinderea 
mecanizării.

Participanții la dezbaterile din ca- 
drul Secțiunii pentru reali
zarea investițiilor, dezvol
tarea bazei tehnico-mate- 

și cu pro- 
a locali-

fost aduse 
șl repar ti - 

construcții din rețeaua 
de alimentație publică, 
de servicii către popu-

riale a comerțului și a ac
tivității hoteliere au scos in 
evidență făptui că realizarea țelului 
suprem al politicii partidului — ridi
carea continuă a nivelului de trai al 
întregului popor — este indisolubil 
legată de progresul multilateral al 
economiei românești, de ritmurile 
înalte de dezvoltare a bazei tehnico- 
materiale. Ei au propus ca, pe această 
bază, fondurile de investiții destinate 
comerțului să fie orientate cu precă
dere pentru dezvoltarea echilibrată 
și modernizarea bazei tehnico-mate
riale a acestui sector. în concordanță 
cu planul de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial 
gramul de sistematizare 
tăți lor.

în cadrul discuțiilor au 
critifei privind amplasarea 
zarea unor 
comercială, 
hotelieră și 
lație.

Vorbitorii 
numeroase propuneri menite a con
tribui la asigurarea unor suprafețe 
comerciale adecvate, la practicarea 
unor forme moderne de prezentare 
și desfacere a mărfurilor, precum și 
la producerea unor agregate și uti
laje noi de înaltă eficiență econo
mică.

Dezbaterile din cadrul SCCțlUnll 
pentru pregătirea și perfec
ționarea forței de muncă, 
creșterea nivelului de ser
vire au Prileiuit un larg util 

au făcut, în același timp.

schimb de opinii asupra importanței 
pe care o are perfecționarea profe
sională in ridicarea activității comer
ciale. a nivelului de servire. Vorbi
torii au reliefat căile, metodele si 
procedeele de îmbunătățire continuă 
a pregătirii, sub toate aspectele, a 
personalului muncitor din sectarul 
comerțului socialist.

S-a subliniat faptul că. în prezent, 
toate județele sînt angajate într-un 
susținut efort pentru traducerea in 
viată a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu de îmbunătățire 
continuă a nivelului de servire a

fost subliniată
populației,

în acest context, a 
importanta pe care o reprezintă pre
gătirea temeinică a tinerelor cadre, 
un rol important avindu-1 strinsa 
legătură dintre unitățile beneficiare 
Si cele care îi pregătesc pe viitorii 
lucrători din comerț, creșterea numă
rului de ore de instruire practică, 
asfgurindu-se astfel un raport just 
intre pregătirea de specialitate si cea 
de cultură generală. O atentie deo
sebită s-a agordat pregătirii cadrelor 
prin cursuri fără scoaterea din pro
ducție. reciulări și alte forme de per
fecționare. Au fost propuse îmbună
tățiri corespunzătoare la programele 
de învătămînt. mai buna dotare a 
laboratoarelor si atelierelor, pentru 
evitarea fluctuației cadrelor, s-a su
gerat acordarea burselor de către în
treprinderi si încheierea de contracte 
de școlarizare cu absolvenții de liceu 
din județele respective.

Pornind de la faptul că în comer
țul nostru socialist, din totalul per
sonalului muncitor 2/3 sint femei, 
participanții la discuții au insistat 
pentru promovarea cu curai in func
ții de conducere a femeilor, pentru 
lărgirea mecanizării în manipularea 
mărfurilor.

Participanții la dezbaterile din 
Secțiunea pentru planifi
care și studiul cererii popu
lației au abordat probleme legate
de modul în care sînt îndeplinite 
sarcinile stabilite de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională ale 
partidului cu privire la aproviziona
rea cu mărfuri a populației și la per
fecționarea continuă a activității co
merciale.

Participanții au subliniat apor
tul activității de planificare, al 
stabilirii fundamentate a sarcinilor 
de plan la nivelul diferitelor verigi 
ale comerțului, repartizării fondului 
de mărfuri pe teritoriu, urmăririi în
deplinirii planului la toți indicatorii. 
S-a scos în evidență, totodată, rolul 
deosebit al consiliilor județene, mu
nicipale și orășenești ale reprezen
tanților consumatorilor, al consiliilor 
șefilor de unități comerciale, precum 
Si al registrului-jurnal de zi al șefu
lui de unitate în activitatea de cu
noaștere și studiere a cererii, la în
tocmirea comenzilor curente și a ne
cesarului de mărfuri pentru perioa
dele următoare, la alegerea sortimen
telor și contractarea fondului de măr
furi cu Întreprinderile producătoare.

Din cuvîntul participanților a reie
șit, în același timp, că in activitatea 
din acest compartiment al comerțu
lui nostru socialist mai există încă 
deficiențe. Nu se folosesc încă în- 
tr-o măsură suficientă fundamentă
rile bazate pe cunoașterea reali
tăților.

Participanții la discuții și-au mani
festat hotărlrea să nu precupețească 
nici un efort pentru ca sarcinile ce 
le vor reveni din Rezoluția consfă
tuirii. din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu să fie îndeplinite 
în mod exemplar, contribuind în a- 
cest fel la continua dezvoltare a ba
zei materiale a comerțului socialist 
din patria noastră.
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Lucrările celei de-a XXXII-a ședințe 
a sesiunii C.A.E. R.

(Urmare din pag. I)
Actuala sesiune a Consiliului de 

Ajutor Economic Reciproc urmează 
să examineze probleme a căror re
zolvare este de natură să impulsio
neze dezvoltarea colaborării st coope
rării dintre țările noastre în dome
niul economiei și activității tehnico- 
știintlfice, să creeze condiții pentru 
îmbunătățirea activității organelor 
C.A.E.R.. sporind contribuția acesto
ra la extinderea relațiilor economice 
reciproce, la întărirea prieteniei si 
colaborării dintre țările si popoarele 
noastre.

Declarind deschise lucrările ședin
ței a XXXII-a a Sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, to
varășul Manea Mănescu si-a ex
primat convingerea. In Încheierea 
alocuțiunii sale, că printr-o conlu
crare frtfctuoasă vor fi identificate 
soluții viabile șl eficiente pentru 
problemele supuse examinării in 
acest cadru.

în continuare, au fost adoptate or
dinea de zi a ședinței șl regulamen
tul de desfășurare a lucrărilor.

Pe ordinea de zi sînt înscrise :
Raportul Comitetului Executiv cu

IERI S-A ÎNCHEIAT
Sesiunea Consiliului economic româno-american
La Sinaia au luat sfîrșit. la 27 iu

nie. lucrările celei de-a V-a sesiuni 
a Consiliului economic româno-ame- 
rican. care a reunit pe reprezentan
ții a peste 80 de mari firme și com
panii americane, precum și ai între
prinderilor românești de comerț ex
terior.

Comunicatul comun adoptat relevă 
că sesiunea — avînd loc după recen
ta vizită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în S.U.A. și convorbirile 
cu președintele Jimmy Carter, care 
s-au încheiat cu rezultate deosebit de 
fructuoase — a hotărît ca cele două 
secțiuni ale Consiliului să acționeze 
pentru realizarea înțelegerilor conve
nite cu prilejul dialogului la nivel 
înalt romăno-american și au fost de 
acord că aceasta va conduce la atin
gerea și chiar la depășirea volumului 
de schimburi de un miliard de do
lari. stabilit pentru anul 1980.

Participanții au hotărit in unanimi
tate să adreseze președintelui Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Jimmy Carter, o 
telegramă in legătură cu rezultatele 
celei de-a V-a sesiuni a consiliului 
și contribuția sa la dezvoltarea în 
continuare a relațiilor româno—ame
ricane.

Procedînd — atît în secțiuni, cit și 
în plen — la o largă dezbatere asu
pra posibilităților existente pentru 
extinderea schimburilor comerciale și 
cooperării în producție dintre cele 
două țări, sesiunea a prilejuit stabi
lirea de măsuri pentru fructifi
carea acestor posibilități, îndeosebi 
în domeniile construcțiilor de mașini, 
electronicii, chimiei, petrochimiei, a- 
griculturii si industriei ușoare, pre
cum și în ceea ce privește cooperarea 
pe terțe piețe. Consiliul și-a reafir
mat. totodată, hotărirea de a acțio
na pentru un comerț liber, pentru 
eliminarea obstacolelor care mai 
există in calea comerțului internațio-
nai.

Reuniunea europeana pregătitoare a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie 

în slujba dezvoltării
în continuarea lucrărilor reuniunii 

europene pregătitoare a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru știință si 
tehnologie în slujba dezvoltării, în 
cursul zilei de marți au avut loc dez
bateri în plen și pe grupe de lucru.

Pe marginea rapoartelor privind ex
periența națională in aplicarea știin
ței si tehnologiei în scopul dezvoltă
rii economico-sociale au făcut inter
venții reprezentanți ai Danemarcei. 
Finlandei. Ungariei. României. Polo
niei, Uniunii Sovietice, R.F. Germania, 
Austriei. R.S.S. Ucrainene. Vatica
nului. Franței. Bulgariei. Italiei. Marii 
Britanii, Greciei, Iugoslaviei, Sue
diei. Norvegiei. Au luat cuvintul. de 
asemenea, reprezentanți ai UNESCO. 
Comunității Economice Europene. A- 
genției de cooperare culturală și 
tehnică, Consiliului pentru asistență 
economică mutuală.

In acest cadru, s-au analizat pro-

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10.00 Șoimii patriei
10,10 Tribuna TV
10,30 Teati-u TV: „Fecioara din Orleans". 

Dramă romantică de Friedrich 
Schiller

12.15 Telex
16.05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba germană
17,05 Din țările socialiste
17.15 Atenție la... neatenție !
17.35 Studio Urle '78
18,20 Telecronlca pentru pionieri

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 iunie și 1 iulie. In țari : Vremea va 
fi răcoroasă, mal ales la începutul In
tervalului. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
și caracter de averse însoțite de descăr

PLOIEȘTI

Noi unități prestatoare de servicii
Rețeaua unităților prestatoare 

de servicii si a magazinelor de 
dea facere a produselor coope
rației meșteșugărești este in pli
nă dezvoltare in municipiul Plo
iești. Recent, in cartierul din 
sudul orașului, la parterul blocu
rilor „Gioconda". ,.E“. si „E 1“ 
situate In apropierea gării 
C.F.R s-au dat in funcțiune 
șase noi unități prestatoare de 
servicii. Cele citeva sute de fa
milii mutate in noile locuințe 
pot să-si confecționeze si să-și 

privire la activitatea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc între șe
dințele a XXXI-a și a XXXII-a ale 
sesiunii C.A.E.R.

Proiectele programelor speciale de 
colaborare pe termen lung în dome
niile energiei, combustibililor și ma
teriilor prime; agriculturii și indus
triei alimentare; construcției de ma
șini și utilaje necesare pentru reali
zarea acțiunilor de colaborare ce se 
prevăd in domeniile menționate, pre
cum și pentru dezvoltarea ramurilor 
construcțiilor de mașini.

Raportul cu privire la stadiul în
deplinirii celor mai importante ac
țiuni de colaborare incluse în „Planul 
convenit al acțiunilor multilaterale 
integraționiste ale țărilor membre pe 
anii 1976—1980“.

Propunerile privind perfecționarea 
colaborării multilaterale a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

In desfășurarea lucrărilor ședinței 
tovarășii Ion Pățan, reprezentantul 
permanent al României în C.A.E.R., 
președintele în funcțiune al Comite
tului Executiv al C.A.E.R., Nikolai 
Baibakov, președintele Comitetu
lui C.A.E.R. pentru colaborare în 
domeniul activității de planificare,

Secțiunea americană a consiliului 
a hotărit. de asemenea, să transmită 
Congresului american un mesai in 
care se solicită prelungirea acordu
lui româno—american și a clauzei 
națiunii celei mai favorizate dintre 
cele două țări pe o perioadă de mai 
mulți ani.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă sinceră și intr-un spirit 
deschis și constructiv, fiind marcate 
de dorința de a stabili o bază

Telegrama Consiliului economic 
româno-american adresată președintelui 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintelui 

Statelor Unite ale Americii, Jimmy Carter
Consiliul economic româno-ameri- 

can s-a întrunit în cea de-a V-a se
siune plenară la Sinaia. în zilele de 
26 Șl 27 iunie 1978.

încurajați de deciziile luate de 
dumneavoastră cu ocazia întîlnirii la 
nivel înalt din aprilie 1978. de pri
mirea la președintele Nicolae 
Ceaușescu a membrilor secției ame
ricane a consiliului, de mesajul 
transmis de președintele Jimmy Car
ter participantilor la lucrări, membrii 
consiliului s-au angajat în discuții 
concrete si constructive privind per
spectivele dezvoltării schimburilor și 
cooperării economice dintre cele două 
țări.

într-un cadru deschis si sincer, 
membrii consiliului au analizat po
sibilitățile de lărgire a schimburilor 
si ^cooperării în domeniile construc
țiilor de mașini, electronicii, chi
miei. petrochimiei, agriculturii si in
dustriei ușoare, serviciilor, precum 
si a cooperării pe terțe piețe. De 
asemenea, s-a efectuat un fructuos 
schimb de vederi privind accelerarea 
procesului de negocieri, participanții 

bleme social-economice la nivel na
țional si regional ce pot fi soluțio
nate cu ajutorul stiintei si tehnolo
giei. s-au exprimat puncte de vedere 
cuprinse in programele naționale si 
politicile de dezvoltare economică si 
științifică. Pornind de la nivelul 
științific, specificul economic si ne
cesitățile naționale, vorbitorii au for
mulat propuneri concrete privind di
ferite forme de cooperare bilaterală 
si multilaterală. în vederea îmbună
tățirii potențialului de cercetare 
științifică si dezvoltare telthologică al 
tuturor țărilor si In special al celor 
în curs de dezvoltare.

în legătură cu efectele negative pe 
care cursa înarmărilor le are asupra 
transformării stiintei si tehnicii în
tr-un puternic instrument al dezvol
tării. s-a evidențiat faptul că proce
sele legate de înarmare nu numai că 
absorb o parte enormă din resursele

18,46 Tragerea pronoexpres
18.50 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Noi, femeile !
20.30 Telecinemateca : „Secara e verde". 

Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor engleze. Ecranizare a 
piesei de teatru cu același nume 
de Evelyn Williams.' în distribu
ție : Bette Davis, Nigel Bruce, 
John Loring, John Dall. Regia : 
Irwing Rapper

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL Z
20,00 Desene animate
20.25 Studio T ’78
20.50 Mai aveți o întrebare 7 (reluare)
21.20 Telex
21.25 Treptele afirmării 

cări electrice. Pe alocuri, cantitățile de 
apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat 
în 24 de ore. Vînt moderat cu unele 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
6 și 16 grade, iar valorile maxime în
tre 17 și 27 de grade. Izolat, condiții 
de grindină. în București : Vremea va 
fi răcoroasă, mai ales în primele zile. 
Cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vînt moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

repare încălțămintea, să-și co
mande costume, rochii, îmbrăcă
minte pentru copii, să-sl repare 
televizoarele, aparatele de radio, 
să-și dea lenjeria la curățat etc. 
în aceste unități.

Ploieștenii se pot aproviziona 
la cele patru magazine de pre
zentare cu produse textile, tri
cotaje, articole de marochinărie, 
încălțăminte, cu un larg sorti
ment de confecții, produse de 
cooperatorii meșteșugari din ju
deț. (Constantin Căprarul. 

șl Vladimir Kirillin, președintele Co
mitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
tehnico-științifică, au prezentat in
formări in legătură cu unele puncte 
ale ordinii de zi.

S-a trecut apoi la discutarea pro
blemelor aflate pe agenda de lucru 
a ședinței.

Au luat cuvintul tovarășii Aleksei 
Nikolaevici Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste. 
Stanko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, GySrgy Lăzăr, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare. Willy 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, Carlos Rafael Rodriguez, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Cuba, Jambin 
Batmunh, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Mon
gole, Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, și Lubomir Strou- 
gal. președintele Guvernului federal 
al Republicii Socialiste Cehoslovace.

Lucrările sesiunii continuă.

din ce in ce mai solidă pentru 
conlucrarea reciproc avantajoasă din
tre întreprinderile și organizațiile e- 
teonomice din cele două țări.

La încheierea lucrărilor au luat cu
vintul președinții celor două părți 
în consiliu. Vasile Voloșeniuc. pre
ședintele Băncii române de comerț 
exterior, și Milton F. Rosenthal, pre
ședintele Consiliului de administra
ție al companiei ..Engelhard Mine
rals and Chemicals”.

exprimîndu-și dorința de a-si înde-, 
plini în cele mai bune condiții obli
gațiile contractuale reciproce.

în scopul asigurării si dezvoltării 
schimburilor si cooperării economice 
reciproc-avantajoase, consiliul a re
liefat importanta si necesitatea pre
lungirii acordului comercial si a clau
zei națiunii celei mai favorizate din
tre cele două țări.

Consiliul a cerut, de asemenea, ca 
clauza națiunii celei mai favorizate 
să fie acordată României pe o peri
oadă de mai multi ani.

Membrii consiliului vă exprimă 
mulțumiri pentru atenția si sprijinul 
acordate lucrărilor acestui important 
forum economic româno-american, 
precum si angajamentul de a face to
tul pentru transpunerea în viată a 
deciziilor pe care le-ați luat cu oca
zia întîlnirilor dumneavoastră din 
luna aprilie 1978. de a căuta noi căi 
menite să ducă la dezvoltarea în a- 
vantaiul reciproc si pe termen lung a 
relațiilor economice dintre România 
si Statele Unite ale Americii.

științifice si tehnologice ale națiuni
lor. din fondurile ce pot fi destinate 
acțiunilor menite să contribuie la 
creșterea bunăstării oamenilor, a gra
dului de civilizație, dar mențin si 
adîncesc diviziunile existente, creează 
noi obstacole în calea accesului țări
lor în curs de dezvoltare la tehnolo
giile moderne.

S-au făcut, de asemenea, numeroase 
referiri la necesitatea adoptării unui 
program de acțiune care să ofere so
luții concrete de impulsionare a apli
cării stiintei si tehnologiei în scopul 
dezvoltării libere si independente a 
tuturor țărilor, să stimuleze conlu
crarea în acest domeniu, să contri
buie din plin la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, la 
edificarea unui climat de pace, secu
ritate si înțelegere în lume.

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 27 IUNIE 1978

FAZA I:
Extragerea I : 53 84 44 51 89 49 31 

39 15 40 85 35.
Extragerea a Il-a : 74 34 57 4 82 66 

62 72 88 50 10 37.
FAZA A II-A :

Extragerea a IlI-a ; 9 74 31 39 45 5. 
Extragerea a IV-a : 42 47 24 1 87 46. 
Extragerea a V-a : 79 19 48 12 59 43.
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ÎN CÎTEVA RÎNDURIPENTATLON MODERN

La București - „Cupa Europei" 
Ia care vor participa echipe din zece țări

între 2 și 8 Iulie se vor desfășura 
In capitala tării noastre întrecerile 
celei de-a IV-a ediții a „Cupei Eu
ropei" la pentatlon modern, competi
ție de amploare la care și-au anunțat 
participarea echipe de club din zece 
țări : Anglia, Austria, Bulgaria. Gre
cia, R.F. Germania, Italia, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România.

Din rîndui oaspeților se remarcă 
campioni cunoscuți ca Tibor Ma- 
racsko și Sigmond Villanyi (Ungaria), 
Vladimir Șmelev și Serghei Ribikin 
(U.R.S.S.), Norbert Kuhn (R.F. Ger
mania), Velco Bratanov (Bulgaria),

CICLISM
• Proba contracronometru indivi

dual din cadrul campionatelor națio
nale de ciclism — ce se desfășoară 
la Cluj-Napoca. sub genericul „Da- 
ciadei" — a fost ciștigată de dina- 
movistul Marin Valentin. înregistrat

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Amabilul mesaj pe care Excelenta Voastră mi l-a adresat cu ocazia 

Sărbătoririi Zilei naționale a tării mele m-a mișcat profund.
Vă transmit vii mulțumiri și urările mele cele mai bune pentru feri

cirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului român.
JEAN

Mare Duce al Luxemburgului

Vizita ministrului de stat 
insărcinat cu afacerile externe și cooperarea 

al Regatului Maroc
în Capitală au început marți con

vorbirile oficiale între ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Ștefan Andrei, și mi
nistrul de stat însărcinat cu afacerile 
externe și cooperarea al Regatului 
Maroc, M’Hamed Boucetta, precum 
și lucrările Comisiei interguverna- 
mentale româno-marocane de coope
rare economică și tehnică, ai cărei 
copreședinți sînt cei doi miniștri de 
externe.

Cu acest prilej, s-a relevat cu sa
tisfacție evoluția favorabilă a relații
lor româno-marocane, exprimindu-se 
dorința comună de a le amplifica și 
adinei in viitor, în avantajul reciproc, 
al cauzei păcii și cooperării interna
ționale. Au fost examinate noi posi
bilități menite să conducă la extin
derea conlucrării bilaterale pe plan 
economic, științific și în alte domenii 
de interes comun.

între cei doi miniștri de externe a 
avut loc, totodafă, un Schimb de 
opinii în probleme actuale ale vieții 
internaționale.

Au fost prezenți Ovidiu Popescu, 
ambasadorul României la Rabat, pre
cum și Boubker Boumahdi, ambasa
dorul Regatului Maroc la București.

Primire ia Marea Adunare Națională
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit, marți, 
delegația parlamentară marocană 
care Întreprinde o vizită de priete
nie în țara noastră.

Din delegație fac parte Mahamed 
Errachidi, Baouchaib Belbsir. Bra- 
him Zidouh, Hassan Aktam și Ah
med Mchiche, deputați.

în timpul întrevederii s-au evi
dențiat bunele relații existente între 
România și Maroc, subliniindu-se de 
ambele părți contribuția hotărâtoare

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, Vice

prim-ministru. ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. a primit marți după- 
amiază pe Albert Gore, președintele 
firmei „Island Creek Coal Co.“ din 
S.U.A. Au fost abordate aspecte ale 
colaborării dintre întreprinderi de 
comerț exterior din tara noastră și 
firme americane, precum si posibi
litățile existente pentru dezvoltarea 
în continuare a acestora.

★
Marți la amiază, Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a avut 
o întilnire cu Janez Stanovnlk, se
cretarul executiv al Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa, și cu 
Frank Joao Da Costa, secretarul ge
neral al Conferinței O.N.U. pentru 
știință și tehnologie în slujba dez
voltării, care participă la reuniunea 
europeană pregătitoare a acestei 
conferințe.

In cadrul schimburilor de păreri 
care au avut loc cu acest prilej s-au 
discutat probleme privind lărgirea în 
continuare a colaborării României cu 
C.E.E./O.N.U,, precum și stadiul pre
gătirilor Conferințe! Națiunilor Unite 
pentru știință și tehnologie In slujba 
dezvoltării.'.

Ministrul afacerilor externe a ofe
rit un dejun în onoarea oaspeților.

*
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitala Takeo Miki, membru al Came
rei reprezentanților a Dietei japo
neze, al conducerii Partidului Liberal 
Democrat, fost prim-mninistru al Ja
poniei, care face o Vizită în țara 
noastră.

Expoziția „Bijuterii populare poloneze//

Muzeul satului și, de artă populară 
din Capitală găzduiește, începînd de 
marți, expoziția „Bijuterii populare 
poloneze", organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste în ca
drul planului de colaborare cultura.ă 
dintre cele două țări. Sînt expuse 
peste 600 de piese provenind din pa
trimoniul muzeelor etnografice din 
Varșovia, Cracovia, Zakopane, din 
alte colecții poloneze. Podoabele, re
zultat al unui meșteșug cu o înde
lungată tradiție, flustrind înclinația 
spre frumos, sensibilitatea, măiestria 
meșterilor care le-au făurit — sini 
lucrate în argint sau chihlimbar, ala
mă sau coral, os sau corn. Pentru a 
exemplifica modul lor de utilizare, 
armonizarea lor cu îmbrăcămintea 
celor ce le purtau, în expoziție sînt 
prezentate și 16 costume populare

Slawomir Rotkiewicz (Polonia) și 
Danny Nightingale (Anglia).

Din lotul român fac parte Dumi
tru Spirlea, Iuliu Galovici, Ștefan 
Cosma și Constantin Călina.

Iată programul concursului : du
minică 2 și luni 3 iulie : proba de 
călăi’ie (stadionul Olimpia, de la ora 
9.30) ; 4 iulie : proba de scrimă (sala 
Floreasca II, de la ora 8) ; 5 iulie : 
probele de tir (Poligonul Tunari, de 
la ora 9.00)) și inot (bazinul Dinamo, 
de la ora 18) ; 6 iulie : proba de cros 
(pe un traseu amenajat în pădurea 
Călugăreni).

pe distanta de 40 km cu timpul de 
54’25". Pe locul' doi : Mircea Ro- 
mașcanu In 55’02”5TO. întrecerile se 
încheie joi cu proba de fond ce se va 
desfășura pe traseul Cluj-Napoca — 
Huedin — Călățele — Beliș șl retur.

în cursul zilei, ministrul de stat În
sărcinat cu afacerile externe șl coo
perarea al Regatului Maroc a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism 
și a vizitat obiective social-culturale 
din Capitală.

★
Marți după-amiază, Cornel Burtică, 

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit pe M’Hamed Boucetta, ministru 
de stat insărcinat cu afacerile 
externe șl cooperarea al Regatului 
Maroc, președintele părții marocane 
in Comisia interguvemamentală ro- 
mâno-marocană de cooperare econo
mică și tehnică, care face o vizită in 
țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordata 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării și cooperării 
economice reciproc avantajoase, ex
tinderea și diversificarea schimburi
lor comerciale dintre Republica So
cialistă România și Regatul Maroc.

Au fost prezenți Ovidiu Popescu, 
ambasadorul României la Rabat, 
precum Și Boubker Boumahdi, am
basadorul Regatului Maroc la Bucu
rești. (Agerpres) 

a dialogului la nivel Înalt româno- 
marocan in promovarea colaborării 
și cooperării bilaterale pe multiple 
planuri, inclusiv pe cel parlamentar. 
Membrii • delegației au fost informați 
despre realizările obținute de po
porul român in edificarea noii Socie
tăți, despre rolul și activitatea care 
o desfășoară Marea Adunare Națio
nală.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

zilei
Pe aeroportul Otopeni, oaspetele • 

fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Eugen Jebe- 
leanu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Junji Yamada, 
ambasadorul Japoniei la București, 
membri ai ambasadei.

în aceeași zi. Ștefan Andrei s-a 
intilnit cu Takeo Miki la Ministerul 
Afacerilor Externe și a oferit un di
neu în onoarea oaspetelui japonez.

La întrevedere și la dineu a parti
cipat Junji Yamada, ambasadorul 
Japoniei la București.

♦
Marți a avut loc In Capitală o tn- 

tîlnire de lucru intre reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale, Camerei de comerț și industrie, 
ai unor centrale și întreprinderi in
dustriale și organizații românești de 
comerț exterior și delegația oameni
lor de afaceri din Belgia și Luxem
burg, condusă de Achllle Veriy, pre
ședintele Comitetului economic 
belgo-romăn, care face 0 vizită în 
țara noastră.

în cadrul întîlnirii a fost exprima
tă dorința comună a participantilor 
de a investiga și găsi noi căi și posi
bilități pentru dezvoltarea In conti
nuare a colaborării și cooperării teh
nice și științifice în diferite sectoare 
de interes reciproc, pentru extinderea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale dintre România, Belgia și 
Luxemburg.

(Agerpres)

caracteristice diferitelor regiuni «le 
Poloniei.

Despre importanța acestei expoziții 
In cadrul dezvoltării relațiilor cultu
rale româno-poloneze au vorbit la 
vernisaj Nicolae Ungureanu, directo
rul Muzeului satului și de artă popu
lară, și Barbara Kaznowska, șef da 
secție la Muzeul etnografic din Var
șovia.

în asistență se aflau Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au luat parte Kernel Henschka, 
consilier al Ambasadei R. P. Polone 
la București, șefi de misiuni diplo
matice acreditați In țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

• Selecționata de baschet a Arma
tei angoleze îți începe astăzi turneul 
în tara noastră. Oaspeții Vor intîlni, 
de la ora 18, în sala Dinamo din Ca
pitală echipa clubului sportiv Steaua. 
Revanșa acestui med va avea loc 
joi, de la aceeași oră, tot în sala Di
namo. în continuarea turneului, bas- 
chetbaliștii angolezi vor juca la 2 și 
4 iulie în Capitală (sala Î.C.E.D.) cu 
echipa Carpațl București.
• în zilele de 4 și 8 iulie, la Brăila 

și, respectiv, Constanța se vor des
fășura două reuniuni internaționale 
de box cu participarea selecționatei 
Armatei italiene. în prima gală, oas
peții vor întilni echipa Steaua, iar 
in cea de-a doua — formația clubu
lui Farul Constanta.
• Sub genericul competiției națio

nale „Daciada", Asociația sportivă 
I.T.B. organizează, cu începere de la 
10 iulie, Festivalul de șah al Junio
rilor bucureșteni. înscrierile se ori- 
mesc, pînă la 9 iulie, la „Șah Club- 
I.T.B.", din Capitală (str. Lipscani 
nr. 21) sau la telefon 15 19 85,
• în meciurile internaționale de 

polo pe apă disputate ieri în Capi
tală. selecționatele României au în

COMUNICAT 
privind vizita in România a ministrului 

afacerilor externe al Republicii Coasta de Fildeș, 
Simeon Ake

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Coasta de 
Fildeș, Simeon Ake, a efectuat o vi
zită oficială in Republica Socialistă 
România, în perioada 23—27 iunie a.c.

Ministrul ivorian al afacerilor ex
terne a fost primit în audientă dă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. căruia i-a transmis un mesaj de 
prietenie și urări de sănătate și fe
ricire personală din partea președin
telui Republicii Coasta de Fildeș, Fe
lix Houphouet-Boigny, precum și 
urări de deplin succes poporului ro
mân prieten, împreună cu felicitările 
sale pentru opera grandioasă de con
strucție pe care a realizat-o în 
țara sa.

Președintei» Republicii Socialista 
România a rugat pe oaspete să trans
mită președintelui Republicii Coasta 
de Fildeș caldele sale salutări Si urări 
de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate crescindă poporului ivo
rian.

Cei doi miniștri au avut convor
biri care s-au desfășurat intr-o at
mosferă de prietenie, stimă si res
pect reciproc. Ei au exprimat satis
facția față de evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre țările lor. dorința de â 
le lărgi și de a le întări în viitor prin 
înfăptuirea acordurilor si înțelegeri
lor convenite cu ocazia vizitei oficiale 
efectuate în 1977 In Coasta de Fildeș 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

în cadrul convorbirilor șl ăl primei 
sesiuni a Marii comisii mixte de 
cooperare româno-ivoriene, ce a 
avut loc la București, cei doi mi
niștri au analizat stadiul cooperării 
bilaterale in domeniile economic, teh
nic, științific și cultural. Ei au con
statat în această privință largile po
sibilități de dezvoltare a acestei coo
perări. în special în domeniile geolo
gic, minier, al petrolului, agricol, al 
industriei lemnului șl împăduririlor, 
precum și in diversificarea schimbu
rilor lor comerciale, în vederea spo
ririi acestora. în acest scop, ei au 
subliniat necesitatea de a încheia noi 
Acorduri si de a traduce in viață 
acordurile bilaterale existente.

Cei do! miniștri au prezidat prima 
sesiune a Marii comisii mixte de 
cooperare româno-ivoriană. ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la București 
în zilele de 23 și 24 iunie 1978 și au 
semnat Protocolul acestei sesiuni.

Cele două părți au convenit să ac
celereze negocierile în vederea înche
ierii unul Acord privind evitarea du
blei impuneri si a unul acord aerian. 
Ele au semnat înțelegerile de colabo
rare intre radioteleviziunile 81 agen
țiile de presă române și ivoriene și 
au parafat un Acord privind promo
varea și garantarea reciprocă a in
vestițiilor.

S-a efectuat un schimb de scrisori 
tntre cei doi miniștri !n vederea 
acordării reciproce de facilități între 
România șl Coasta de Fildes in ma
terie de vize pentru pașapoartele di
plomatice ti de serviciu.

Miniștrii au reafirmat necesitatea 
deschiderii in cel mai scurt timp a 
Ambasadei Republicii Coasta de Fil
deș la București.

Cei doi miniștri au trecut tn revistă 
problemele actuale ale vieții interna
ționale. Ei au constatat o largă iden
titate de vederi asupra acestor pro
bleme, asupra modului de abordare

*
Marți dimineața, ministrul aface

rilor externe al Republicii Coasta de 
Fildeș, Simâon Akă, care a făcut o 
vizită oficială în țara noastră la in
vitația ministrului afacerilor externe 
al Republici) Socialiste România, 
Ștefan Andrei, a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, ministrul a- 
facerilor externe ivorian a fost sa
lutat de Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

♦
înainte de plecare, ministrul ivo

rian al afacerilor externe a făcut o 
declarație reprezentanților presei 
române. In care a ținut să-și exprime 
gratitudinea pentru primirea caldă, 
prietenească de care s-a bucurat în 
România.

„Mă simt deosebit de onorat — a 
subliniat vorbitorul — că am fost 
primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Convorbirea avută cu a- 
cest prilej a fost deosebit de fructu
oasă și încurajatoare, atît în ce pri
vește problemele care stau în fața 
continentului african, cum sînt cele 
ale dezvoltării armonioase a tuturor 
țărilor de pe acest continent, cit și 
datorită înțelegerii manifestate de 
șeful statului român față de efortu
rile de dezvoltare pe care le face 
Coasta de Fildeș si relațiilor de prie
tenie pe care România le întreține 
cu toate țările lumii, indiferent de 
regimul lor politic. în acest sens, un 

vins cu scorul de 10—9 formația 
S.U.A. 81 respectiv 6—5 reprezenta
tiva Australiei.

• Maestrul internațional argenti
nian Ricardo Szmetan va susține as
tăzi un simultan la 30 de mese la 
„Șah Club-LT.B.“ din Capitală. Si
multanul va incepe la ora 18.
• Turneul de tenis de la Wimble

don a continuat cu primele partide 
ale probei de simplu femei in care 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Jausovec (Iugoslavia) — Flo
rența Mihai (România) 6—3, 8—1 ; 
Anliot (Suedia) — Thibault (Franța)
6—4. 8—2 ; Tomanova (Cehoslovacia) 
—- Mottram (Anglia) 6—1. 6—4 ; 
Austin (S.U.A.) — Desfor (S.U.A.)
6— 1, 6—8, 6—4 ; Strachonova (Ceho
slovacia) — Reynolds (S.U.A.) 6—1,
7- 5 ;

• Cea de-a 65-a ediție a Turului 
ciclist al Franței se va disputa între 
29 iunie și 23 iulie în 22 de etape, 
însumînd peste 4 000 kilometri, cu 
plecarea din orașul olandez Leyden 
și sosirea la Paris, pe Champs 
Elyseăs. Anul acesta, Pirineii. com- 
portînd ca de obicei escaladarea vir- 
furilor Tourmalet și Aspin, vor fi tre- 

șl soluționare a lor. Ei au reafirmat 
în special atașamentul țărilor lor la 
principiile unanim recunoscute ale 
dreptului internațional, în spe
cial cele ale egalității în drep
turi a tuturor statelor, respectului in
dependentei si suveranității naționa
le. neamestecului in treburile inter
ne. renunțării la folosirea forței sau 
amenințării cu forța.

Ei s-au pronunțat pentru soluționa
rea conflictelor existente în diferita 
regiuni ale lumii pe calea negocieri
lor. prin mijloace pașnice. împotriva 
politicii de reîmpărțire a lumii în zo
ne de influentă și de dominație, pen
tru dreptul fiecărui popor de a de
cide liber calea dezvoltării sale.

Părțile au subliniat necesitatea în
tăririi solidarității si unității de ac
țiune a țărilor în curs de dezvoltare, 
a țărilor nealiniate, a intensificării 
eforturilor vizînd eliminarea subdez
voltării si instaurarea noii ordini eco
nomice Internationale, realizării de 
măsuri concrete în domeniul dezar
mării generale si totale și. în primul 
rînd, al dezarmării nucleare.

Miniștrii de externe ai celor două 
țări au subliniat atitudinea fermă a 
guvernelor lor în sprijinul respectării 
independentei naționale, a integrită
ții teritoriale si a suveranității tutu
ror statelor africane, ca si a dreptu
lui lor la pace si securitate. Ei au 
exprimat în această privință profunda 
lor îngrijorare în legătură cu stările 
de încordare si conflictele între di
ferite state africane si au reafirmat 
necesitatea ca statele africane să ac
ționeze in favoarea unei politici de 
pace si de unitate națională, indis
pensabilă dezvoltării lor. să regle
menteze ele insele diferendele lor 
prin mijloace pașnice, prin negocieri, 
singurul mijloc de prevenire a in
tervenției străine si de salvgardare a 
libertății si independentei lor națio
nale.

Ei au reafirmat solidaritatea mili
tantă a guvernelor lor cu popoarele 
Zimbabwe si Namibiei in lupta aces
tora pentru independentă si s-au pro
nunțat pentru eliminarea definitivă 
a politicii de apartheid și discrimi
nare rasială practicate în Africa de 
Sud.

Cei doi miniștri au subliniat nece
sitatea traducerii în -viată a hotărîri- 
lor Conferinței asupra securității si 
cooperării în Europa. El au eviden
țiat, de asemenea, că Întărirea coope
rării și securității în Europa exercită 
o influentă pozitivă asupra întregii 
lumi.

Ministrul «facerilor externe al 
Coastei de Fildeș împreună cu soția 
sa si delegația ivoriană au vizitat 
orașele București. Brasov, unele uni
tăți industriale si instituții culturale.

Ministrului si delegației ivoriene 11 
s-a făcut o primire călduroasă și 
cordială.

Ministrul Ivorian al afacerilor ex
terne 8i delegația care l-a însoțit au 
exprimat admirația lor pentru impor
tantele realizări ale României in toa
te sectoarele economiei si ale vieții 
sociale si culturale a tării.

Oaspetele a exprimat mulțumirile 
81 profunda sa recunoștință pentru 
primirea călduroasă si generoasa 
ospitalitate care i-au fost rezervate 
lui. soției sale 81 delegației ivoriene 
cu ocazia vizitei oficiale in România. 
El a invitat pe tovarășul Ștefan An
drei. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, să e- 
fectueze o vizită oficială în Republica 
Coasta de Fildeș.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere. data vizitei urmînd a fi stabi
lită ulterior.

★
bun exemplu 11 constituie $1 strln- 
sele relații statornicite între Coasta 
de Fildeș și România".

Simeon Akă a relevat, în context. 
Că Vizita întreprinsă anul trecut de 
președintele Nicolae Ceaușescu in 
Coasta de Fildeș, convorbirile extrem 
de cordiale avute cu președintele 
Felix Houphouet-Boigny, documen
tele semnate cu acest prilej constituie 
momente remarcabile în evoluția as
cendentă a raporturilor de prietenie 
și conlucrare româno—ivoriene. Co
laborarea româno-ivoriană. a spus el. 
este relativ de dată recentă, dar exis
tă de ambele părți largi posibilități 
Si o dorință reală de dezvoltare a ei.

în ce privește marile probleme in
ternaționale. cum sint dezarmarea și 
edificarea Unei noi ordini economice 
internaționale, ministrul ivorian a 
apreciat că între Coasta de Fildeș si 
România există o mare identitate de 
Vederi, atît în ce privește abordarea 
acestor chestiuni, cit și modul de so
luționare a lor. Este necesar, a con
tinuat el. ca țările in curs de dez
voltare să beneficieze de credite a- 
vantajoase, să li se asigure un trans
fer rezonabil de tehnologie, pentru 
a se putea dezvolta. Totodată, este 
necesar ca țările africane să se Înțe
leagă Intre ele folosind calea dialo
gului. pentru a nu favoriza ameste
cul și intervențiile din afară.

(Agerpres)

Cuți înaintea Âlpllor. Traseul 11 va 
favoriza și pe rouleuri, intrucit pro
bele contracronometru cuprind circa 
350 kilometri, existînd și o inedită 
etapă contratimp pe echipe, Evreux- 
Caen (153 km).

• Competiția feminină de gimnas
tică desfășurată la Paris s-a încheiat 
cu victoria echipei U.R.S.S. — 378,70 
puncte, urmată în clasamentul gene
ral de formațiile Bulgariei — 367,40 
puncte șl Franței — 360,10 puncte.

în clasamentul individual, pe pri
mul loc s-a situat gimnasta sovie
tică Svetlana Grozdova, cu un total 
de 76,40 puncte.
• Disputat la Strasbourg, meciul 

Internațional de atletism dintre echi
pele masculine ale Franței și R.F. 
Germania s-a Încheiat eu scorul de 
220—188 puncte în favoarea sportivi
lor vest-germani.

în cele două zile de concurs, cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de âtleții vest-germani Michael 
Wessing — 90,34 m în ptoba de arun
carea suliței și Werner Hartmann — 
63,64 m la aruncarea discului (cea 
mai bună performantă mondială pen
tru juniori).
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In favoarea adunării cooperării 
tebnico-stiintifice Intre tarile europene 

Lucrările reuniunii de ia Bonn

Evenimentele de Ia Aden
Un comunicat oficial al C.C. al O.P.U.F.N. privind tentativa 

de lovitura de forfâ și executarea autorilor ei

BONN 27 (Agerpres). — în cadrul 
reuniunii experților din țările parti
cipante la Conferința pentru secu
ritate Si cooperare in Europa, care 
Iși desfășoară lucrările la Bonn, ac
tivitatea din ultimele ședințe s-a con
centrat asupra stabilirii ordinii de zi 
a viitorului Forum științific euro
pean.

Luînd cuvlntul. reprezentantul tă
rii noastre a arătat că, prin crearea 
Forumului științific șl prin stabilirea 
ordinii sale de zi, trebuie să se asi
gure traducerea In viață a dispozi
țiilor corespunzătoare din Actul final 
de la Helsinki, contribulndu-se astfel 
la adlncirea șl diversificarea cooperă
rii științifice și tehnice dintre țările 
participante.

Reprezentantul român a prezentat 
o serie de teme spre a fi examinate 
in procesul de redactare a ordinii de 
zi. teme care se referă la identifica
rea de noi surse de energie, comba
terea poluării, stabilirea de noi sur
se de alimentație, inclusiv produse 
alimentare obținute pe cale sintetică, 
combaterea unor maladii foarte răs- 
pindlte, cum slnt bolile cardiovas
culare. cancerul etc., definirea de noi 
metode de formare și perfecționare

a specialiștilor In domeniile științei 
și tehnicii moderne.

Delegatul R. S. Cehoslovace a pro
pus ca Forumul științific să se con
centreze. între altele, și asupra te
mei privind tehnicile și tehnologiile 
noi pentru producerea, transportul și 
distribuirea energiei și cercetării de 
noi surse energetice, in special ener
gia atomică, solară si geotermică.

Delegatul danez a propus o serie 
de subiecte concrete, cum ar fi sta
bilirea raportului intre cercetarea 
fundamentală și cea aplicată, evalua
rea numărului de specialiști in do
meniul științei șl al sistemelor de 
cercetare, accesul la informația știin
țifică. contacte Intre instituții știin
țifice șl între oameni de știință.

în propunerile prezentate de dele
gatul R. P. Ungare a fost subliniată 
necesitatea întăririi cooperării știin
țifice în domeniile agriculturii șl 
producerii medicamentelor. în timp 
ce delegația Ciprului a apreciat că 
dezbaterile Forumului științific vor 
trebui să se concentreze si asupra 
stabilirii căilor și metodelor vlzînd 
o mai eficientă folosire a resurselor 
materiale și energetice deficitare,

ADEN 27 (Agerpres). — Tentativa 
de lovitură de forță, inițiată de Sa
lem Robaya Aii. fost președinte al 
Consiliului Prezidențial al Republicii 
Democratice Populare a Yemenului, 
împotriva Organizației Politice Uni
ficate a Frontului National, partidul 
unic de guvemămlnt. a eșuat — se 
arată într-un comunicat oficial al 
C.C. al O.P.U.F.N.. difuzat de postul 
de radio Aden și reluat de agențiile 
Î.N.A. și M.E.N. Comunicatul face 
cunoscut, totodată, că. în urma hotă- 
rîrii unul tribunal special, aprobată 
de C.C al O.P.UJ.N.. Salem Robaya 
Aii. împreună cu Jassem Saleh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
O.P.U.F.N.. șl All Salem Al Awar, 
membru al C.C. al O.P.UT.N.. au 
fost executați.

Anterior — arată comunicatul —

Salem Robaya Aii * fost demis din 
toate funcțiile sale,

Referindu-se la, evenimentele care 
au avut loc la ' Aden, documentul 
menționează că fostul președinte a 
organizat declanșarea unui atac îm
potriva sediului CjC. al O.P.U.F.N. șl 
a edificiilor altor instituții centrale 
din capitala R.D.P*. a Yemenului.

Calificînd tentativa de lovitură de 
forță drept reacționară' si anticonsti
tuțională. comunicatul lansează un 
apel poporului R-D.P. a Yemenului, 
chemlndu-1 să-șl siringă rîndurile în 
jurul C.C. al O.P.U.J'.N., care — arată 
documentul — a căutat și va căuta 
In mod constant s& evite luptele fra
tricide. păstrlnd, tn același timp, ra
porturi bune cu /Statele vecine și cu 
cele prietene, pe țbaza neintervenției 
In problemele interne si a respectării 
suveranității natioțiale.

Vedere panoramică asupra uneia din principalele artere ale capitalei 
Argentinei, Buenos Aires

agențiile de presa transmit

DE PRETUTINDENI

Consultări în vederea desemnării candidaților 
la funcția de președinte al Italiei

ROMA 27 (Agerpres). — Activita
tea politică s-a intensificat în Italia 
în această săptămînă. după încheie
rea alegerilor parțiale regionale, pro
vinciale și comunale. Delegațiile par
tidelor îsi continuă. în ritm susținut, 
consultările în vederea desemnării 
candidaților la funcția de președinte 
al republicii. ..marii electori" urmînd 
să aibă prima reuniune loi. 29 iunie.

Luni au avut loc întîlnirl succesi
ve între delegația Partidului Socia
list Italian si delegațiile partidelor 
democrat-creștin si comunist La sfîr- 
șitul primei întîlniri, președintele 
grupului de deputat! al P.D.C.. Fla- 
minio Picooli. a apreciat că „nu va 
fi ușor să se alungă pînă joi la un 
acord între partide pentru desemna
rea unul candidat comun la funcția 
de președinte al republicii". El a 
subliniat, totodată, că este necesar un 
acord între forțele politice. întrucît 
..dezbinările, în acest moment, ar 
putea avea efect» grave pentru viata 
tării".

Liderii socialiști, care s-au reunit 
Intr-o scurtă ședință la sfîrșitul aces
tei întîlniri. au definit Întîlnirea cu 
delegația P.D.C. ca ..amicală si foarte 
utilă. în perspectiva unei clarificări 
a punctelor de vedere".

După o serie de alte consultări între 
partide, luni seara delegația P.S.L 
s-a întîlnit cu o delegație a P.C.I. 
condusă de secretarul general al par
tidului. Enrico Berlinguer. Comuni
catul Biroului de presă al partidului 
socialist afirmă că ..întîlnirea a fost 
pozitivă si a oferit posibilitatea unor 
precizări ale punctelor de vedere 
fundamentale, precum si posibilitatea 
confirmării angajamentului comun de 
a favoriza alegerea noului șef al sta
tului pe baza celui mai larg con- 
simtămint democratic, într-un cadru 
unitar",

în legătură cu o candidatură socia
listă la președinția republicii. P.C.I. 
a declarat că „aceasta este una din
tre formulele ce pot fi luate în con
siderație".

Plenara CC. 
al P.C Paraguayan

ASUNCION 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.D.N., Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist Paraguayan a lansat un apel 
tuturor forțelor patriotice ale țării 
de a forma un front larg de luptă 
împotriva dictaturii lui Stroessner. 
într-un manifest adoptat la recenta 
plenară a C.C. al partidului se arată 
că P.C. Paraguayan cheamă la in
tensificarea acțiunilor pentru elibe
rarea patrioților încarcerați.

Plenara l-a desemnat pe Antonio 
Maidana, care, pînă în prezent, a 
fost președinte al partidului, ca 
prim-secretar al C.C. al P.C. Para
guayan șl l-a numit pe Obdulio 
Harta președinte al partidului.

Rezultatul alegerilor 
legislative din slanda

REYKJAVIK 27 (Agerpres). — Po
trivit rezultatelor definitive ale ale
gerilor legislative desfășurate dumi
nică în Islanda, formațiunile ooall- 
țiel guvernamentale — Partidul In
dependenței și Partidul Progresului 
— au înregistrat un puternic recul 
în favoarea stingii.

Partidul Alianței Populare și Par
tidul Social-Democrat, din opoziție, 
au obținut 22,9 la sută din sufragii 
și respectiv 22 la sută, ceea ce le a- 
sigură un număr de cite 14 deputați 
fiecare. Saltul cel mai spectaculos II 
Înregistrează Partidul Social-Demo
crat, care cîștigă 9 locuri fată de pre
cedentele alegeri.

La Invitația primului 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Gierek, la Varșovia a sosit, 
intr-o vizită ofioială de prietenie, 
Moammer El Geddafi, secretar gene
ral al Congresului General Popular 
din Jamah iria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă.

întrevedere la Berlin. 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germane, a 
avut, la Berlin, o întrevedere cu 
Moammer El Geddafi. secretar gene
ral al Congresului General Popular, 
șeful statului Jamahtria Arabă Libiană 
Populară Socialistă, care s-a aflat în 
vizită oficială In R.D.G. A avut loc 
Un schimb de opinii privind situația 
internațională actuală si s-a procedat 
la un schimb de vederi în privința 
dezvoltării relațiilor dintre cele două 
țări.

Comunicat angolezo-por- 
tUghOZ. La încheterea convorbi
rilor oficiale între președinții Ango- 
lei și Portugaliei, Agostinho Neto și, 
respectiv, Antonio Ramalho Eanes, 
desfășurate in capitala Republicii 
Gulneea-Blssau, a fost dat publicită
ții un comunicat comun care con
semnează hotărtrea celor două țări 
de a dezvolta relațiile economice, de 
a acționa pentru destinderea Inter
națională. Cele două părți Iși expri
mă opoziția față de politica de a- 
partheld, „care trebuie eradicată de 
pe continentul african", sprijinind 
accesul la independentă al Namibiei 
și poporului Zimbabwe potrivit rezo
luțiilor Națiunilor Unite și Organiza
ției Unității Africane.’ La convorbiri 
a participat ca invitat și șeful statu
lui Guineea-Bissau, Luis Cabrai.

Republica Capului Verde 
n-are baze străine pe teri
toriul SăU nu accePtâ politica 
de bloc In Africa — se arată lntr-un 
comunicat oficial al Direcției Gene
rale de Informații — dat publicității 
la Praia și reluat de agenția France 
Presse. Comunicatul arată că Repu- 
bHca Capului Verde, conformlndu-sa 
poHticil de neaHniere, nu va permite 
stabilirea nici unei baze străine pe 
teritoriul său șl nici utilizarea aero

portului international de la Praia 
pentru transportarea da trupe sau 
material de războit care să fie folo
sit Împotriva altei? țări, indiferent 
dacă aceasta se bB& în Africa sau in 
altă parte a lumii..

In cadrul acțHunUor consacrate 
împlinirii a 60 de ani de la for
marea statului national unitar 
român, la Luxemburg a fost or
ganizată o seară de muzică ro
mânească, la care ți-a dat con
cursul formația oondusă de Ale
xandru Bănică. Ao fost interpre
tate lucrări dd George Enescu, 
Grigoraț Dinictiț Ciprian Porum- 
bescu, precum și wn program de 
muzică popunră românească. 
Organizată de Ministerul Educa
ției Naționale și Afacerilor Cul
turale din Luxemburg, in cola
borare cu Asociația culturali 
Luxemburg—România, seara de 
muzică românească s-a bucurat 
de un deosebit succes.

Expresie a intensificării schim
burilor de valori in domeniile 
culturii ți artei dintre țara 
noastră ți țările Amerlcii Latine, 
România participă In aceste zile 
la trei expoziții organizate In 
Argentina. Prezențele românețti 
la aceste expaaiții se bucură de 
aprecieri elogioase din partea 
publicului vizitator.

La Universitatea. națională 
Mayor de San Marcos ți la Fa
cultatea de medicină a Univer
sității din Lima, Maria Alexe, 
lector de limbi și literatură ro
mână, a ținut conferința intitu
lată „Școala românească, mijloc 
fundamental de educare a tine
retului". Au participat numeroți 
profesori-.universitari ți studenți.

Convorbiri vietnamezo- 
irakiene. Hano1 *-au dasfâ?u* 
rat. marți, convorbiri Intre delegația 
de partid și guvernamentală a R.S. 
Vietnam, condusă de Xuan Thuy, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, secre
tar al C.C. al P.C. din Vietnam, șeful 
Secției afacerilor externe a C.C. al 

și delegația similară din 
condusă de M. Al-Razzaz, 

al conduce- 
1 Socialist 

Irak — informează 
__ ________  Interlocutorii s-au 

informat reciproc asupra situației din 
cele două țări șl au procedat la un 
schimb de păreri In problemele de 
Interes comun.

Președintele Braziliei,Er* 
nesto Gelsel. a supus aprobării 
Congresului Național (parlamentul) o 
serie de reforme constituționale care 
urmează să intre în vigoare la 1 ia
nuarie 1979. Aceste reforme anulează 
toate documentele excepționale afla
te în vigoare în Brazilia de zece ani. 
Președintele Geisel a anuntat. încă 
de vinerea trecută. principalele 
orientări ale acestui proiect, care 
prevede, printre altele, revenirea la 
garanțiile legale si constituționale, 
precum și crearea de noi partida 
poHtica.

P.C.V. 
Irak, 
secretar general adjunct 
ril regionale a Partidului 
Arab Baas din 
agenția V.N.A.

Președintele Libanului, 
EHas Sarkis, a examinat, mărfi, 1* 
Beirut, împreună cu premierul Selim 
Al-Hoss, ultimele evenimente inter
venite în situația din țară șl măsu
rile ce se impun pentru restabilirea 
securității pe întregul teritoriu liba
nez. Potrivit postului de radio Bei
rut, în aceeași zi, ministrul de in
terne Salah Salman a fost primit de 
șeful statului libanez, căruia l-a pre
zentat un plan de asigurare a secu
rității în țară, elaborat din împu
ternicirea guvernului. Planul amintit 
urmează să fie examinat șl aprobat 
In prima reuniune a guvernului liba
nez — relatează agenția M.E.N.

Vizita în Kuweit * mini!rtTU- 
Jul adjunct al afacerilor externe al 
R. P. Chineze, Hă Yln, »-a încheiat 
marți. în cursul vizitei — relatează 
agenția China Nouă — el a avut 
convorbiri cu vicepremierul șl mi
nistrul afacerilor externe al Kuwei
tului, șeic Sabah Al-Ahmed Al-Jaber 
Al-Sabah, In cursul cărora părțile au 
exprimat dorința dezvoltării pe mai 
departe a relațiilor de prietenie și a 
cooperării pe toate planurile dintre 
cele două țări. A fost realizat, de 
asemenea, un schimb de păreri asu
pra ultimelor evoluții ale situației 
internaționale. în aceeași zi. Hă Yin 
a plecat spre Amman, pentru o vizită 
în Iordania.

Secretarul general al 
O.N.U., Kart Waldheim, a avut 
o Intre-vedeae la New York cu Hel
mut Kohl, președintele Uniunii Creș
tin-Dem ocra ițe din R.F. Germania. în 
acest cadru, • au fost discutate pro
bleme ale situației Internationale, cu 
precădere rekițiile Est-Vest, sesiunea 
specială a .Adunării Generale a 
O.N.U. consasârată dezarmării, situa
ția din Orientul Mijlociu și din A- 
frica australă.!

Naționalizare, asemui h<m~ 
durian a anunțai naționalizarea com
paniei străine „Telecomunications", 
care deținea, de 50 de ani, controlul 
asupra serviciilor de comunicații 
prin telex, pe rețeaua internă și ex
ternă a tării. Prin această măsură 
s-a încheiat procesul de trecere pro
gresivă în proprietatea statului a în
tregului sector al comunicațiilor șl 
telecomunicațiilor honduriene. Ser
viciile respective vor fi asigurate de 
întreprinderea de stat de specialita
te — Hondutel.

0 nouă reuniune delega
țiilor U.R.S.S.. S.U.A. si Marii Bri
tanii în cadrul tratativelor In vederea 
elaborării unul tratat privind Inter
zicerea generală șl totală a experien
țelor cu arma nucleară a avut loc la 
27 iunie la Geneva.

Conferință a Organizației 
de solidaritate afro-asiati- 

In capitala Republicii Sri Lanka 
au Început, marți, lucrările unei con
ferințe a Organizației de solidaritate 
afro-aalaticft, la care participă delega
ții din 40 de țări din Asia si Afri
ca. Inaugurlnd lucrările conferinței, 
ministrul de externe al tării-gazdă, 
A.C. Sahqul Hameed, a relevat că. în 
ultimii 20 de ani, au fost obținute 
mari realizări In sprijinire* luptei de 
eliberare a națiunilor de pe aceste 
două continente, dar că exercitarea 
de presiuni, deschise sau mascate, 
a Impietat ca realizările să fie șl 
mai mari — informează agenția 
Taniug.

Stagnarea producției In* 
dustriale în țările Pieței co* 
BlUne« Potrivit fnui raport «1 Co
misiei C.E.E., dat publicității luni la 
Bruxelles, producția industrială a 
țărilor membre ale Pieței comune nu 
a Înregistrat, practic, nici o creștere 
de la Începutul acestui an. In ianua
rie anul trecut, producția industrială 
a „celor nouă" a înregistrat o ușoară 
creștere, dar ulterior a urmat declinul. 
Pe de altă parte, raportul relevă că, 
în timp ce consumul particular pare 
să se accentueze, investițiile indus
triale sînt în regres.

(Urmare din pag. I)
cit mai concret, mal eficient lucrărilor 
sesiunii, România s-a manifestat ca 
unul dintre participant!! cei mai activi 
— cunoscîndu-se locul central pe 
care îl ocupă obiectivul dezarmării 
în ansamblul politicii noastre ex
terne, activitatea neobosită a parti
dului și statului, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, in slujba 
acestui deziderat vital al omenirii. 
O expresie edificatoare a acestei 
preocupări neabătute o constituie în
săși HOTĂRÎREA comitetului 
CENTRAL AL P.C.R. PRIVIND PO
ZIȚIA IN PROBLEMELE DEZAR
MĂRII ȘI ÎN PRIMUL RÎND ALE 
DEZARMĂRII NUCLEARE, hotărire 
înscrisă ca document oficial al sesi
unii și In temeiul căreia țara noas
tră a prezentat reuniunii de la New 
York un program amplu, coerent și 
unitar de propuneri vizînd Dunctele- 
cheie ale problematicii dezarmării, 
propuneri ce au întrunit o largă apre
ciere. primind, de altfel. In cercurile 
O.N.U. denumirea de „decalog al 
dezarmării".

Fie că este vorba de înghețarea 
cheltuielilor militare, a efectivelor și 
armamentelor la nivelul anului 1978 
Si trecerea la reducerea lor trepta
tă. astfel Incit pină în 1985 să se 
ajungă la diminuarea nivelurilor ac
tuale cu cel puțin 10—15 la sută ; 
de complexul măsurilor în vederea 
dezangajării militare în Europa și în 
lume, inclusiv edearea unor zone de 
securitate la frontierele dintre state, 
notificarea prealabilă și renunțarea 
la manevrele și mișcările miHtare de 
anvergură ; de reducerea treptată a 
activității blocurilor miHtare. ca mă
sură tranzitorie spre desființarea lor 
concomitentă ; fie că este vorba de 
prioritatea absolută acordată măsuri
lor de dezarmare nucleară, scoaterii 
în afara legii a armamentului atomic 
și a oricăror arme de exterminare 
In masă, sau de creșterea hotărită șl 
eficientă a rolului O.N.U. în stimu
larea și înfăptuirea dezarmării — 
propunerile României se caracteri
zează prin realism și spirit con
structiv.

Ele pornesc de la premisa obiecti
vă că. tocmai datorită deosebitei sale 
complexități, problema dezarmării 
nu-și poate găsi soluționare inte
grală de la o zi la alta, ci se Impu
ne abordată ca un proces de largă 
perspectivă, desfășurindu-se treptat, 
prin măsuri parțiale și cu caracter 
tranzitoriu, care să conveargă spre 
telul final al dezarmării generale și 
totale.

Totodată, măsurile propuse de 
România urmăresc să îmbine acțiu
nile în direcția dezarmării cu efor
turile pentru rezolvarea altor proble
me cardinale : utilizarea rațională 
a resurselor economisite pentru a se 
asigura dezvoltarea economică mai 
rapidă a tuturor statelor, inclusiv a 
celor avansate și, in mod deosebit, 
a celor în curs de dezvoltare, cu ve
nitul national cel mai scăzut : lichi
darea subdezvoltării si eliminarea 
decalajelor dintre state. Ele sînt me

nite, de asemenea, să determine 
creșterea încrederii intre state, să 
ducă la o reducere a tensiunii, sa 
creeze o ambiantă sporită de secu
ritate. in condiții de deplină egalita
te pentru toate statele.

Un for de sugestii și 
Idei valoroase. Avansînd a- 
ceste propuneri. România șl-a 
exprimat. în același timp, recep
tivitatea fată de orice alte propuneri 
menite să conducă la oprirea eursei 
înarmărilor. în acest sens, se poate 
lua act cu satisfacție de faptul că, 
drept urmare a cererilor tot mai 
insistente ale opiniei publice, sesiu
nea s-a constituit într-un for 
larg în care s-au avansat idei 
valoroase, sugestii și propuneri de

relevlndu-se, de pildă, măsurile pro
puse de Iugoslavia referitoare la în
cetarea cursei înarmărilor nu
cleare, reducerea treptată a stocu
rilor existente și a mijloacelor 
de transportare, pînă la elimi
narea lor totală. Nu au rămas 
în afara atenției nici problemele le
gate de cursa înarmărilor conventio
nale ; de pildă, Venezuela a formu
lat propunerea inițierii de negocieri 
privind încheierea unul acord prin 
care să se limiteze aceste arme în 
America Latină.

Dezideratului creșterii eficienței 
O.N.U. i s-au circumscris asemenea 
propuneri cum ar fi : crearea unui 
consiliu consultativ în cadrul Națiu
nilor .Unite care să elaboreze ra
poarte anuale privind situația în do
meniul înarmărilor și să adopte un

La rfndul JCr, S.U.A. au reînnoit 
declarația că iau vor utiliza armele 
nucleare împotriva statelor nepose- 
soare de asemenea' armament. au 
propus crearea, unei forte interna
ționale permanente de menținere a 
păcii și au prezentat o serie de idei 
in sfera controlului înarmărilor.

Reinserarea Franței în dialogul in
ternațional asupra dezarmării, pro
punerile făcute; referitoare la crea
rea unui nou mecanism de negocieri 
de dezarmare, 'farearea unui fond in
ternational al dezarmării în slujba 
dezvoltării și la modalități noi de 
exercitare a controlului, au fost, de 
asemenea, apreciate ca un aport 
constructiv la dezbaterile sesiunii, 
în același sens pozitiv, au fost re
ceptate și o serie de idei avansate 
de Marea BritanSe, ca, de pildă, pro-

SESIUNEA SPECIALĂ A O.N.U.:
propuneri constructive, cure se cer muteriulizute

măsuri demne de atenție. Chiar si 
state care, pînă acum, nu participa
seră. din diferite motive, la negocie
rile pentru dezarmare purtate în dife
rite foruri au adus, de această dată, 
un valoros capital de propuneri si 
puncte de vedere. Tot mai mult se 
conturează aspectul unui tablou în 
care întreaga umanitate; înțelegînd 
necesitatea stăvilirii cursei înarmări
lor. îsi intensifică preocupările. îsl 
unește într-o măsură crescîndă efor
turile pentru a găsi soluționări rezo
nabile — proces care, trebuie arătat 
deschis, se găseste abia la început, ne
lipsind încercări ale forțelor vechiului 
de a deturna atenția spre aspecte 
secundare și nesemnificative, pentru 
a menține cursul înarmărilor.

O importantă contribuție de pro
puneri constructive au adus țările so
cialiste, țările în curs de dezvoltare 
și nealiniate, țările mici și mijlocii, 
în general forțele care se pronunță 
pentru soluții judicioase proble
melor internaționale. Propunerile 
și sugestiile lor îmbrățișează as
pecte din cele mai diferite ale 
dezarmării. Un loc important o- 
cupă, de pildă, cele referitoare la 
relația nemijlocită dezarmare-dez- 
voltare, în acest sens putîndu-se cita 
ideea avansată de Sudan de a se in
stitui o taxă de 5 la sută asupra bu
getelor de înarmare, sumele rezulta
te urmînd a fi îndreptate spre aju
torul de dezvoltare, sau propunerea 
Irlandei, care prevede alocarea de 
către toate țările a unui procent din 
produsul lor național în vederea în
făptuirii obiectivelor dezarmării.

Numeroase propuneri vizează do
meniul de maximă prioritate al 
dezarmării nucleare, în acest cadru

plan global conținînd priorități clare 
și un ansamblu de măsuri pe plan 
general și pe plan local în domeniul 
dezarmării (Mauritius) ; înființarea 
unei autorități mondiale de dezarma
re ca instituție permanentă în siste
mul O.N.U. (Sri Lanka) ; statorni
cirea unui mecanism internațional în 
cadrul acestui sistem, însărcinat cu 
controlul aplicării măsurilor de dez
armare ce vor fi adoptate (Maurita
nia) ; încheierea unei oonvenții prin 
care oamenii de știință se angajează 
să aducă la cunoștința O.N.U. orice 
descoperire care ar putea fi folosită 
pentru crearea unor arme de dis
trugere în masă (Arabia Saudită),

Se cuvine remarcat că au fost for
mulate, totodată, importante propu
neri de către statele mari. In 
acest sens se relevă propune
rile prezentate de U.R.S.S. pri
vind reducerea cursei înarmărilor, 
îndeosebi a celor nucleare. încetarea 
fabricării tuturor tipurilor de arma
ment nuclear și interzicerea tuturor 
celorlalte arme de distrugere în ma
să, renunțarea la sporirea forțelor 
armate și armelor convenționale de 
către statele membre permanente ale 
Consiliului de Securitate și țările cu 
care acestea au acorduri militare.

A fost primită cu viu Interes pro
punerea R.P. Chineze privind convo
carea unei eonferinte a tuturor șe
filor de state în problema interzi
cerii totale și a distrugerii integrale 
a arsenalelor nucleare și. cu priori
tate. încheierea unui acord asupra 
nerecurgerii la armele nucleare, pre
cum și propunerea de înființare a 
unui organism de negocieri, sub e- 
gida O.N.U.. cu participarea tuturor 
statelor.

punerea cu priwire la desființarea 
Comitetului de ja Geneva si crearea 
unui nou organism de negocieri mul
tilaterale de dezarmare, pe baze meu 
democratice.

Se remarcă, de asemenea, propu
nerile secretarului general al O.N.U. 
în legătură, de pildă, cu crearea unul 
consiliu consultativ de experți pe 
lingă Secretariatul general al Națiu
nilor Unite.

Este demn de relevat că multe din 
aceste propuneri și idei coincid, se 
aseamănă sau se apropie mult de 
măsurile preconizate de tara noas
tră. ceea ce atestă, o dată In plus, 
faptul că inițiativele României răs
pund cu adevărat unor cerințe gene
rale. intereselor reale ale comunită
ții națiunilor.

Desigur, propunerile formulate la 
sesiune si aflate încă în faza dezba
terilor de lucrase caracterizează prin- 
tr-o mare diversitate. Esențial este 
însă ca nimic din fondul bogat de idei 
constructive să nu se piardă, să se 
Identifice toate elementele asupra 
cărora se poate eădea de acord, să 
se caute punctele de convergentă, 
astfel ca tot «eea ce este propunere 
viabilă, eficientă, să-și găsească 
valorificarea, să fie înscrisă în do
cumentul final al sesiunii. Criteriul 
esențial de verificare a voinței poli
tice a statelor participante si a efici
entei O.N.U. îl constituie tocmai mo
dul în care urmează să fie pus în va
loare fondul important de idei si pro
puneri avansate în cadrul reuniu
nii. Important este să se de
pună toate eforturile pentru ca 
aceste idei să nu aibă soarta celor 
peste 200 de rezolutil adoptate de-a

lungul anilor de O.N.U. In proble
mele dezarmării sau a dezbaterilor 
din cadrul celor peste 4 000 de reu
niuni ținute în perioada postbelică 
în diferite foruri ne această temă : 
locul propunerilor formulate nu este 
Si nu poate fl arhivele O.N.U.. pen
tru uzul viitorilor cercetători, ca 
mărturii ale unor dorințe pioase, dar 
nerealizate, 
cesar ca 
propuneri să-și găsească materia
lizare în 
practice. cu 
tîrziată, pe linia dezarmării, 
angajamentul clar si ferm al state
lor. în primul rind al celor dispunînd 
de potențialul militar cel mal ri
dicat, chemate să dea exemplu șl 
să aducă principala 
acest sens.

Este adevărat — șl 
fost pus în evidență 
lucrărilor sesiunii — 
încercări de a invoca 
rie a „echilibrului" i 
pretinsă garanție a păcii. ReaHtățile 
arată însă că stabilirea acestui echi
libru la niveluri mereu mai ridicate, 
așa cum din păcate se petrec lucru
rile. duce, de fapt, la intensificarea 
continuă a cursei înarmărilor — 
singura cale reală a securității fiind 
stabilirea unui asemenea echilibra 
în jos, la niveluri tot mai scăzute.

Avind în vedere complexitatea 
problemelor, care, desigur, nu își 
pot găsi rezolvare dintr-o dată, este 
necesar ca actuala sesiune să fie 
concepută ea o verigă într-un proces 
de avansare treptată, dar continuă, 
pe calea dezarmării. Firește, a- 
ceasta impune ca problematica 
dezarmării să-și găsească o tra
tare nu în spiritul sau cadrul po
liticii de bloc, pentru că în felul 
acesta se ajunge la întețiri ale cursei 
înarmărilor — este de ajuns să a- 
mintim de recenta hotărire a 
N.A.T.O., adoptată chiar în timpul 
sesiunii, de a spori cheltuielile mi
litare în Viitorul deceniu cu Încă 
100 miliarde de dolari — d' prin 
participarea egală în drepturi a tu
turor statelor și prin luarea în con
siderare a intereselor tuturor, cadrul 
cel mai propice în acest sens ofe- 
rindu-1 în continuare Organizația 
Națiunilor Unite, forul mondial cel 
mai larg si reprezentativ.

înfăptuirea dezarmării, șl în primul 
rind a dezarmării nucleare, sub un 
control international strict si eficace, 
constituie obiectivul în sprijinul căruia 
acționează cu neabătută consecventă 
tara noastră, care, prin glasul pre
ședintelui Nicolae Ceausescu, sl-a 
afirmat răspicat votata de a milita 
cu neslăbită dîrzenie pentru ca ge
nerațiile viitoare să fie ferite de fla
gelul războiului, pentru ca. prin efor
turile unite ale tuturor statelor, ala 
celor mai largi forte social-poUtlce. 
să se contureze orizonturile unei 
lumi senine, fără arme si războaie, o 
lume a păcii si securității, a progre
sului si bunăstării tuturor națiunilor.

Dimpotrivă, este ne
toate aceste idei șl
măsuri și inițiative 

aplicabilitate neîn- 
linia dezarmării, în

contribuție In
l acest lucru a 

și cu ocazia 
că mai există 
asa-zisa teo- 

înarmărilor, ca

Romulus CĂPLESCU 
'Cornellu VLAD

Capriciile vremii. In u]- 
tlmele zile, ploi torențiale s-au abă
tut asupra Întregului teritoriu finlan
dez — din sudul pînă în nordul în
depărtat al țării. Precipitațiile abun
dente au împiedicat desfășurarea 
amplelor serbări populare „Juhan- 
nus", organizate, In fiecare an, cu 
prilejul solstițiului de vară. Marile 
focuri de tabără, în jurul cărora sa 
desfășoară de obicei spectacole fol
clorice, nu au mai putut fi aprinse. 
Dincolo de Cercul polar s-a ară
tat soarele, concursurile de schi 
programate în apropierea localității 
Kilpiajaervl trebuind să fie suspen
date, din cauza deteriorării stratului 
de zăpadă.

• GR1U-HIBRID DE 
MARE RANDAMENT.Cer- 
cetările pentru obținerea super- 
grîului triticale, prin încrucișa
rea griului din specia „triticum" 
cu secara din specia „secale", 
au debutat Încă din 1940, dar 
pină de curînd noua cereală nu 
ieșise din fazele de „laborator". 
Hibrizii obținuți erau steriH sau 
se reproduceau în condiții ne
satisfăcătoare. în cadrul Insti
tutului francez de cercetări 
agronomice din Clermont Fer
rand s-a obținut acum o varie
tate de „triticale" cu un randa
ment de 7 000—8 000 kg la hec
tar, care a început să fia 
cultivată pe ogoarele unor ex
ploatări agricole din Clermont 
Ferrand, Colmar șl Nevers. Re
zistentă la frig, umiditate și se
cetă, această cereală cșnține o 
cantitate de proteine conside
rabil mai mare decît griul, ceea 
ce are o mare însemnătate pen
tru țările care suferă de subnu
triție. începînd de anul viitor, 
Franța va fi cea dinții țară care 
va comercializa semințe de 
„triticale", prima cereală sinte
tizată de om, pentru om.

• 50 000 DE OPERE 
DE ARTĂ DISPĂRUTE. 
Nu de mult, În Italia a fost să- 
vîrșit un nou furt de mari pro
porții de opere de artă. Este 
vorba de sustragerea din gale
ria Pitii, din Florența, a 10 ta
blouri aparținînd unor maeștri 
flamanzi, printre care figurea
ză și o plnză pictată de Rubena. 
După cum remarcă ziarul en
glez „Guardian", In anii postbe
lici au dispărut din muzeele și 
lăcașurile de cult ale Italiei cir
ca 50 000 de opere de artă. Se 
remarcă și faptul că numărul

’ sustragerilor a crescut an de an, 
atlngînd cifra de 12 000 lucrări 
de artă sustrase In decurs de 
365 de zile. Pentru a se pune 
capăt acestor sustrageri siste
matice din patrimoniul cultural 
național s-au adoptat măsuri 
severe, inclusiv extinderea coo
perării in cadrul Interpolului.

• PREMIERA BIO
LOGICĂ ABSOLUTĂ. 
Un embrion de șoarece congelat 
timp de cinci ani a fost readus 
la viată de dr. David Whitting
ham, de la University College 
din Londra, potrivit comunică
rii făcute de omul de știință en
glez În cadrul Societătti Regale 
Britanice. Embrioni de șoarece 
În vîrstă de trei zile au fost 
congelați în azot lichid In anul 
1973. Unul dintre el, ..reînviat" 
anul acesta, a fost reim plantat 
In uterul unei femele șoarece, 
fapt care a duș la nașterea la 
termen a imul pul de șoarece 
perfect normal — ceea ce con
stituie o experiență unică In *- 
nalele biologiei.

• MASA ROTUNDA 
IN PROBLEMELE ENER
GIEI. Economisirea energiei — 
problemă de cea mal stringentă 
actualitate — a determinat ini
țiativa a trei prestigioase pubH- 
cații europene de informare ști
ințifică, respectiv din R.F.G. 
(Umschau in Wissenschaft und 
Technik"), Franța („La Re
cherche") și Anglia („Endea
vour"), de a organiza la Luxem
burg o masă rotundă, la care au 
participat specialiști de renume. 
Numere speciale ale publicații
lor consacrate dezbaterilor me
sei rotunde s-au bucurat de un 
deosebit intere* In rîndul citi
torilor.

• TEZAUR ROMAN, 
în Maroc a fost descoperit cel 
mai mare tezaur identificat 
pînă acum In această țară de 
piese romane de aur și argint. 
Tezaurul cuprinde 500 de piese 
datind din secolul lntîi î.e.n., a- 
dică din prima perioadă a ocu
pației romane pe teritoriul de 
azi al Marocului. Descoperirea 
a dat naștere unui proces de 
răsunet, în care sînt implicați 
o serie de afaceriști străini care 
voiau să vîndă clandestin mo
nedele, de o deosebită valoare 
arheologică.

U.R.S.S.: Lansarea navei cosmice 
„Soiuz-30“

Al doilea echipaj mixt din cadrul programului 
„Intercosmos"

MOSCOVA 27 — Co
respondentul Agerpres, 
Mihai Coruț, trans
mite : La 27 iunie, ora 
18, 27 minute și 21 
secunde (ora Mosco
vei). de pe cosmodro- 
mul „Baikonur" și-a 
luat startul nava spa
țială pilotată „So- 
iuz-30“, avîndu-i la 
borti pe colonel Plotr 
Klimuk, pilot-cosmo
naut al Uniunii Sovie
tice, comandant de 
navă, și maior Mi- 
roslaw Hermaszewski, 
cetățean al Republicii 
Populare Polone, cer- 
cetător-cosmonaut.

Acesta este cel de-al 
doilea echipaj mixt 
lansat în cadrul pro
gramului 
mos", 
căruia

„Intercos- 
la realizarea 
participă, ală-

turi de alte opt țări so
cialiste, și Republica 
Socialistă România. 
Naya „Soiuz-30“ ur
mează să facă jonc
țiunea cu comple
xul științific for
mat deocamdată din 
stația „Saliut-6“ și 
nava „Soiuz-29“, unde 
se află ta momentul 
de față cuplul sovie
tic Vladimir Kovalio- 
nok — Aleksandr I- 
vancenkov, lansat la 
15 iunie.

Programul actualei 
misiuni spațiale la 
bordul complexului 
științific orbital preve
de continuarea cerce
tărilor și experiențelor 
începute cu stația „Sa- 
liut-6“ de alte trei e- 
chipaje care au lucrat 
succesiv în interiorul

laboratorului orbital, 
precum și o suită de 
cercetări și experi
mente inedite, cu ca
racter tehnic, tehnolo
gic, medico-biologic 
etc., cerute de econo
miile naționale și de 
diverse domenii știin
țifice ale U.R.S.S. șl 
Poloniei. v

La ci teva ore după 
start, nava pilotată 
„Soiuz-30“ a-a plasat 
pe o orbită circumte- 
restră, evoluînd 6pre 
complexul științific 
spațial Potrivit date
lor furnizate de siste
mele de bord și ra- 
poartelor primite la 
Centrul de dirijare a 
zborului, membrii e- 
chipajului mixt
simt bine, iar zborul 
decurge normal.

se

■ft

S.U.A
pentru

WASHINGTON 27 
(Agerpres). — De la 
baza aeriană Vanden
berg, din California, 
N.A.S.A. a lansat luni, 
cu ajutorul unei ra
chete „Atlas-Agena". 
primul satelit pentru 
studierea oceanelor — 
„SEASAT-A". El va fi 
plasat pe o orbită po
lară circulară, la o al
titudine de 800 ki
lometri.

Sarcina satelitului 
va fi aceea de a cu-

Primul satelit 
studierea oceanelor
lege și transmite la 
sol date în legătură cu 
declanșarea viaturilor, 
temperatura la supra
fața oceanelor, cu- 
renți și valuri, topo
grafia teritoriilor sub
marine, furtunile de 
coastă, prezenta bancu
rilor de pește, contu
rul cîmpurilor de 
gheață, interacțiunea 
pămînt-apă etc. 
celeași date vor 
strînse cu ajutorul 
vioanelor, navelor

A- 
fl 
a- 
și

baloanelor meteorolo
gice pentru a fi com
parate cu cele trans
mise de „SEASAT-A". 
Dacă experimentul va 
fi concludent și con
vingător, o rețea de 
sateliți de acest tip ar 
putea supraveghea per
manent oceanele și 
furniza informațiile 
necesare meteorologi
lor și oceanografilor, 
companiilor maritime, 
companiilor de pescuit 
și petroHere etc.
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