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încheierea lucrărilor Consfătuirii pe țară
a oamenilor muncii din comerțul socialist

în prezenta tovarășului. Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, miercuri a avut loc șe
dința de includere a Consfătuirii pe 
țară a oamenilor muncii din comer
țul socialist, convocată din iniția
tiva și la indicația secretarului ge
neral al partidului.

Sosirea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu a fost salutată cu entu
ziaste manifestări de dragoste și 
stimă. în fata Palatului sporturilor 
și culturii, care a găzduit, in zilele 
de 27 și 23 iunie, lucrările consfă
tuirii. numeroși participant la lu
crările acestei reuniuni, precum și 
cetățeni ai Capitalei l-au primit pe 
secretarul general al partidului cu 
deosebită însuflețire, aclamind și o- 
vationind îndelung. Scandind în
flăcărate urări de salut, ei au dat 
glas atașamentului profund fată de 
partid și secretarul său generai, re
cunoștinței fierbinți pentru grija 
permanentă pe care tovarășul 
Nieolae Ceaușescu o poartă dezvol
tării multilaterale a tării, creșterii 
nivelului material și spiritual al tu
turor oamenilor muncii din patria 
noastră.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. pre
cum și tovarășii Iosif Banc. Virgil 
Cazacu, Lina C-iobanu. Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Janos Faze- 
kas. Paul Niculescu. Gheorghe 
Pană. Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu iau loc in prezidiul ședinței 
de închidere a lucrărilor consfă
tuirii.

în sală se află membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat si ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai organis
melor economice. prim-vicepre- 
ședinti și vicepreședinți ai consi
liilor populare județene, cadre din 
centralele industriale, din unităti 
și intreprinderi furnizoare de bu
nuri de larg consum.

Adresindu-se secretarului general 
al partidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.. celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, 
tovarășul Janos Fazekas. membru

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului in
terior, a spus :

îmi revine cinstea ca in numele 
participanților la consfătuire, ai 
tuturor oamenilor muncii din co
merț, cooperație și turism să salut 
cu deosebită stimă si căldură pre
zenta în mijlocul nostru a secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.

Dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nieolae Ceaușescu. vă adre
săm cele mai respectuoase și calde 
mulțumiri, exprimind sentimentele 
noastre de adincă dragoste si re
cunoștință pentru activitatea prodi
gioasă în fruntea partidului si sta
tului, pentru tot ce faceți spre bi
nele și fericirea patriei noastre so
cialiste. pentru bunăstarea" și 
prosperitatea întregului nostru po
por.

în numele delegaților si invita- 
tilor. tovarășul Janos Fazekas a a- 
dresat secretarului general al parti
dului rugămintea de a lua cuvintul 
în cadrul Consfătuirii pe tară a oa
menilor muncii din comerțul so
cialist.

în aplauzele însuflețite ale miilor 
de participant! la consfătui
re. a luat cuvîntul tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bit interes, cu deplină aprobare și 
satisfacție, fiind subliniată în repe
tate rînduri cu aplauze puternice, 
entuziaste. Participanții la lucrările 
consfătuirii aclamă minute in șir 
pentru partid și secretarul său ge
neral. Răsună ovații și urale. Sint. 
toate acestea, manifestări care ex
primă recunoștința pentru înalta 
apreciere de care se bucură, alături 
de întregul popor, oamenii muncii 
din comerțul socialist, precum și 
hotărirea lor fermă de a acționa cu 
abnegație' pentru înfăptuirea sarci-
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri. 
28 iunie, pe conducătorii delega
țiilor care participă la cea de-a 
XXXII-a ședință a sesiunii Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, 
ale cărei lucrări se desfășoară la Bucu
rești : Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, Lubomir Strougal. 
președintele guvernului federal al 
Republicii Socialiste Cehoslovace. 
Carlos Rafael Rodriguez, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Cuba, Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane. Jam- 
bin Batmunh, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare

Mongole, Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri ăl Repu
blicii Populare Polone, Gyorgy Lâzâr, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, Alek
sei Nikolaevici Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Au fost prezenți A. Marinț, vice
președinte al Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, conducătorul de
legației țării sale, invitată la sesiune. 
Jose Eduardo dos Santos, viceprim- 
ministru al guvernului Republicii 
Populare Angola, Sin In Ha, amba
sadorul Republicii Populare Democra
te Coreene la București, Gesesse V. 
Kidan, membru al Comitetului Perma
nent al Consiliului Administrativ Mi
litar- Provizoriu, responsabil cu pro
blemele economice al Etiopiei socia

liste, Sanan Southichak, ministrul co
municațiilor, lucrărilor publice și 
transporturilor al Republicii Demo
crate Populare Laos, Le Thanh Nghi, 
viceprim-ministru al guvernului Re
publicii Socialiste Vietnam, conducă
torii delegațiilor acestor țări, prezen
te în calitate de observatdri.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai delegațiilor țărilor participan
te la sesiune.

A fost de față N.V. Faddeev, secre
tarul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La întrevedere au participat tova
rășii Manea Mănescu, Ilie Verdeț, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei și Vasile Mușat.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie și cordialitate.

Dineu oferit de tovarășul Nieolae Ceausescu

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit un dineu 
in cinstea conducătorilor delegațiilor 
care participă la cea de-a XXXII-a 
ședință a sesiunii consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

La dineu au luat parte șefii dele
gațiilor prezente la sesiunea C.A.E.R.. 
membri ai delegațiilor, precum și ai 
Secretariatului Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Au participat tovarășii Manea Mă
nescu. Iosif Banc, Emil Bobu. Cornel 
Burtică, Emil Drăgănescu, Paul Ni
culescu, Gheorghe Oprea, Ion Pățan,

Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Andrei, Vasile Mușat, membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

în timpul dineului, desfășurat in
tr-o atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, tovarășul Nieolae Ceaușescu 
a toastat pentru dezvoltarea continuă 
a colaborării dintre țările reprezen
tate la ședința, de la București a se
siunii C.A.E.R., in sănătatea secre
tarilor generali și primilor secretari 
ai partidelor comuniste și muncito
rești, a șefilor de stat și a primilor 
miniștri ai guvernelor din țările res
pective. în sănătatea tuturor celor 
prezenți lg dineu.

Răspunzind în numele participan-
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ților la ședința sesiunii C.A.E.R., 
Piotr Jaroszewicz. președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, 
a toastat in sănătatea tovarășului 
Nieolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pentru Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și Gu
vernul Republicii Socialiste România, 
pentru bunăstarea și propășirea po
porului român, pentru lărgirea co
laborării și unității țărilor socialiste, 
pentru pace și socialism și a expri
mat mulțumiri pentru bunele con
diții create desfășurării cu succes a 
lucrărilor sesiunii.

NICOLAE CEAUȘESCU Ministrul de stat însărcinat cu afacerile
externe și cooperarea al Regatului Maroc

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Este o deosebită plăcere pentru 
mine de a lua parte la lucrările 
Consfătuirii pe țară a lucrătorilor 
din comerțul socialist și de a vă 
adresa, cu acest prilej, dumnea
voastră, tuturor oamenilor muncii 
din comerț, în numele Comitetului 
Central al partidului, al Consiliului 
de Stat și guvernului, precum și al 
meu personal, un salut călduros, 
împreună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în cadrul consfătuirii desfășura
te în aceste două zile s-au dezbătut 
pe larg problemele activității în
treprinderilor de comerț, a unită
ților comerciale, pentru buna apro
vizionare și servire a oamenilor 
muncii cu ceea ce industria, agri
cultura, statul nostru socialist 
creează pentru satisfacerea nece
sităților întregului popor. Se poate 
spune că discuțiile au evidențiat 
rezultatele pozitive obținute în dez
voltarea activității de comerț, în 
perfecționarea acestuia și, totoda
tă, existența unor lipsuri și nea
junsuri ce trebuie înlăturate în 
vii toi'.

Putem aprecia că lucrările con
ferinței s-au desfășurat cu rezul
tate bune, că există condiții ca în 
perioada imediat următoare să a- 
sistăm la o îmbunătățire a întregii 
activități comerciale, de servicii și 
turism, care să ducă la o mai bună 
satisfacere a necesităților construc
torilor socialismului, ale întregului 
nostru popor. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Fără îndoială că nivelul comer
țului este determinat. în primul 
rînd, de măsura în care industria 
și agricultura asigură producerea 
bunurilor materiale ce trebuie puse 
la îndemîna oamenilor muncii. 
Sînt cunoscute realizările obținute 
în dezvoltarea economiei noastre 
socialiste. Producem astăzi, în in
dustrie, de 40 de ori mai mult 
decît înaintea celui de-al doilea 
război mondial, în anul cu cea mai 
mare dezvoltare a economiei în 
vechiul regim. Agricultura noastră 
realizează, de asemenea, o produc
ție de aproape 3 ori mai mare. 
S-au dezvoltat și celelalte sectoare 
economice, precum și știința, în- 
vățămîntul, activitatea culturală. 
Avem rezultate bune în realizarea 
planului cincinal 1976—1980, elabo
rat de Congresul al XI-iea. în pri

ma jumătate a cincinalului, indus
tria a realizat o producție supli
mentară de peste 40 miliarde Iei, 
creîndu-se astfel condiții ca pînă 
în 1980 să înfăptuim atit cincinalul, 
cit și programul suplimentar ela
borat de Conferința Națională, 
asigurînd peste prevederile planu
lui o producție industrială de cel 
puțin 100 miliarde lei.

în agricultură am obținut în 
primii doi ani ai cincinalului o 
producție medie anuală de peste 
19 milioane tone cereale, realizînd 
un ritm de creștere pe perioada 
respectivă mai mare decît în in
dustrie. După felul în care se pre
zintă situația pînă acum, se poa
te aprecia că și în acest an vom 
avea o recoltă bună, care va asi
gura aprovizionarea corespunză
toare a populației cu produse agro- 
alimentare.

Succesele din industrie și agri
cultură, din celelalte sectoare e- 
consmice au creat posibilități pen
tru creșterea mai accentuată a ve
niturilor oamenilor muncii, ceea ce 
se materializează în hotărîrea de 
a majora retribuția, pe întregul 
cincinal, cu 32 la sută, față de 20 
la sută, cît fusese stabilit inițial.

în mod deosebit trebuie men
ționat faptul că dezvoltarea în ritm 
înalt a economiei naționale a dus 
la creșterea gradului de civiliza
ție al întregului popor, a produs 
schimbări radicale în structura so
cială, a determinat transformarea 
orașelor și satelor în localități pu
ternice, în continuă înflorire. Pe 
această bază s-au putut asigura 
produse de consum într-o propor
ție tot mai mare de la un an la 
altul. Merită să subliniem faptul 
că desfacerile de mărfuri prin co
merțul socialist erau, in 1965, de 
5,2 ori mai mari decît în 1950, iar 
în 1978 de aproape 15 ori. Din a- 
cestea, desfacerile de mărfuri ali
mentare au fost în 1965 de 6,4 ori 
mai mari decît în 1950, iar în 1978 
de aproape 18 ori ; alimentația pu
blică s-a dezvoltat de 7,5 ori față 
de 1965 și de peste 22 ori față de 
1950. De asemenea, volumul pro
duselor industriale nealimentare 
vîndute populației a fost în 1965 
de 4 ori mai mare decît în 1950, 
iar în 1978 de peste 12 ori.

Nu doresc să mă refer în amă- ■ 
nunțime la desfacerile pe catego
rii de produse ; este bine știut că, 
față de 1950, acum consumăm de 

5 ori mai multă carne, de 19 ori 
mai mult lapte, de aproape 8 ori 
mai mult ulei, de 5 ori mal mult 
zahăr, de peste 7 ori mai multe 
legume ; desfacem de 23 de ori 
mai multe confecții și de 108 ori 
mai multă mobilă. Ce demonstrea
ză aceste cifre ? Tocmai faptul că, 
pe baza dezvoltării în ritm înalt 
a industriei socialiste, a progresu
lui înregistrat de agricultura noas
tră, s-au creat condiții pentru a 
pune la dispoziția populației can
tități tot mai mari de produse a- 
g'roalimentare și industriale. Eco
nomia noastră socialistă a permis 
înfăptuirea obiectivelor funda
mentale ale politicii partidului, 
ale societății socialiste, de a a- 
sigura, într-o perioadă relativ 
scurtă, ridicarea gradului general de 
civilizație materială și spirituală 
a întregului popor. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Dacă am compara unele din con
sumurile realizate astăzi în Româ
nia, am vedea că la multe sîntem 
aproape, iar la cîteva chiar peste 
nivelul realizat în cele mai dezvol
tate țări din lume. De altfel, din 
punct de vedere al consumului de 
calorii pe locuitor ne aflăm printre 
primele 10 țări ale lumii. (Vii a- 
plauze). Aceasta se poate constata 
cel mai bine privindu-i pe cetățe
nii patriei noastre, care — trebuie 
să recunoaștem — au început să 
se îngrașe cam mult. (Animație ; 
aplauze). De asemenea, și la unele 
consumuri de bunuri industriale 
sîntem la nivel mondial; la încăl
țăminte am ajuns Ia aproape 4 pe
rechi pe locuitor, ceea ce se resim
te în faptul că desfacerile devin 
anevoioase. La țesături și la alte 
produse, ritmul de desfacere este 
bun, dar nu mai asigură creșterile 
din trecut; aceasta arată că am 
ajuns la un nivel care satisface în 
cea mai mare parte cerințele 
populației. Desigur, există încă 
probleme de calitate, probleme de 
modă, dar acestea sînt mai ușor de 
soluționat decît problemele de fond 
— asigurarea masei de produse ne
cesare satisfacerii consumului 
populației.

Menționez toate acestea la con
sfătuirea dumneavoastră deoarece, 
pînă Ia urmă — așa cum am a- 
rătat — activitatea comerțului nu 
face decît să reflecte modul in 
care societatea, respectiv industria 
și agricultura, asigură produsele 

necesare consumului. Dacă nu ar 
fi existat această bază a produc
ției, nici numărul muncitorilor din 
comerț nu ar fi crescut, n-am fi 
dezvoltat la nivelul de astăzi re
țeaua de magazine, activitatea co
mercială nu ar fi cunoscut ritmul 
pe care îl realizăm în momentul 
de față. Cred că dispunem acum 
de spații comerciale ce satisfac în 
condiții corespunzătoare necesită
țile — desigur, asigurînd o activi
tate mai intensă. Avem, de aseme
nea, în comerț un număr de oa
meni ai muncii foarte mare — 
445 000. Aceasta înseamnă că la 50 
de locuitori, socotind inclusiv co
piii din creșe, există un lucrător în 
comerț. Iată de ce apreciez că dis
punem de un sector comercial des
tul de puternic, că avem o bază 
materială bună, pe care, folosind-o 
cum trebuie, vom desface în con
diții superioare produsele de care 
dispunem, vom aproviziona popu
lația lâ timp, asigurînd ca ea să 
fie servită civilizat.

Se poate spune că, pe baza rea
lizărilor obținute în industrie și 
agricultură, comerțul nostru și-a 
îndeplinit și își îndeplinește în 
mod corespunzător rolul ce ii re
vine în societate. Alături de mun
citori, de țărani, de ceilalți oameni 
ai muncii, personalul din comerț 
și-a îndeplinit și iși îndeplinește in 
tot mal bune condiții sarcinile și 
rolul în diviziunea socialistă a 
muncii, în procesul producției și 
desfacerii. De aceea, aș dori să fo
losesc acest prilej pentru a men
ționa încă o dată aprecierea deo
sebită pe care partidul și guvernul 
o dau activității din acest sector, 
adresînd, totodată, lucrătorilor "din 
comerț cele mai calde felicitări 
pentru rezultatele de pînă acum și 
urări de succese și mai mari în 
munca lor viitoare. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Avem, fără îndoială, dreptul să 

fim mulțumiți de rezultatele obți
nute în toate sectoarele de activi
tate, inclusiv în comerț. Nu trebuie 
însă să uităm că mai sînt multe 
probleme de soluționat. Desigur, pe 
primul plan se află realizarea pro-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nieolae Ceaușescu. a 
primit, miercuri după-amiaza, pe 
M’Hamed Boucetta, ministrul de stat 
inșărcinat cu afacerile externe și coo
perarea al Regatului Maroc, pre- , 
ședințele părții marocane in Comi
sia ' interguvernamentală româno- 
marocană de cooperare economică și' 
tehnică, ale cărei lucrări se desfășoa
ră la București.

La întrevedere au luat parte Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, președintele părții române in 
comisie, Ovidiu Popescu, ambasado
rul României la Rabat.

A fost de față Boubker Boumahdi, 
ambasadorul Marocului in tara noas
tră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nieolae Ceausescu, din partea regelui 
Hassan al II-lea, un cald salut de 
prietenie si cele mai bune urări de 
sănătate și fericire. Totodată, minis
trul marocan a mulțumit pentru o- 
noarea de a fi primit de președintele 
României, pentru ospitalitatea de care 
s-a bucurat în timpul șederii in tara 
noastră.

Mulțumind pentru mesajul trans
mis. președintele Nieolae Ceausescu 
a adresat, la rindul său. regelui 

Hassan al II-lea salutări prietenești 
si cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii s-a subliniat 
cu satisfacție faptul că relațiile dintre 
România si Maroc cunosc o evoluție 
pozitivă în numeroase domenii de ac
tivitate, avind la bază importantele 
hotărîri convenite cu prilejul întilniri- 
lor si convorbirilor româno-marocane 
la cel mai înalt nivel, care au deschis 
largi perspective conlucrării fruc
tuoase dintre cele două țări. S-a ex
primat dorința de a intensifica aceste 
raporturi, de a continua dialogul la 
cel mai inalt nivel, de a folosi mai 
eficient largile posibilități oferite de 
economiile celor două țări pentru di
namizarea relațiilor de colaborare 
reciproc-avantajoase. de a realiza in 
cele mai bune condiții proiectele de 
cooperare si prevederile acordurilor 
existente între România si Maroc. 
Au fost apreciate, în acest sens, mă
surile și acțiunile de cooperare sta
bilite de Comisia mixtă româno-ma- 
rdcană. rolul acestui organism in 
concretizarea de noi 'acțiuni de cola
borare.

Abordindu-se unele probleme ale 
actualității internaționale, a fost ex
primată dorința celor două țări de a 
conlucra mai strins, in planul politi

cii externe, pentru a-si aduce în con
tinuare contribuția la soluționarea 
pozitivă a problemelor care confruntă 
omenirea, pentru consolidarea păcii, 
intelegerii si cooperării între națiuni, 
promovarea unor relații interstatale 
noi. întemeiate pe egalitate si echi
tate, care să asigure dezvoltarea li
beră și independentă a tuturor po
poarelor pe calea progresului econo
mic si social. S-a subliniat hotărirea 
celor două țări de a acționa pentru 
stingerea focarelor de încordare, 
pentru reglementarea politică a si
tuațiilor conflictuale. pentru lichida
rea subdezvoltării si stabilirea unei 
noi ordini economice internaționale.

A fost relevată necesitatea soluțio
nării pașnice a situației din Orientul 
Mijlociu, a instaurării unei păci 
drepte și durabile in zonă, care să 
ducă la retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate in urma răz
boiului din 1967, la recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului pa
lestinian la o existentă de sine stătă
toare. inclusiv de a-și crea un stat 
propriu independent, la asigurarea 
integrității si securității tuturor sta
telor din această regiune.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.
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au Îndeplinit planul semestrial
JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

Oamenii muncii din economia ju
dețului Dîmbovița au raportat la 28 
iunie îndeplinirea planului pe primul 
semestru al anului. Succesul le va 
permite ca pină la finele lunii să 
obțină suplimentar o producție in
dustrială în valoare de peste 150 mi
lioane lei, concretizată, între altele, 
în 9 milioane kWh energie electrică. 
4 000 tone cărbune, 5 500 tone oțel 
brut, 4 000 tone laminate, 14 strunguri 
paralele, 5 instalații pentru foraj, 500 
tone lacuri și vopsele. Peste 85 la 
sută din sporul producției industria
le se va obține pe seama creșterii 
productivității muncii.

în telegrama adresată C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul județean 
Dîmbovița al P.C.R., se spune :

Aplicînd in viață indicațiile, sarci
nile și orientările cuprinse în expu-

★

Vești primite din întreaga țară 
scot in evidență succesele înregistra
te de noi colective de oameni ai 
muncii din unitățile economice ale 
țării în îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe primul 
semestru al anului.

Prin mai buna folosire a capacită
ților tehnice și a timpului de lucru, 
precum și prin creșterea productivi
tății muncii, întreprinderile orașului 

nerea dumneavoastră, la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 22—23 martie a.c„ 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Dîmbovița sint angajați ple
nar pentru înfăptuirea exemplară a 
planului șl angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pe acest an.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că — sub condu
cerea organizației județene de partid, 
toți oamenii muncii din județul Dîm
bovița vor munci în continuare cu 
dăruire patriotică și răspundere co
munistă pentru îndeplinirea întocmai 
a obiectivelor stabilite de Congresul 
al XI-Iea și Conferința Națională ale 
partidului, sporindu-ne în acest fel 
contribuția la vasta operă de dezvol
tare economico-socială a țării, de e- 
dificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate șl înaintare a 
României spre comunism.

★

Slnnicolau Mare — cel mal tînăr 
centru industrial din județul Timiș 
— vor realiza suplimentar, pină la 
finele acestei luni, un volum da pro
duse în valoare de 12 milioane lei, 
ceea ce reprezintă mai mult de 75 la 
sută din angajamentele asumata pa 
întregul an.

★
îndeplinirea planului semestrial • 

fost raportată șl de Combinatul si
derurgic Reșița.

Siderurgiștii reșlțeni vor elabora 
în plus, pină la finele lunii iunie, 
peste 18 000 tone oțeluri aliate, can
titate ce depășește substanțial anga
jamentul asumat pe Întregul an, și 
mai mult de 16 000 tone fontă, lami
nate finite pline și cocs metalurgic. 
De asemenea, formațiile de muncă 
din sectoarele auxiliare ale combina
tului vor livra suplimentar peste 
36 000 tone calcar, var și cărămizi de 
șamotă, 190 tone utilaje și construcții 
metalice, precum și cantități însem
nate de piese de schimb și alte ma
teriale necesare procesului de topire, 
turnare și laminare a metalului.

★
Colectivul Întreprinderii de mașini 

agregate și mașini-unelte speciale 
din Iași a îndeplinit în avans planul 
pe primul semestru, fiind, astfel, 
create condiții pentru ca pină la 
sfârșitul lunii iunie să realizeze o 
producție suplimentară în valoare de 
peste 5 milioane lei. Acest succes are 
la bază organizarea judicioasă a pro
ducției și a muncii, valorificarea su
perioară a materiei prime, creșterea 
productivității muncii cu 6 la sută 
peste prevederile stabilite.

De menționat că, în acest an, acti
vitatea întreprinderii ieșene a fost 
marcată de omologarea și asimilarea 
in producție a unor noi și moderne 
mașini-unelte, precum și a unor 
componente de mașini-agregat, desti
nate Industriei constructoare de 
mașini.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor Consfătuirii pe țară
a oamenilor muncii din comerțul socialist

(Urmare din pag. I)
nilor ce le revin, a indicațiilor 
și orientărilor formulate de secreta
rul general al partidului, de a asi
gura perfecționarea continuă a 
intregului comerț socialist — de 
stat și cooperatist — factor de bază 
al creșterii nivelului de trai al po
porului, de a transpune neabătut 
în viață hotărîrile Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, spre binele și fericirea 
întregului nostru popor.

în numele participanților la con
sfătuire, al tuturor oamenilor mun
cii din comerțul nostru socialist, to
varășul Janos Fazekas a mulțumit 
din inimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru magistrala expu
nere prezentată, pentru orientările 
și indicațiile date în vederea per
fecționării activității din comerț, 
cooperație și turism, sectoare deo
sebit de importante ale economiei 
noastre. Aceasta — a spus vorbito
rul — confirmă, încă o dată, 
preocuparea statornică și per
manentă a secretarului general 
al partidului, președintele țării, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea economiei naționa
le, grija pe care o poartă aprovi
zionării populației, creării celor 
mai bune condiții de odihnă oame
nilor muncii, acestea înscriindu-se 
in ansamblul măsurilor de ridicare 
necontenită a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului. Ex- 
primînd hotărirea participanților la 
consfătuire, a tuturor oamenilor 
muncii din comerț, cooperație și tu
rism, ne angajăm în fața dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca. 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, să facem totul 
pentru ca indicațiile date în aceas
tă consfătuire să devină pentru noi 
toți un efectiv program de lucru. 
Vom acționa cu hotărâre pentru în
tronarea in toate unitățile a ordinii 
și disciplinei, a solicitudinii față 
de cerințele oamenilor muncii, pen
tru îmbunătățirea continuă a servi
rii populației la nivelul exigențelor 
actuale ale poporului nostru.

★
în prima parte a ședinței de di

mineață au continuat dezbaterile 

generale asupra problemelor în
scrise pe ordinea de zi a consfă
tuirii. Au luat cuvîntul tovarășii 
Constantin Ciolofan, directorul Di
recției comerciale a municipiului 
Petroșani. Gheorghe Machita, direc
torul întreprinderii de reparații 
utilaj comercial din Bacău, Riedl 
Șarlota, șefă de unitate din Satu 
Mare, Ștefan Olteanu, vicepre
ședinte al Uniunii sindicatelor din 
comerț și cooperație, Eva Blaga, se
cretar al Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., vicepreședinte al con
siliului popular județean. Gabriel 
Postole, directorul întreprinderii 
județene de legume-fructe ialomița, 
Ghiță Petre, președintele Coopera
tivei de consum din comuna Scor- 
nicești, județul Olt, Dumitru Avră- 
mie, maistru cofetar la întreprin
derea hotelieră ..Intercontinental" 
din București. Aurica Drăgan, eco
nomistă la Direcția comercială ju
dețeană Neamț, Liviu Derban, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar județean Arad, Ion Bădescu, di- 
rectorul Direcției comerciale jude
țene Argeș, Lucretia Ghinea, șefă 

de cantină-restaurant la întreprin
derea de construcții-montaj meta
lurgic din Reșița, Radu Abagiu, vi
cepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului București.

După încheierea dezbaterilor ge
nerale, in deplină unanimitate, a 
fost adoptată Rezoluția Consfătuirii 
pe tară a oamenilor muncii din co
merțul socialist, amplu program de 
activitate al lucrătorilor din ;a- 
cest important sector al eco
nomiei noastre naționale pentru 
sporirea contribuției întregului nos
tru comerț socialist — de stat și 
cooperatist — la realizarea politicii 
partidului de dezvoltare economico- 
socială a tării, de ridicare continuă 
a nivelului de trai material și spi
ritual al intregului popor. Rezoluția 
urmează să fie completată cu indica
țiile și recomandările făcute de to
varășul Nicolae Ceaușescu in cuvîn- 
tarea rostită la închiderea lucrări
lor consfătuirii, precum și cu pro
punerile și sugestiile formulate în 
cadrul dezbaterilor în plen și în 
cele 10 secțiuni de lucru.

(Agerpres)
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„Apa vie" a tinereții comuniste:

SPIRITUL REVOLUȚIONAR

Din cuvîntul participanților la dezbateri

Există amintiri constituite din 
fapte, momente care se păstrează în 
conștiință nealterate, vii. trăgindu-si 
seva reîmprospătării lor din trăini
cia lucrurilor înfăptuite. Pentru Ion 
Jalbă, de la întreprinderea de utilai 
tehnologic Buzău, lunile petrecute 
acum 30 de ani pe șantierul natio
nal al tineretului Salva-Viseu revin 
in memorie cu precizia în detalii a 
unei pelicule filmate : ..Repede au 
mai trecut anii ! îmi amintesc că am 
sosit pe șantierul căii ferate Saiva- 
Vișeu la 17 august 1948. Eram 120 de 
buzoieni. din oraș si din satele ju
dețului. si am format brigada nr. 17. 
Am lucrat în punctul Teici u. Mun
ceam cu tîmăcopul. cu lopata, cu 
ranga, cu vagonetii. Singurul element 
tehnic era dinamita. Lucram pe orice 
vreme, pe ploaie, pe vînt si răsunau 
văile de cîntecele noastre. Brigada a 
ciștigat steagul de fruntaș al șantie
rului pe care l-a predat apoi Comi
tetului județean U.T.C. Buzău într-o 
atmosferă sărbătorească, de mare 
entuziasm".

Utecistul de atunci este astăzi teh
nician cu experiență si secretarul 
uneia dintre organizațiile de bază 
din întreprindere. Dar nu si singurul 
veteran de aici al primelor șantiere 
naționale ale tineretului. Si comunis
tul Stefan Tănase a lucrat la șantie
rul Salva-Viseu. Păstrează din zilele 
acelea medalii, diplome, fotografii. 
„Astăzi am rămas utecist cu inima, 
ne spune el cu o umbră de nostal
gie in glas. Cînd sint invitat să le 
vorbesc tinerilor de pe șantierele 
orașului despre brigăzile noastre de 
altădată o fac cu mare plăcere".

Ca pretutindeni în tara noastră, si 
pentru metalurgistii buzoieni altele 
sint exigentele de acum, altele sint 
răspunderile. perspectivele. decît 
cele pe care le aveau cu trei dece
nii în urmă veteranii de azi ai șan
tierelor naționale ale tineretului. Cu 
atît mai mult cu cit întreprinderea 
lor este o unitate industrială tînără. 
rezultatul unei rapide si fascinante 
transformări a unor vechi ateliere 
intr-un obiectiv industrial modern. 
Chiar la începutul reprofilării sale, 
în toamna anului 1973. întreprinderea 
îsi consemnează în cronica sa. cu li
tere de aur. un eveniment de refe
rință : vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pentru comuniștii între
prinderii. recomandările făcute atunci 
de secretarul general al partidului 
au devenit un program de lucru clar, 
concret si mobilizator: executarea 
de utilaie de mare complexitate 
destinate noilor obiective industriale 
ale tării din industriile chimică si 
metalurgică, modernizarea produse
lor. introducerea unor procedee mo
deme de lucru. îmbunătățirea cali
tății produselor si efectuarea de 
probe tehnice ireproșabile în între

prindere. intensificarea procesului de 
autoutilare.

„în întreprindere vor fi Învestiți 
în anii următori 5.5 miliarde lei. in
cit în 1985 ea va deveni unul dintre 
cele mai mari combinate de profil 
din tară — ne spune Gheorghe La- 
zăr. secretarul comitetului de partid. 
Se înțelege, vom avea de rezolvat 
probleme complexe începând de la 
asigurarea forței de muncă de înaltă 
calificare si pină la aplicarea celor 
mai noi realizări ale științei si teh
nicii. întreprinderea noastră va fi si 
în anii următori unitate productivă, 
șantier si școală în același timp. Toc
mai de aceea, nouă, comuniștilor, ne 
revin responsabilități multiple".

Dintre cele trei coordonate amin
tite de secretarul comitetului de 
partid, cea mai bogată în semnifica
ții este rolul de scoală al întreprin
derii. nu în sens academic, ci în vi
ziunea transformării oamenilor — 
profesional, etic si politic — iar pen
tru comuniști o scoală a spiritului 
revoluționar. Cînd întreprinderea 
si-a redefinit profilul, majoritatea 
muncitorilor erau tineri, unii abia 
veniti de pe băncile școlilor profe
sionale din Ploiești. Tîrgoviste. Cîm- 
pina ; unii erau necalificati. neadap- 
tati încă rigorilor industriei moder
ne. ale disciplinei muncitorești. Oa
menii cu experiență în muncă, comu
niștii î-au ajutat zi de zi. adesea 
după orele de efort pentru reali
zarea exemplară a propriilor sarcini 
de productiv să-si însușească profe
sii de înaltă calificare, procedee teh
nologice complicate, care reclamau 
îndemînare. cunoștințe tehnice. Une
ori trebuiau înfrînte îndoiala, nesi
guranța. Comunistul Nicolae Ion. sef 
de echipă la sculărie. îsi amintește 
de frămîntările de început ale lui 
Marian Dragomir. „Tare se mai zbu
ciuma. Pacă-1 aud cum îmi spunea : 
«Nu cred că voi ajunge vreodată să 
fac matrițe ca dumneata»". Cu tact și 
exigentă, cu responsabilitate comu
nistă. el a reușit să transmită tînăru- 
lui muncitor nu numai bogata sa 
experiență profesională, ci si acel 
spirit revoluționar care a făcut din 
Marian Dragomir... secretarul organi
zației de bază din secție : tânărul 
comunist a devenit un muncitor de 
bază al întreprinderii.

Tot la școala spiritului revoluțio
nar al comuniștilor s-a format si Iile 
Mihai, lăcătuș în secția cazangerie. 
Are 29 de ani. dar pare cu zece ani 
mai tînăr. îi este caracteristică pa
siunea pentru tehnică pe care o.ma- 
terializează cu tovarășii săi de 
muncă în soluții concrete. în între
prindere este cunoscut mai ales pen
tru faptul că el e cel care a con
ceput si executat un dispozitiv pen
tru eliminarea sudurii manuale la 
construirea unor stâlpi de susținere. 

Efectul? în loc de 3—4 zile, lucrarea 
se execută acum în 8 ore.

Fostul brigadier Ion Jalbă îsi amin
tește de opinia intransigentă a colec
tivului de brigadieri, de faptul că cel 
care nu se adaptau rigorilor disci
plinei șantierului erau trimiși spre 
locurile de unde au venit. Astăzi, co
munistul Stelian Boacă. lăcătus-me- 
canic în secția niecano-sudură de la 
fabrica de utilaj metalurgic, are de 
adus amendamente acestei... soluții 
disciplinare. Ca membru al comite
tului de partid care răspunde de or
ganizația U.T.C., el susține că „edu
carea prin muncă a celor care au în
călcat normele codului etic sau a 
celor certați cu disciplina este un 
principiu de bază, un «stand de 
probă» al acțiunii spiritului revolu
ționar al comuniștilor".

Echipa în care lucrează Stelian 
Boacă este formată din 20 de mun
citori. o colectivitate unită, puternică 
nu numai în producție, ci si în viata 
de zi cu zi. Pe T. M.. venit în echipa 
lor să-si ispășească 6 condamnare, 
l-au ajutat să devină alt om. să do- 
bindească încredere in el si în tova
rășii săi de muncă, l-au format sen
timentul satisfacției pentru muncă, 
pentru datoria îndeplinită. In iatiua- 
rie și februarie, echipa a executat o 
lucrare care în mod normal trebuia 
terminată în trei luni. Era o construc
ție metalică — cale cu role — pentru 
Combinatul siderurgic din Călărași. 
„Este greu să explic în cuvinte — 
ne spune Stelian Boacă — bucuria 
sufletească pe care o simțim atunci 
cînd știm că prin ceea ce facem noi 
aici. în secție, contribuim, după pu
terile noastre, la construirea altor 
întreprinderi în tara noastră, la dez
voltarea altor localități ale patriei".

Zilnic. întreprinderea primește noi 
muncitori încă neformati. mai mult 
sau mai puțin pregătiți pentru con
tactul cu rigorile si realitățile me
diului industrial. Disciplina, ordinea, 
respectarea programului si normelor 
de producție nu devin automat re
flexe în comportarea lor. Aceasta 
cere perseverentă, răbdare, fermi
tate din partea celor chemați să-1 
ajute a se integra în viata de uzină, 
în întreprinderea buzoiană s-au for
mat nuclee puternice, echipe care 
muncesc exemplar, secții în care ac
tivitatea politico-educativă este bine 
reglată, care pune în valoare poten
țialul revoluționar al comuniștilor. 
Deși întreprinderii îi mai trebuie ani 
să devină o unitate industrială de 
tradiție, comuniștii de aici sînt pur
tătorii unui spirit revoluționar de 
tradiție, care se regăsește în împli
nirile de astăzi si în cele ce vor 
urma.

C. VARVARA

Vorbitorii au dezlAtut, Intr-un 
spirit de înaltă responsabilitate, 
sarcinile calitativ superioare ce re
vin în actuala etapă acestui impor
tant sector al economiei naționale 
implicat direct în eforturile comple
xe. neîntrerupte, ce se* depun pentru 
satisfacerea tot mai deplină a cerin
țelor in creștere de mărfuri indus
triale si agroalimentare ale popu
lației. De la tribuna consfătuirii au 
fost adresate secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în numele lucrătorilor din 
comerț, al consumatorilor, cuvinte de 
adincă recunoștință si caldă mulțu
mire pentru grija neobosită pe care 
o acordă bunei aprovizionări cu măr
furi a populației. îndeplinirii la un 
nivel superior a importantei funcții 
economico-sociale a comerțului nos
tru socialist.

în timpul dezbaterilor s-a apreciat 
unanim că rețeaua comercială dispu
ne acum de o trainică bază materială, 
de un fond de marfă in creștere si 
de cadre cu experiență, ceea ce îi dă 
posibilitatea să răspundă cu mai 
multă promptitudine cerințelor si 
exigentelor sporite ale populației. 
Pentru îndeplinirea acestui im
portant comandament social, cei 
care au luat cuvîntul au pus in 
lumină rezervele încă mari existente 
în rețeaua comercială care, folosite 
integral și cu pricepere, pot să ajute 
la îmbunătățirea rapidă a activității 
magazinelor, restaurantelor, hotelu
rilor, a tuturor unităților de servire.

în intervențiile lor, Radu Abagiu, 
(București), Constantin Ciolofan (Pe
troșani). Ion Bădescu (Argeș) și al ți 
vorbitori au evidențiat grija neobosi
tă a conducerii partidului și statului 
nostru, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru aprovizionarea 
ritmică și în sortimentele solicitate 
a unităților comerciale din marile 
centre muncitorești ale tării. Vorbi
torii au exprimat secretarului gene
ral al partidului întreaga recunoștin
ță pentru prețioasele sale indicații 
privind buna aprovizionare a popu
lației, date cu ocazia vizitelor sale de 
lucru în județele tării, a deselor fi
nalize făcuite activității din acest 
sector al economiei naționale.

Deși anul care a trecut a fost greu 
pentru activitatea comercială a Ca
pitalei, volumul mărfurilor vîndute 
a însumat peste 26,6 miliarde lei, în
registrând față de anul 1975 o creș
tere cu 16 la sută. Comparativ cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut, în 
primele cinci luni aile acestui an, cele 
circa 6 600 magazine bucureștene de 
produse industriale și alimentare au 
desfăcut cu 11,8 la sută mai multe 
mărfuri. Pentru a răspunde noilor 
cerințe, în București — ca și în toa
te orașele tării, de altfel — se urmă
rește acum dezvoltarea rețelei co
merciale cu amănuntul în 6trînsă de
pendentă de programul construcții
lor de locuințe.

Dezvoltarea impetuoasă economică 
și socială a județului Argeș a deter
minat extinderea rețelei comerciale. 

în primii doi ani și jumătate, de e- 
xemplu, în centrele muncitorești și 
în satele județului a fost dată în 
folosință o suprafață comercială ce 
totalizează 35 000 mp și au fost mo
dernizate 150 de unități.

La indicațiile secretarului general 
al partidului, întreaga rețea comer
cială din Valea Jiului a fost pusă 
pe baze noi, superioare și eficiente, 
acest important centru muncitoresc 
al țării beneficiind de un fond de 
marfă mult îmbunătățit, atit ca vo
lum, cît și ca structură. Consfătuirea 
a fost informată că, în primele cinci 
luni, ale anului, comparativ cu ace
eași perioadă a anului trecut, prin 
rețeaua comercială locală au fost 
desfăcute în plus 447 tone de carne 
și produse din came, 39 tone grăsimi, 
7 944 hectolitri lapte și produse lac
tate, 29 tone brânzeturi, mari canti
tăți de ouă, pește și produse din 
pește, conserve de legume și fructe, 
cartofi și alte produse alimentare.

Numeroși vorbitori, între care Lu- 
creția Ghinea (Reșița.), Dumitru A- 
vrămie (București), reprezentând, de 
asemenea, centre muncitorești cu 
tradiție, au' dezbătut aspecte legate 
de grija constantă manifestată în ul
timul timp, ca urmare a indicației 
conducerii partidului și statului, pen
tru lărgirea rețelei și buna funcțio
nare a cantinelor-restaurant din în
treprinderi și instituții, a celorlalte 
forme de servire la locul de muncă 
— microcantine, bufete, chioșcuri. 
S-a apreciat unanim că aceste uni
tăți ale rețelei comerciale sint un a- 
jutor efectiv dat personalului mun
citor, în special femeilor, pentru fo
losirea mai rațională a timpului li
ber.

Cu toate rezultatele bune înregis
trate pînă acum în acest domeniu de 
activitate, s-a apreciat că nu a fost 
în întregime valorificat cadrul orga
nizatoric mult îmbunătățit pe care-1 
asigură legislația referitoare la can- 
tinele-restaurant. Factorii dș condu
cere din rețeaua alimentației publice 
au datoria să acționeze cu mai multă 
hotărâre pentru o mai deplină inte
grare a cantinelor-restaurant în sfe
ra serviciilor către populație, să va
lorifice mai bine specificul lor de 
funcționare, să le integreze organic 
în viața colectivelor pe care le ser
vesc.

In aceeași sferă de preocupări, 
respectiv de a se veni în întâmpina
rea dorințelor consumatorilor, a ce
rinței de a se reduce cît mai mult 
posibil timpul afectat pregătirii hra
nei, a fost analizată activitatea des
fășurată de unitățile tip „Gospodi
na". Vorbitorii au apreciat că intensa 
solicitare a produselor din aceste 
unități, volumul încasărilor con
stituie argumente puternice, care 
pledează pentru acțiuni hotărîte de 
extindere a rețelei acestor maga
zine, de diversificare tot mal ac
centuată a producției culinare. Vor
bitorii au cerut ca restaurantele, can- 
tinele-restaurant, toate celelalte uni

tăți de alimentație publică să-și ri
dice continuu rolul social-economic 
cu care sint învestite, să înlăture ten
dința de șablonizare. uniformizare a 
mincărurilor și altor produse culinare. 
Din discuții s-a desprins cerința ex
presă ca fiecare unitate de alimenta
ție publică să se. distingă printr-o 
personalitate proprie în privința pre
paratelor pe care le oferă și a nive
lului serviciilor. Manifestând maxi
mum de inițiativă în diversificarea 
gamei de mîncăruri, restaurantele, 
cantinele, toate unitățile de alimen
tație publică au, în același timp, sar
cina să tină seama de tradițiile bu
cătăriei românești.

Dezbaterile au pus cu putere In 
evidență rolul deosebit care revine, 
în efortul de îmbunătățire a între
gii activități comerciale, omului, 
conștiinței sale, spiritului său de 
inițiativă și responsabilitate civică. 
De aceea, un număr de vorbitori, 
între care Ștefan Olteanu (Bucu
rești), Eva Blaga (Mureș), Riedl 
Șarlota (Satu Mare). Ghiță Petre 
(Olt), au scos în evidență rolul de 
primă importanță ce revine orga
nelor și organizațiilor de partid, sin
dicat, U.T.C., de femei care își des
fășoară activitatea in rețeaua co
mercială. Măsurile luate pină acum 
pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale, creșterea emulației în 
muncă. întărirea răspunderii fiecărui 
lucrător, a conștiinței sale socia
liste au avut repercusiuni di
recte asupra ridicării nivelului ac
tivității din acest important sec
tor al economiei naționale la ni
velul marilor sarcini puse in fata lui 
de documentele Congresului al XI-lea 
și Conferihței Naționale ale partidului. 
De la tribuna consfătuirii au fost îm
părtășite experiențe interesante acu
mulate în multe județe ale țării in 
organizarea întrecerii socialiste intre 
lucrătorii din comerț, între brigăzi, 
unități și sectoare de activitate, in 
organizarea concursurilor profesionale 
pentru „buna servire", „cel mai bun 
lucrător cofetar, ospătar", a consfă
tuirilor și schimburilor de experi
ență. S-a arătat că în centrul muncii 
politico-educative organele și organi
zațiile de partid, sindicale, de tineret 
din comerț au pus formarea și afir
marea unor trăsături noi ale conștiin
ței profesionale șl etice, cultivarea 
cinstei, corectitudinii, demnității, res
pectului cumpărătorului. în același 
timp, a Ieșit în evidență că In unele 
cazuri activitatea politico-educativă 
are un caracter abstract, festivist. 
este lipsită de continuitate. Este ne
cesar ca aceste deficiente — au ară
tat vorbitorii — să fie eliminate, să 
se desfășoare o vie activitate educa
tivă pentru cultivarea atitudinii de 
proprietar și producător, a grijii fată 
de avutul obștesc, cu atît mai mult cu 
cît în momentul de fată au loc apli
carea noului mecanism economico- 
flnanciar. adâncirea. autocondueerii 
muncitorești.

Liviu Derban (Arad). Gabriel Pos
tole (Ialomița), Aurica Drăgan 

(Neamț) s-au referit. între altele. în 
intervențiile lor la rolul deosebit cara 
revine. în eforturile de ridicare a 
calității întregii activități, inspec
ției comerciale. în raport cu 
diversitatea rețelei comerciale, cu 
larga ei ramificare pe întreg terito
riul tării, cu marea cantitate de acte 
de vînzare-cumpărare care au loc 
zilnic in comerț, cu importantele va
lori materiale șl bănești pe care le 
gospodăresc, prezenta activă a in
specției comerciale de stat și a con
trolului nemijlocit al oamenilor mun
cii reprezintă o necesitate obiectivă, 
de primă importanță. Cei care s-au 
referit la acest grup de probleme au 
insistat ca. în executarea controlului, 
accentul principal să fie pus pe ac
țiunile de prevenire a lipsurilor, pe 
educarea personalului în spiritul res
pectării riguroase a regulilor gene
rale de comerț și câ măsurile de 
sancționare trebuie aplicate in acele 
cazuri in care, cu tot ajutorul dat, 
situația negativă se menține.

Dezbaterile din ultima zi a lucră
rilor au acordat o atentle deosebită 
felului în care întreprinderile de re
parații de utilaj comercial răspund 
volumului mare de solicitări. Ingine
rul Gheorghe Machita (Bacău), da 
exemplu, a reliefat că reducerea nu
mărului defecțiunilor la utilajele fri
gorifice, micșorarea duratei de repa
rații și buna lor calitate au o influen
tă directă asupra calității servirii 
consumatorilor, contribuind intr-o 
mare măsură la îndeplinirea planu
lui de încasări. Alti vorbitori au 
insistat asupra necesității de a se lua 
in continuare măsuri complexe Pen
tru a se asigura o înaltă calificare 
profesională a personalului cuprins 
în această importantă activitate, pen
tru folosirea cu responsabilitate a 
utilajelor și instalațiilor cu care sînt 
înzestrate întreprinderile de re
parații. pentru îmbunătățirea apro
vizionării acestor unități cu piesele 
de schimb necesare. în același timp, 
vorbitorii au pus în evidentă posibi
litățile sporite de care dispun acum 
cea mai mare parte din unitățile co
merciale de a trece la autoutilare, 
contribuindu-se prin aceasta la de
grevarea Întreprinderilor specializate 
de reparații, care pot fi efectuate de 
fiecare unitate, creîndu-se astfel po
sibilități pentru ca Întreprinderile de 
reparații ale utilajelor comerciale să-șl 
concentreze eforturile In direcția con
ceperii și realizării unor utilaje co
merciale noi, moderne, de înaltă efi
ciență, așteptate și necesare în re
țeaua noastră comercială.

Prin caracterul cuprinzător al 
dezbaterilor, prin spiritul lor critic 
și autocritic, Conferința pe tară a 
oamenilor muncii din comerțul socia
list s-a înscris ca un eveniment de 
importantă majoră în direcția ridi
cării la un nivel tot mai înalt a 
întregii activități comerciale și de 
turism, pentru a satisface mereu mai 
bine cerințele de zi cu zi ale milioa
nelor de cumpărători din tara noas
tră.

■ (Agerpres)

Am mai scris și cu alte 
prilejuri despre acei oa
meni simpli, oameni cărora 
li se pare a fi in primul 
rind datori să vorbească 
despre muncă și viață, des
pre aspirațiile celor împreu
nă cu care duc ziua de azi 
spre ziua de miine chiar 
dacă ei, prin exemplul fap
tei și vieții lor, sint oameni 
deosebiți. Oameni care și-au 
format prin muncă un crez 
de viață, un cod de exis
tență. Oameni adevărat i, cu 
profesiuni diferite, aflin- 
du-și elemente comune in 
credința nedezmințită în 
supremația muncii.

Un asemenea om am cu
noscut in comuna Smirna, 
din județul Ialomița. Aici, 
țăranii cooperatori se află 
angajați într-o impresio
nantă competiție a recordu
rilor. „Cimpul pentru noi 
înseamnă viață. înseamnă 
a-i cunoaște cerințele și in 
zi, și în noapte" — îmi 
spunea Vasile Berbecel, 
președintele cooperativei a- 
gricole de producție, unita
te care, pentru producțiile 
sale, și-a înscris în „cartea 
de vizită" de două ori ti
tlul de Erou al Muncii So
cialiste. de trei ori Ordinul 
Muncii clasa I si alte mul
te distincții. Ele se dato- 
resc faptului că membrii 
celor 400 de familii ale 
Smirnei, sat aparținător co
munei Grivița. cred cu a- 
devărat (și o demonstrează 
prin fapte) că pentru ei 
cimpul înseamnă viață. Cel 
ce se află azi în fruntea 
cooperativei agricole, ingi
nerul Vasile Berbecel. lo
calnic. are 35 de ani. Este 
printre cadrele de conduce

re cele mai în vîrstă ale 
cooperativei. Ne spune : 
„Noi scriem o poezie în 
cifre". Adecvind afirmația 
la realitățile comunei, mai 
concret aceasta ar însemna 
că s-a pornit de la 11 lei 
valoarea normei, în 1969. si 
s-a ajuns la 80 de lei. Or, 
ca venit anual pe coopera
tor. de la 4 500 lei la peste 
23 000 lei (în medie). S-a

„Cimpul pentru noi înseamnă viață“
-------------------------------------— de Nicolae DRAGOȘ------------------------------------------

realizat schimbarea satului 
„nu numai prin creșterea 
veniturilor, ci și prin mo
dul de viață". Anual 200 de 
țărani cooperatori merg in 
stațiuni de odihnă. Cu 
multi oameni din Smirna, 
cu cei mai harnici, s-au or
ganizat excursii în U.R.S.S.. 
Bulgaria, Ungaria, „Vrem 
ca țăranii noștri să fie oa
meni umblați prin Europa". 

în această cooperativă — 
unde nu prea e timp de 
vorbit despre hărnicie, pen
tru că ea se cere demons
trată toamna, la bilanț — 
s-a plecat de la o producție 
globală de 10 milioane lei. 
ajungindu-se în prezent la 
60 milioane. Și cotele mun
cii sînt în creștere. în ce 
sens ? De pildă, la Smirna 
sînt criticați cooperatorii 

care au obținut numai 6 000 
kg porumb la hectar. Tot 
aici, ferma de păsări se si
tuează pe locul I pe țară 
(„avem, cum s-ar spune, 
găini campioane"). Și pen
tru a ne convinge că scri
erea poeziei in cifre nu 
este o simplă metaforă, 
ing. Vasile Berbecel a a- 
dăugat (din memorie, desi
gur 1) : „în 1977 am obtinut

6 005 kg griu la hectar. 8 000 
kg porumb. 40 000 kg la sfe
cla de zahăr și 3 300 kg la 
floarea-soarelui, 4 400 I lap
te pe cap de vacă. 267 ouă 
pe cap de pasăre (record 
republican)". Ni se furni
zează și o explicație mai 
specială privind realizările 
din zootehnie. organizată 
după principii moderne, dar 
necesitînd îmbunătățiri. 
Smirnenii. fiind urmașii u- 
nor păstori veniti din Tara 
Birsei. au avut intotdeauna 
ambiția să aibă pe lingă 
case și animale frumoase. 
„Tata, ne-a spus președin
tele, a vrut tot timpul să 
aibă o vacă frumoasă (cînd 
trece cu ea prin sat să 
vadă lumea cît e de fru
moasă). Aceasta este însă o 
tradiție sentimentală — a 
adăugat el — pentru că azi 

unitățile agricole se afirmă 
tot mai mult cu elemente 
împrumutate de la indus
trie. Cînd un îngrijitor din 
zootehnie realizează o pro
ducție globală de 200 000 de 
lei pe an este limpede că 
el nu mai este țăranul cla
sic. Cînd in halele de pă
sări există un pupitru de 
comandă, iar o femeie în
grijește 20 000 de găini, 

este limpede că ea nu mai 
este crescătoarea clasică 
de păsări".

Acestea sînt cîteva din 
îzbînzile pe care inginerul 
Vasile Berbecel. absolvent 
al Institutului agronomic 
din București, aflat de nouă 
ani. de la virsta de 27 de 
ani. in fruntea cooperativei 
agricole din Smirna, le 
poate, pe drept, considera 
și rezultat al muncii si gin- 
dirii sale științifice. Un om 
cu inimă fierbinte în inima 
Bărăganului. Un om despre 
care alti oameni, ce se dă
ruiesc innobilării cîmpului 
prin recolte-record (și mă 
gindesc la cooperatori frun
tași ca Mircea Stelian ori 
Irimia Tănase) pot spune 
cu toată certitudinea că 
este un om adevărat al 
cimpiei.

Un om care se arăta pre
ocupat. cînd ne-am aflat în 
Smirna, de îndeplinirea u- 
nui program temerar dar si 
realist deopotrivă : progra
mul porumbului. Pledînd 
în acest sens, pentru o re
coltă de 8 500 kg la hectar. 
Aducînd drept argument al 
realismului acestei aspirații 
experiența a opt ani de 
muncă. în spațiul cărora 

s-a plecat de la 3 000 kg la 
hectar și s-a ajuns la 8 000 
kg.„Un pas considerabil 
peste ani pe care vrem să-l 
lărgim in viitor", cum i se 
pare firesc să-și sintetize
ze adevărul propriei munci. 
Un pas posibil pentru că și 
datorită specialistului s-a 
gindit o mai bună amplasa
re a porumbului, semănatul 
a fost pregătit incă din se
zonul rece precedent. Un 
om din Bărăgan care ' are 
dreptul — date fiind rezul
tatele celor cu care lucrea
ză. împărțind lungile zile 
(și nopți) ale campaniilor 
agricole — să afirme : „Lo
tul experimental este labo
ratorul meu de cercetare, 
unde îmi justific și mai 
mult diploma de inginer".

Marcat de soarele și vîn- 
turile aspre ale cimpiei. 

mărunt de statură. cu ochii 
vii. mereu iscoditori sub 
streașină sprâncenelor. bo
gate, inginerul Berbecel 
poate fi un model de impli
care plenară a vocației in 
procesul concret al muncii. 
Poate de aceea afirmă fără 
orgoliu, cu simplitate ; „noi 
scriem o poezie în cifre". 
Adevăr ce-1 îndreptățea ca 
— discutând despre poezia 
cuvântului — să observe că 
griul din unele versuri a 
rămas încă un element mai 
degrabă decorativ, dus spre 
metaforă mai mult prin tra
diție decit printr-o citire 
nouă a noii vieți a griului. 
Cu delicatețe, cu înțelegere 
aș spune, pentru taina și 
viata intimă a poeziei, acest 
tînăr om din Bărăgan ii 
dorea să fie mai activ, al 
vremii sale. Să izvorască 
„din laboratorul inepuiza
bil al vieții".

închei aceste ginduri des
pre un simplu om al tării, 
care vorbindu-mi despre 
alții cu pasiune ne vorbea, 
fără să o premediteze, des
pre el. Cu mențiunea că 
gîndurile de față au fost 
rostite hîrtiei înnobilate, 
produse din paie (poate 
chiar din paiele griului din 
Smirna) la Combinatul de 
celuloză și hirtic din Călă
rași, de mașini moderne 
care — ființe metalice ce 
sint — mănîncă fără oste- 
nire paie pentru a le trans
forma în celuloză, in hirtie. 
Invit cititorul acestor rin- 
duri să nu uite, așadar, fap
tul că ele au putut fi scrise 
pe griul pentru care mun
cește și gindește de-a lun
gul anilor un tinăr inginer 
de Bărăgan.

IAȘI

Noi servicii ale cooperației meșteșugărești

Zece cooperative meșteșugă
rești din județul Iași, cu aproape 
350 de unități, asigură o diversă 
gamă de activități. Serviciile că
tre populație prestate anual șe 
ridică la 183 milioane lei. Odată 
cu extinderea noilor cartiere, 
atit la lași, cit și la Pașcani, 
Hîrlău, Tg. Frumos serviciile- 
către populație s-au extins sis
tematic. Bunăoară, la parterul 
căminului studențesc din cartie
rul Tudor Vladimirescu, cu 1 130 
locuri, dat în folosință recent, 
s-au creat unități de croitorie, 
de reparații de încălțăminte, fri
zerie. coafură etc. S-au pus în 
funcțiune o unitate de metalo- 
plastie pe strada Lăpușneanu 
din Iași, precum și numeroase 

ateliere de confecții haine din 
piele și foto in zona gării la 
Pașcani și altele. Totodată, in 
ultima vreme, pentru a satisface 
mai operativ cerințele s-au ex
tins, pe bază de abonament, ac
tivitățile de reparații și întreți
nere a aparatelor de radio, te
levizoarelor. a altor obiecte de 
uz casnic, precum și a ascen- 
soarelor ia blocurile proprietate 
individuală. în cazul ivirii unei 
defecțiuni, abonatul anunță coo
perativa prin telefon, după care 
meseriașii unității respective se 
deplasează pentru a efectua re
parația cerută,. (Manole Corcaci). 

în fotografie : Casa modei din 
Iași a U.J.C.M.
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(Urmare din pag. I)
gramului de dezvoltare și moder
nizare a industriei și agriculturii, a 
producției de bunuri materiale, 
creșterea eficienței economice, re
ducerea cheltuielilor materiale, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ 
al producției, sporirea, într-un ritm 
mai înalt, a productivității muncii. 
Trebuie să asigurăm aplicarea în 
viață a hotărîrilor Conferinței Na
ționale. ale plenarei Comitetului 
Central cu privire la perfecțio
narea conducerii economiei, a or
ganizării sistemului nostru eco
nomic, la accentuarea autocondu
cerii și autogestiunii, creșterea răs
punderii fiecărei unități, a colecti
velor de conducere față de rezul
tatele obținute, față de sarcina ridi
cării rentabilității economice. în 
acest cadru se înscrie și activitatea 
de perfecționare a conducerii și ri
dicare a nivelului autoconducerii și 
autogestiunii în comerțul socialist.

Nu doresc acum să insist asupra 
lipsurilor din comerț. Ele s-au 
dezbătut în cadrul consfătuirii și 
sper că vor fi dezbătute și mai 
aprofundat după consfătuire, anali- 
zîndu-se într-un spirit mai autocri
tic problemele ce trebuie soluționate 
în acest important sector al vieții 
sociale.

Activitatea comercială este o con
tinuare nemijlocită a activității de 
producție ; comerțul, oamenii mun
cii din acest domeniu trebuie să-și 
îndeplinească în mod corespunză
tor sarcinile și răspunderile, astfel 
ca produsele să ajungă la timp și 
în bune condiții la cetățeni. în 
legătură cu aceasta, sint cîteva 
probleme mai generale asupra că
rora doresc să atrag atenția, sta
bilind ce trebuie făcut pentru li
chidarea stărilor de lucruri nega
tive, pentru ridicarea nivelului 
muncii, în concordanță cu exigen
țele cetățenilor, cu cerințele Con
gresului al XI-lea, ale Conferinței 
Naționale.

Sînt, în primul rînd, probleme 
de organizare și sistematizare a 
rețelei comerciale. Pe ansamblu 
nu stăm rău, însă structura unită
ților comerciale nu este peste tot 
bine determinată, pe baza unor 
studii științifice, în funcție de im
portanța și ritmul desfacerii dife
ritelor produse către cetățeni. în 
multe locuri, rețeaua comercială 
s-a dezvoltat conform preferințelor 
unui minister sau ale altuia, a’e 
unor tovarăși din comerț. Au apă-' 
rut multe magazine fără prea 
mulți consumatori, în timp ce al
tele sînt supraaglomerate. Apar 
foarte des schimbări de profil. 
Dacă aș lua numai Capitala, sînt 
cazuri cînd într-un an un maga
zin își schimbă profilul de 2—3 
ori : dacă faci socoteala cit timp 
e necesar pentru a realiza această 
schimbare, constați că mai mult 
de jumătate din timp spațiile res
pective stau închise. Nu mai soco
tesc cheltuielile ce se fac pentru 
aceste schimbări. Este necesar să 
realizăm amplasarea și profilarea 
rațională a tuturor unităților co
merciale, pe baza unui studiu știin
țific cu privire la necesitățile de 
consum din fiecare zonă. Astfel, 
trebuie ținut seama de faptul ci 
avem nevoie de o densitate mai 
mare a spațiilor pentru desfacerea 
produselor alimentare și industria
le. precum și pentru rețeaua de 
alimentație publică. (Aplauze pu
ternice, prelungite). De doi ani s-a 
stabilit un program de măsuri pen
tru punerea la dispoziția popu
lației a unei rețele mai dezvoltate 
și diversificate de alimentație pu
blică, pentru desfacerea directă a 
produselor lactate și a altor pro
duse alimentare. Unii tovarăși au 
considerat, probabil, că este sufi
cient să declare la consfătuire că 
nu și-au realizat sarcinile. Aș 
cere ca, în această privință, pină 
la sfîrșitul acestui an să adoptăm 
măsurile corespunzătoare, în con
formitate cu programul stabilit de 
Comitetul Central al partidului.
(Aplauze puternice, prelungite).

Este necesar, de asemenea, să 
ne ocupăm, de stabilirea unui con
sum mai rațional, determinat în 
mod științific, atît la produsele a-

groalimentare, cit și la cele indus
triale. Trebuie să Înțelegem că ac
tivitatea de comerț este chemată să 
asigure aprovizionarea și satisfa
cerea consumului populației în ra
port cu cerințele fiziologice, astfel 
ca omul să dispună de mijloacele 
necesare unei vieți civilizate. A- 
ceasta presupune să ținem seama 
și de caracteristicile și specificul 
poporului nostru, de tradițiile sta
tornicite în țara noastră, precum și 
de ceea ce se produce la noi, o- 
rientînd consumurile în raport cu 
posibilitățile economiei românești. 
Există însă, din păcate, tendința de 
a nesocoti aceste realități, de a 
desconsidera produsele românești, 
împingînd la consumul produselor 
de import. Mai mult, reclama noas
tră comercială, care folosește ra
dioul, televiziunea, presa, împinge 
uneori la risipă, la consum cu ori - 
ce preț, în loc să orienteze și să 
dirijeze consumul în mod rațional. 
Cînd pun problema unui consum 
rațional, determinat științific, am 
în vedere necesitatea.' de a se sa
tisface cerințele oamenilor muncii 
în raport cu eforturile lor, cu 
munca pe care o depun? dar ex- 
cluzînd risipa, ducînd o luptă ho- 
tărîtă împotriva consumului de 
dragul consumului. Știți bine că 
așa-zisa societate de consum capi
talistă a demonstrat că nu se baza 
pe o judecată rațională, iar risi
pa pe care a provocat-o a avut 
grave consepințe economice pen
tru țările respective. Iată de ce 
este necesar ca organele de con
ducere și lucrătorii din comerț să 
pornească de la cerințele raționa
le și de la faptul că desfacerea este 
o continuare a producției materia
le, se află in strînsă legătură cu 
industria și agricultura, cu celelal
te sectoare- Comerțul trebuie să 
asigure o bună aprovizionare, însă 

în spiritul unei politici economice 
de consum rațional, combătînd ri
sipa în orice domeniu. (Vii a- 
plauze).

Este necesar să dezvoltăm și mai 
mult unitățile de alimentație pu
blică, inclusiv pe acelea care a- 
sigură desfacerea directă a produ
selor lactate. Bucătăria româ
nească este cunoscută prin diver
sitatea ei. Cu toate acestea, res
taurantele noastre. în pofida mă
surilor luate în ultimii doi ani, 
oferă un sortiment sărac de pre
parate. De vină sint, desigur, per
sonalul respectiv și conduce
rile unităților, dar și direcțiile co
merciale județene, ministerul, care 
trebuie să promoveze o politică 
fermă, de orientare a dezvoltării 
cît mai diversificate a alimentației 
publice.

Avem un program pentru îmbu
nătățirea desfacerii de produse se- 
mipreparate și preparate. Este ade
vărat', în bună măsura acest pro
gram depinde de industria alimen
tară, dar o parte — și nu mică — 
revine direct Ministerului Comer
țului Interior. Nici in această pri
vință nu putem fi mulțumiți cu 
ceea ce sAa realizat. Este necesar 
să fie luate toate măsurile ca pro
gramul stabilit să fie îndeplinit în 
întregime în următorii doi ani și 
jumătate.

Există programe pentru toate 
sectoarele de activitate comercială, 
nu vreau să le iau pe rînd. Avem 
programe inclusiv în privința servi
ciilor, unde, de asemenea, sînt ră- 
mineri în urmă Programele prevăd 
sarcini și atribuții ‘ precise pentru 
industria republicană, pentru indus
tria locală, cooperația meșteșugă
rească, cooperația de consum și 
cooperația agricolă de producție. 
Fiecare unitate in parte are atribu
ții clare, dar. cu toate acestea, nu 

sînt satisfăcute în mod corespunză
tor cerințele, la nivelul prevederilor 
din program. Este necesar șă ac
ționăm cu fei-mitfite pentru ca atît 
industria republicană, cît și cea 
locală și cooperația să-și îndepli
nească sarcinile ce le revin, să asi
gure satisfacerea cerințelor oameni
lor muncii. Multe, bunuri, mă refer 
la cele de uz gospodăresc, trebuie 
realizate pe plan local, de către 
cooperative, de către unitățile aflate 
în subordinea consiliilor populare. 
Cu atit mai mult este valabil 
aceasta în domeniul serviciilor, 
unde aceste unități au un rol deo
sebit. Trebuie. luate toate măsurile 
pentru realizarea obiectivelor sta
bilite. Planul de stat' pe 1979 și 
1980, ce se definitivează acum, asi
gură condițiile materiale pentru în
deplinirea-’ programelor la care 
m-am referit.

Sînt și alte probleme cărora co
merțul, atit ministerul, cît șl unită
țile din orașe și comune, trebuie să 
le acorde o atenție mai mare. 
Astfel, avem un număr mare de 
lucrători în comerț care lucrează în 
funcții administrative, birocratice. 
Or, buna organizare a activității, 
creșterea productivității muncii și 
a eficienței economice presupun 
deplasarea unui număr mai mare 
de personal muncitor . spre activi
tatea concretă din unitățile comer
ciale, reducînd numărul celor care 
se ocupă cu hîrtiile. în agricultură, 
spre exemplu, am stabilit ca, înce- 
pind cu directorii întreprinderilor și 
președinții cooperativelor, toate ca
drele să lucreze direct în producție. 
Mai cu seamă in perioadele de 
vîrf, cadrele de conducere, admi
nistrative trebuie să lucreze pe 
tractoare, pe combine, pe mașini 
agricole. Și în comerț, în perioadele 
de vîrf. toți lucrătorii, începînd cu 
directorul, trebuie să lucreze la 
desfacerea produselor. (Vii aplauze). 
Organizînd mai bine activitatea uni
tăților, diviziunea muncii persona
lului, să deplasăm lucrătorii, înce
pînd cu cadrele de conducere, spre 
munca directă de satisfacere conști
incioasă și civilizată a consumato
rilor !

Avem ’anumite unități comercia
le care lucrează în pierdere. Este 
admisibil ? De ce să păstrăm o 
astfel de unitate ? ! Cred că de
ficiențele pornesc de la organiza
re, de la felul cum sînt conduse 
aceste unități. în trei luni de zile 
să lichidăm radical această situa
ție. Nu mai putem admite func
ționarea nici unei unități care nu 
desfășoară o activitate rentabilă. 
(Aplauze puternice). Aceasta este 
în fond problema autoconducerii și 
autogestiunii. Nu putem lua din 
bugetul statului și plăti directori de 
restaurante și de magazine, perso
nal comercial care nu lucrează. De 
altfel, trebuie să ne gîndim să tre
cem, mai cu seamă unitățile mici, 
pe principiul acordului global. în 
prezent există acordul în procente 
de bază. Cred însă că unele uni
tăți, mai mici, trebuie să fie date 
în primire personalului, care, în 
frunte cu responsabilul, să asigu
re, primind produsele la prețurile 
de stat, vărsarea către stat a unui 
anumit beneficiu. Ciștigul să se 
stabilească în funcție de încasări, 

respectindu-se, deșigur, prețurile fi
xate. (Aplauze puternice).

Recent, tovarășii de la O.N.T. au 
înaintat o propunere în sensul ca 
o parte din cabane să fie date spre 
folosință unor instituții și persoa
ne, pe motiv că sînt nerentabile. 
Cred că este mult mai just ca a- 
ceste cabane să fie date în acord 
global unor gestionari care să a- 
sigure buna lor funcționare, să a- 
sigure, totodată, beneficii. (Aplauze 
puternice). Nu se încalcă astfel nici 
un principiu socialist : dimpotrivă, 
este o afirmare a principiului re
tribuției după muncă. Acest lucru 
e valabil și în alte sectoare și va 
trebui să-l extindem într-o măsu
ră cit mai largă. Trebuie să ne 
gîndim la forme de organizare care 
să sporească cointeresarea, să ă- 
sigure fiecăruia un cîșlig în ra
port cu munca pe care o depune. 
In felul acesta nu se va mai în- 
timpla ca atunci Cînd consumato
rii vin să mănînce la restaurant 
să-l găsească închis și o tăbliță pe 
care scrie că personalul se odih
nește sau se află în concediu. Nu 
se poate face comerț in _ fe
lul acesta ! (Aplauze puternice). 
Desigur, noi sîntem pentru apli
carea unui orar de lucru, dar tre
buie să avem in vedere specificul 
fiecărei unități. în comerț, progra
mul trebuie organizat în raport cu 
cerințele consumatorilor. (Aplauze 
puternice).

M-am referit la toate acestea 
pentru că, realmente, este necesar 
să introducem mai multă ordine, 
mai multă disciplină și răspundere 
în comerțul nostru socialist, adap- 
tîndii-1 la cerințele populației. 
Aceasta cu atît mai mult, cu cît am 
trecut la reducerea săptăminii de 
lucru. Trebuie să creăm condiții ca 
oamenii muncii să poată cumpăra 
cele necesare in tot cursul săptă- 
mîniî. Desigur, cei din comerț tre
buie să-și organizeze la rîndul lor 
programul în așa fel încît să dis
pună de timpul liber1 ca toți oame
nii muncii.

Iată cîteva probleme mai gene
rale la care am vrut să mă refer 
astăzi. Trebuie trecut rapid la lichi
darea neajunsurilor arătate, stabi
lind măsuri pentru desfășurarea in 
mai bune condiții a activității in 
toate sectoarele comerțului, servi
ciilor și turismului. Astfel, este 
necesar ca în activitatea di
recțiilor comerciale județene și 
întreprinderilor de comerț să se 
producă o îmbunătățire mai ac
centuată. De pildă, trebuie să 
reducem în mod substanțial 
timpul de staționare a mărfurilor 
în depozite. Pe lingă aspectul eco
nomic, aceasta pune și probleme 
privitoare la calitatea mărfurilor. 
Orice staționare în depozit, chiar 
pentru o perioadă scurtă, duce la o 
anumită depreciere a produselor. 
Trebuie să asigurăm aprovizionarea 
directă de la producție la magazi
nul de desfacere. Să fie cît mai pu
ține unități intermediare. Să luăm 
măsuri ca produsele — nu mă re
fer numai ia cele alimentare, ci și 
la cele industriale — să nu mal 
stea în depozite depreciindu-se, 
pierzîndu-și valoarea. în mod nor
mal, cînd se termină un sezon —■ 
am în vedere mai cu seamă pro

dusele de îmbrăcăminte — nu tre
buie să mai rămină nimic in stoc 
pentru sezonul următor. Este ne
cesar să studiem atent cerințele și 
să organizăm producția pentru a le 
satisface în întregime. Avem astăzi 
capacități de producție care ne per
mit să realizăm acest obiectiv. Dar 
să nu facem aprovizionare peste 
necesități, să nu facem stocuri de la 
un an la altul. Aceasta este o pro
blemă esențială ce se pune în fața 
organizațiilor noastre județene, a 
întreprinderilor de comerț cu ri
dicata. (Vii aplauze). Trebuie, de 
asemenea, ca și Ministerul Comer
țului să fie mai activ și mai re
ceptiv în rezolvarea eficientă și 
calitativă a problemelor comer
țului.

Și activitatea comercială din lo
calitățile servite de cooperația de 
consum trebuie să intereseze Mi
nisterul Comerțului Interior, care 
răspunde de conducerea unitară a 
întregii desfaceri de mărfuri din 
țara noastră. Indiferent in adminis
trarea cui se află o unitate sau alta, 
responsabilitatea unică pe județ 
revine direcției comerciale, iar pe 
țară Ministerului Comerțului Inte
rior. Nu se pot justifica prin nimic 
lipsurile activității comerciale din- 
tr-o localitate servită de coopera
ție, deoarece răspunderea pentru 
aprovizionarea în toate județele o 
poartă direcția comercială jude
țeană, iar pentru aprovizionarea 
tuturor județelor, Ministerul Co- 
.merțului Interior. (Aplauze). Desi
gur, nu doresc ca tovarășii din 
cooperație să tragă concluzia că pot 
dormi liniștiți. (Animație, aplauze). 
Am speranța că printr-o activitate 
mai energică a Ministerului Comer
țului Interior și a direcțiilor co
merciale județene se va ajunge ca 
și cooperația să fie mai activă. în 
acest sens înțeleg eu răspunderea 
Ministerului Comerțului Interior. (Vii aplauze).

Avem în comerț un număr mare 
de comuniști, organizații de partid 
puternice ; avem, de asemenea, or
ganizații de tineret; practic, toți 
oamenii muncii din comerț sînt 
membri ai sindicatelor. Este necesar 
că organizațiile de partid, de tine
ret, sindicatele să acționeze cu 
mai multă fermitate pentru per
fecționarea activității comerțului. 
Organizațiile de partid trebuie să-și 
îndeplinească în mai bune condiții 
rolul de unire a forțelor tuturor 
oamenilor muncii din comerț, de 
întărire a disciplinei, a ordinii, in 
așa fel încît activitatea lor să răs
pundă cerințelor partidului și sta
tului, exigențelor tuturor cetățeni
lor patriei noastre. (Aplauze puter
nice). Comitetele județene, orășe
nești, municipale, comunale de 
partid poartă răspunderea nemijlo
cită pentru felul în care se desfă
șoară munca în acest sector. Este 
necesar ca toate organele de partid, 
începînd cu comitetele județene, să 
acorde mai multă atenție activită
ții de comerț, deoarece aceasta 
constituie o latură foarte importan
tă a asigurării creșterii nivelului 
de trai material și spiritual al oa
menilor muncii, a bunei aprovizio
nări a cetățenilor patriei. (Aplauze 
puternice).

în ciuda faptului că trebuie să 

facem eforturi pentru a asigura un 
comerț exterior, echilibrat, am luat 
hotărîrea — pe care o aplicăm și 
o vom aplica cu toată fermitatea 
— ca produsele agroalimentare 
prevăzute în plan pentru a fi des
tinate populației să fie livrate în 
întregime. Numai după ce satisfa
cem necesitățile de aprovizionare 
ale populației, dacă avem un anu
mit disponibil, îl exportăm. Por
nind de la această măsură, pe care 
o aplicăm cu fermitate, trebuie să 
facem totul ca cei ce lucrează în 
industria alimentară și in comerț 
să-și îndeplinească în cele mai 
bune condiții sarcinile ce le revin. 
(Aplauze puternice).

Iată, dragi tovarăși și prieteni, 
cîteva probleme la care am vrut să 
mă refer, în legătură cu activitatea 
de comerț interior, cu măsurile ce 
se impun pentru îmbunătățirea 
serviciilor și celorlalte domenii le
gate de satisfacerea cerințelor de 
consum ale maselor. Dispunem de 
tot ce este necesar pentru a lichida 
neajunsurile, pentru a perfecționa 
activitatea comercială. Am deplina 
convingere că oamenii muncii din 
comerț — de sus pînă jos — in 
frunte cu organizațiile de partid, 
vor face totul pentru a-și îndeplini 
sarcinile de răspundere ce le revin. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Acționînd în acest spirit, oamenii 
muncii din comerț și servicii vor 
aduce o contribuție de mare însem
nătate la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, a Programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și creare a 
condițiilor pentru înaintarea țării 
noastre spre comunism. (Aplauze 
puternice, prelungite). Buna desfă
șurare a activității de comerț și 
servicii, în conformitate cu progra
mul elaborat de partid, asigură 
dezvoltarea forței economice și so
ciale a țării, demonstrează superio
ritatea orînduirii noastre socialiste, 
constituie' o contribuție la crește
rea prestigiului și autorității socia
lismului in întreaga lume. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Este de înțeles că rezultatele pe 
care le obținem în dezvoltarea e- 
conomică, în ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului. în aplicarea în viață a 
principiilor'eticii și echității socia
liste _ asigură creșterea autorității 
României socialiste pe plan inter
național. Aceasta permite să de
monstrăm că socialismul este in 
stare să soluționeze mai bine și 
mai rapid problemele complexe ale 
dezvoltării economice, ale satisface
rii cerințelor maselor, ale ridică
rii bunăstării materiale și spiri
tuale a tuturor oamenilor muncii. 
Aceasta constituie o contribuție de 
mare însemnătate la cauza socia
lismului, la cauza progresului și 
păcii în întreaga lume. (Vii a- 
plauze). Totodată, aceasta demon
strează, mai ales pentru țările în 
curs de dezvoltare, că numai în 
condițiile cînd fiecare popor devine 
stăpin pe bogățiile naționale, pe 
destinele sale și își făurește în mod 
liber propriul viitor își poate asi
gura bunăstarea, fericirea, inde
pendența și suveranitatea. (Aplau
ze puternice, prelungite).

în ultimă instanță deci, soluțio
narea în bune condiții a probleme
lor aprovizionării și serviciilor 
pentru oamenii muncii reprezintă 
o contribuție la desfășurarea cu 
succes a activității internaționale a 
țării noastre, la politica de priete
nie și colaborare cu toate statele, 
de instaurare a noii ordini econo
mice internaționale, de dezarmare, 
de făurire a unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite).

M-am referit la toate acestea, 
deoarece fiecare lucrător din co
merțul socialist trebuie să înțelea
gă faptul că activitatea lui nu este 
ruptă de ceea ce înfăptuiește în 
ansamblu poporul nostru, atît pe 
plan intern, cît și pe plan interna
țional, Dimpotrivă, activitatea fie
căruia este o parte componentă a 
diviziunii generale a muncii pen
tru bunul mers al operei de con
strucție socialistă, o parte insepa
rabilă a politicii de ridicare a bu
năstării poporului, de întărire a in
dependenței naționale, de promo
vare a cauzei păcii și colaborării în 
lume pe care o desfășoară Româ
nia socialistă. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Aș dori, în încheiere, să exprim 
încă o dată convingerea că oame
nii muncii din domeniul comerțu
lui și serviciilor vor face totul pen
tru îmbunătățirea activității lor, 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a rolului important 
pe care-1 au în societatea noastră 
socialistă, astfel, ca, împreună cu 
celelalte clase și categorii sociale, 
să aducă o contribuție tot mai în
semnată la dezvoltarea generală a 
patriei. (Aplauze îndelungate, ura- 
le ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Cu această convingere, cu dorin
ța și încrederea că oamenii muncii 
vor simți direct rezultatele acestei 
consfătuiri, vă urez succes în acti
vitatea dumneavoastră viitoare. 
Urez succes tuturor lucrătorilor din 
comerț și servicii, multă sănătate 
și fericire ! (Aplauze puternice, în
delungate, urale; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“. Toți ceî pre- 
zenți la consfătuire se ridică în 
picioare și ovaționează într-o at
mosferă de puternic entuziasm, 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidu
lui și președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu).
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Așa este considerată — și 
fără temei — frumoasa poiană 
„Temnic" din nu mai puțin fru
moasa pădure de la Luncani, 
județul Bacău. Așezată pe ma
lul unui piriu, minunata dum
bravă a fost luată în stăpinire 
de pionierii băcăuani. Ajutați de 
părinții lor, ei și-au durat aici, 
prin muncă patriotică, un sat. 
Satul lor de vacanță, înzestrat 
cu toate cele necesare : căsuțe 
confortabile, club, bibliotecă, te
renuri de sport. In această 
vacanță mare, pionierii băcăuani 
nu vor fi singurii locuitori ai 
satului. Ei și-au invitat colegi 
din alte localități din țară pen
tru a petrece aici o vacanță de 
neuitat. Pină la toamnă poate că 
vor afla ti trecutul acestei dum
brăvi minunate.
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Caruța 
din beznă
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Seara tir tiu, Alext Comsa din 
comuna Otun se întorcea acasă 
cu căruța încărcată. Deși era în
tuneric beznă. căruța nu avea 
nici felinar, nici ochi de pisică. 
Ba, unde mai pui că A. C. era 
și beat turtă. Pe același drum 
circula, in mod reglementar, o 
motocicletă. Neobservind la timp 
căruța, cu tot efortul depus, mo- 
tociclistul n-a mai putut-o evita. 
In urma ciocnirii, motocicleta st 
motociclistul au luat foc. In loc 
să dea o mină de ajutor.' căru
țașul a rupt-o la sănătoasa. Ros- 
togolindu-se cum a putut. moto
ciclistul abia a reușit să scape 
de arsuri, dar in spital a tre
buit să i se amputeze un picior 
Intre timp, căruțașul a fost 
depistat si urmează să dea sea
ma in fata legii.

I Cei 18
I
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de pe 
Iloaiei — Po- 

de 
Aurel Tucanu
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și ploaia
Înainte de plecarea in cursă cu 

autobuzul 21—IS—5601. 
ruta Iași — Podu 
pești — Mădirjac (circa 50 
kilometri), șoferul 
era grăbit nevoie mare. A ple
cat la drum cu 'citeva -minute- 
mai devreme decît trebuia, dar 
pe parcurs, a înregistrat intir- 
zieri din cauze obiective : două 
bariere la treceri peste calea fe
rată, o staționare la un accident 
aflat in cercetare de către mili
ție, o ploaie torențială. Așa se 
face că pe la ora 20 abia ajun
sese la Popești, Aici, graba șo
ferului s-a transformat in ner
vozitate. Ajuns la o stație facul
tativă, la 15 km de capul traseu
lui, le-a spus călătorilor să 
coboare, pe motiv că drumul e 
stricat. Cînd cei 18 pasageri au 
coborit, șoferul a închis ușile și 
a făcut cale întoarsă spre Iași. 
Cei 18 au rămas în pădure, _ in 
noapte, in ploaie... Unii s-au în
tors la Popești, alții au conti
nuat drumul pe jos. Auzind de 
,,isprava" șoferului, conducerea 
I.T.A. Iași a trimis un microbuz 
care a „cules" oamenii dc prin 
pădure și i-a dus Ia destinație. 
Să vedem ce „destinație" i se 
rezervă nevricosului șofer.

I în loc de
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mulțumire...
„Vă scriu foștii colegi de ca

meră ai fostului nostru coleg 
Mihai Luchian". Așa începe scri
soarea adresată rubricii noastre 
de trei tineri de la întreprinderea 
„Colorom" Codlea, din care 
aflăm că prin luna februarie a 
venit să locuiască la căminul de 
nefamiliști al întreprinderii și 
un... familist, Mihai Luchian, 
din Buhuși. Tinerii l-au primit 
pe noul coleg cu grijă, oferin- 
du-i ajutorul lor firesc, muncito
resc. După citeva luni, in loc să 
le mulțumească, M. L. a început 
să le cotrobăie prin dulapuri și 
prin buzunare, luindu-și tălpă
șița cu tot ce i-a căzut la în- 
demină. Păgubașii au făcut in
ventarul celor dispărute : un 
geamantan, o haină de piele. 
4 perechi de pantaloni, 4 cămăși, 
2 pulovere. 1 fular, o umbrelă 
și 2 900 lei bani gheață. Semnal
mentele făptașului : 1.80 m înăl
țime. slăbuț, 28 de ani, cu do
miciliul (pînă acum) in Buhuși. 
Pentru viitorul domiciliu, orice 
organ de miliție așteaptă să i se 
comunice adresa.
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De la un
chibrit

I
I

I

I
I
I 
I

I
I
II

I
I

Am mai scris — și nu o dată — 
in rubrica noastră despre unele 
întâmplări tragice petrecute din 
cauza aruncării neglijente a unui 
băț de chibrit sau a mucurilor 
de țigară. O intimplare asemă
nătoare a avut loc la coloane 
auto Crușovăț a întreprinderii 
forestiere de exploatare și trans
port Caransebeș. Șoferul Petru 
Frincuță, un tânăr in virstă de 
24 de ani. se afla cu autocamio
nul in atelierul de reparații. 
După ce și-a aprins o țigară, 
P. F. a aruncat, la intimplare, 
bățul de chibrit. Acesta a ajuns 
intr-o găleată plină cu benzină. 
Benzina a luat foc. Vilvătaia a 
izbucnit violent și a aprins și 
îmbrăcămintea șoferului. Sufe
rind arsuri foarte grave, n-a mai 
putut fi salvat.

I I
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteil"
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— Combinatul nostru este un mare 
consumator dc metal, energie și com
bustibil — ne spune tovarășul Dorel 
Todea, secretar adjunct al comitetu
lui de partid. Pornind de la această 
realitate, socotesc necesar că in a- 
plicarea cu succes a hotăririlor Ple
narei C.C. al P.C.R. din martie a.c. 
privind introducerea noului meca
nism economico-financiar, atenția 
noastră trebuie să fie concentrată a- 
supra reducerii continue a consumu
lui de metal, energie și combustibil. 
De fapt, așa s-a și hotărit în cadrul 
adunărilor de partid și celor sindica
le, unde s-a dezbătut, cu răspundere 
muncitorească, importanța politică 
și economică a noilor indicatori, care 
măsoară mai exact contribuția co
lectivului la creșterea avuției națio
nale.

într-adevăr, această preocupare 
este firească, dacă ținem seama 
aici diminuarea consumurilor 
sursa principală de creștere a 
ducției nete și a beneficiilor, 
tuielile materiale, de energie și 
bustibil definind o pondere de 86,9 
la sută din cheltuielile de fabricație 
ale Combinatului metalurgic din 
Cîmpia Turzii. Acțiunea se desfășoa
ră organizat, pe fundalul unei expe
riențe care merită a fi reținută. în 
ultimii ani. coeficientul de utilizare a 
metalului s-a îmbunătățit continuu, 
ajungindu-se la 93,5 la sută in acest 
an. Pe această cale s-a 
ultimii șapte ani o economie 
15 000 tone de metal, care echivalea
ză cu o economie de 60 milioane lei. 
Consumul de energie electrică a e- 
voluat și el pozijiv, de la 70.53 kWh 
la 1 000 lei producție în 1970, la nu
mai 43,61 kWh în acest an. După 
calcule preliminate, numai prin re
ducerea consumului de metal, valo
rificarea superioară a acestuia, prirt 
diminuarea consumurilor de energie 
și combustibil, producția netă, adică 
valoarea nou creată, va crește în a- 
cest an cu peste 16,5 milioane lei.

în secții și ateliere consemnăm o 
seamă de inițiative deosebit de va
loroase menite să pună în valoare 
rezervele interne pentru creșterea 
producției nete. Iată, de pildă, la o-

realizat în 
de
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Culturi succesive de legume
pe 120000 hectare
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necesare. Pentru că, se 
nu poate înlocui toma- 

cum în loc de 
nu poți folosi
modalitate de
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pătrunjel 
păstîrnac. 
a se ob- 
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Cu 
gume 
lației 
mirea 
și desfacerea acestor produse se are 
în Vedere un consum mediu anual 
pe locuitor de circa 140 kg legume, 
din care 70 kg în stare proaspătă și 
70 kg conservate. Se consumă, in 
medie, 33 kg tomate. 19 kg varză, 
11,5 rădăcinoase. la care se adaugă 
cantități însemnate de ceapă, cas
traveți, fasole și altele, cantități ce 
corespund nivelului recomandat de 
specialiști în domeniul alimentației, 
în acest an se cultivă peste 200 000 
hectare legume suprafață de pe care 
se poate realiza producția prevăzu
tă. Numai că în unele unități agri
cole și chiar județe nu s-a îndeplinit 
planul de cultivare a legumelor pe 
sortimente, ceea ce, evident, ar pu
tea impieta asigurarea_ unor produ
se absolut 
știe, varza 
tele, după 
sau felină

Există o 
tine cantități suplimentare 
me, și anume prin cultivarea aces
tora pe terenurile care se eliberează 
acum de culturile timpurii, terenuri 
care sint amenajate pentru irigat. 
După cum se știe, morcovii din cul
tura a doua sint cei mai buni pen
tru păstrarea peste iarnă, iar unele 
specii legumicole, cum sint mazărea 
și fasolea păstăi, sint destinate fa
bricilor de conserve. De altfel, în
totdeauna grădinarii harnici și pri- 
cepuți au obținut și obțin de pe 
aceeași suprafață de teren două și 
chiar mai multe recolte.

La indicația conducerii partidului, 
Ministerul Agriculturii și industriei 
Alimentare, împreună cu Centrala 
pentru legume și fructe, a întocmit 
un plan special privind extinderea 
culturilor succesive și aplicarea teh
nologiilor adecvate, astfel îneît, pină 
la toamnă, pe terenurile care se 
eliberează" acum să se obțină o ma
re cantitate de legume. Potrivit a- 
cestui plan urmează să se însămin- 
țeze și planteze în cultură succesivă 
120 000 hectare cu legume, din care 
54 300 hectare pe suprafețele elibe
rate de legume timpurii, cum" sint 
mazăre, verdețuri, cartofi timpurii 
etc., iar 65 700 hectare — după ce
reale, îndeosebi orz. cultivate pe te
renuri irigate. Se preconizează a se 
cultiva 26 000 hectare varză, 14 790 
hectare fasole. 23 000 hectare castra
veți. 8 800 hectare rădăcinoase, 8 000 
hectare tomate, iar restul cu ma- 

fiecare an, cantitățile de le- 
destinate aprovizionării popu- 
sint tot mai mari. La intoe- 
balanțelor privind producția

țelărie. schimbul condus de comunis
tul Octavian Cristea a chemat la în
trecere toate formațiile de lucru cu 
deviza : ..Fiecare echipă de oțelari 
de ia cuptoarele electrice să econo
misească nichel și molibden din care 
să se obțină lunar in plus o șarjă 
de oțel aliat cu nichel și două șarje 
cu molibden". Chemarea a fost însu
șită de toate formațiile de lucru. S-a 
trecut la fapte. Drept urmare, pînă 
acum s-au economisit peste 20 000 kg 
din aceste materiale de valoare im-
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La Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii

portate, din care se pot produce circa 
1 500 tone oțel aliat. în a doua parte 
a anului, cînd metoda de valorificare 
superioară a acestora va fi perfecțio
nată, valoarea economiilor de nichel 
și molibden va fi și mai substanțială. 
,.Sfătuindu-ne cu colectivul de oțe- 
lari — ne spune inginerul Alexandru 
Lișcan, șeful secției — ne-am propus 
să găsim mijloace eficiente de evi
tare a oricăror pierderi de metal 
prin turnări fortuite, erupții, șarje 
etc. Ne-am consultat și cu furnizorii 
noștri de materiale refractare pen
tru ridicarea nivelului calitativ al a- 
cestora, ceea ce va însemna o con
tribuție la reducerea consumului de 
metal. în felul acesta. în semestrul 
al doilea vom avea posibilitatea să 
elaborăm șarje de oțel cu caracte
ristici mult superioare și să evităm 
risipa".

Față de 1976, consumul specific la 
laminate finite pline 
tă o reducere de 3,8 
produs. La nivelul 
reducere înseamnă 

din oțel prezin- 
kg pe tona de 
anului, această 
o economie de

acestui program, 
considerente eco- 
însemnătate, tre- 

îndeaproape orga-

zăre, conopidă, verdețuri, dovlecei 
etc. în fiecare județ, in funcție de 
necesitatea de a se completa fondul 
local de marfă și, bineînțeles, de 
condițiile de care dispun unitățile 
agricole au fost stabilite suprafețele 
prevăzute a se cultiva cu legume in 
cultură succesivă. De asemenea. Se 
desfășoară acțiunea de contractare a 
produselor, astfel incit unitățile a- 
gricole să aibă garanția valorificării 
tuturor produselor obținute. îndepli
nirea riguroasă a 
care are la bază 
nomice de mare 
buie să preocupe 
nele și organizațiile de partid, orga
nele de specialitate și conducerile 
unităților agricole.

Există condiții naturale favorabile 
pentru reușita deplină a culturilor 
succesive de legume. Cantitățile mari 
de apă rezultată din ploile căzute in 
ultimul timp au umezit solul pe o 
mare adîncime. De asemenea, tre
buie avut în vedere că toate grădinile 
de legume sint irigate și mari supra
fețe de pe care se strînge recolta de 
cereale fiind amplasate in sistemele 
de irigații pot beneficia oricînd de 
apa necesară. Merită consemnat și 
faptul că au fost asigurate cantități
le necesare de semințe, răsaduri și 
alte materiale.

Obținerea unor recolte cit mai 
mari Ia culturile succesive depinde, 
în primul rînd, de rapiditatea cu ca
re se va proceda la însămînțarea și 
plantarea lor. Centrala de specialita
te a indicat ca, in mod deosebit, să 
fie urgentată plantarea tomatelor — 
prima condiție de care depinde ca 
aceste legume să ajungă la maturi
tate pînă la sosirea brumelor. în 
cele mai multe unități agricole a 
fost produs răsadul necesar. De ase
menea. poate fi folosit răsadul re
zultat din răritul culturilor de to
mate însămînțate direct. Ploile din 
ultimele zile au provocat unele stri
căciuni la răsadurile de legume pro
duse pe brazde reci. De aceea, or-

TELEORMAN

S-a încheiat secerișul orzului
agricole de stat și coo- 
județul Teleorman s-a

în unitățile 
peratiste din 
încheiat secerișul orzului pe întreaga 
suprafață cultivată în acest an. Or- 
ganizindu-și munca in flux continuu, 
lucrătorii ogoarelor teleormănene au 
trecut imediat la eliberatul terenului, 

1 450 tone țâgle sau 1 380 tone sîrmă 
laminată, echivalente cu necesarul 
de materie primă pe 18 zile la tră- 
gătoria de oțel tare nr. 1. Ca urmare 
a căutărilor din ultima vreme, pen
tru stimularea autogestiunii munci
torești. la această secție s-au găsit 
resurse suplimentare de economisire 
a metalului, cum ar fi trefilarea sîr- 
melor de oțel la toleranțe in minus, 
s-au stabilit prize de patentare la 
dimensiuni optime în scopul reduce
rii la minimum a numărului de tra

tamente termice pentru ca pierderi
le să fie cit mai mici. La trăgătoria 
de oțel tare nr. 2 s-au luat măsuri 
de valorificare a fiecărui capăt de 
sirmă ; deșeurile se urmăresc zilnic, 
se cîntăresc șl se stabilesc cauzele 
și măsurile de evitare. Astfel de ac
țiuni întilnim în toate secțiile și a- 
telierele combinatului. Cele 28 de 
măsuri tehnice și organizatorice a- 
plicate în ultima vreme au ca efect 
economisirea a cel puțin 500 tone de 
metal.

Combinatul metalurgic din Cîm
pia Turzii fiind unul din principalii 
consumatori de combustibil și ener
gie din județ, organizația de partid, 
consiliul oamenilor muncii dau o 
mare atenție diminuării continue a 
acestor consumuri. Pe lingă munca 
politică desfășurată de organizațiile 
de partid din secții și ateliere, co
misia energetică centrală și cele pe 
secții au elaborat studii, bilanțuri, 
proiecte care vizează gospodărirea 
rațională a combustibililor și a ener
giei electrice. Numai prin moderni- 

au datoria să 
întrajutorării 

răsaduri pen
ganele de specialitate 
ia măsuri în vederea 
unităților agricole cu 
tru a putea fi cultivate toate supra
fețele prevăzute. Peste tot trebuie să 
se lucreze cu cea mai mare opera
tivitate. astfel incit culturile succe
sive să fie plantate și însămînțate 
în timpul cel mai scurt după recolta
rea culturilor premergătoare. în al 
doilea rind se cere ea legumele in 
cultură succesivă să fie îngrijite 

exemplar, aplicîndu-se corect tehno
logiile stabilite de cercetători și 
specialiști.

în numeroase unități agricole, con
comitent cu măsurile pentru strîn- 
gerea la timp și livrarea in bune 
condiții a legumelor, printr-o mun
că bine organizată s-a reușit să se 
insămințeze primele suprafețe cu 
legume in cultura a doua. Din da
tele furnizate de Centrala pentru 
legume și fructe rezultă că pînă la 
24 iunie au fost insămințate 12 000 
hectare cu legume în cultură succe
sivă. cele mai bune rezultate obți- 
nîndu-se în județele Olt, Teleorman, 
Timiș, Brăila, Buzău, Argeș, Vaslui, 
Cluj. Desigur, aceste lucrări sint la 
început. Dar trebuie avut permanent 
in veddre ca pe măsura eliberării 
terenurilor să se treacă la plantat și 
însămințat. Orice zi cîștigată consti
tuie o garanție Că aceste legume vor 
da recolte mari.

Organele și organizațiile de partid, 
direcțiile agricole și întreprinderile 
județene pentru legume-fructe au 
datoria să sprijine și să urmărească 
îndeaproape realizarea integrală a 
planului de însămînțare a legumelor 
în cultura a doua și, împreună cu 
conducerile și specialiștii din unită
țile agricole., să asigure aplicarea co
rectă a tehnologiilor. Aceasta va a- 
sigura creșterea randamentului la 
hectarul de pămînt, cantități supli
mentare de legume pentru aprovi
zionarea populației- 

loan HERȚEG

executarea arăturilor și însămînțarea 
culturilor succesive. Au fost deja se
mănate cu porumb pentru boabe în a 
doua cultură peste 6 000 ha. în pre
zent. toate forțele mecanice și ma
nuale sint pregătite pentru a începe 
secerișul griului. (Ion Toader). 

zarea cuptoarelor învechite la sec
țiile de bare trase și trăgătorii se e- 
conomisesc circa 1 200 tone combus
tibil convențional pe an. iar prin ra
ționalizarea proceselor de ardere la 
cuptoarele industriale consumul de 
combustibil a fost redus cu 2 000 tone 
pe an.

Inginerul șef mecano-energetic, to
varășul I. l.upea, ne informa că in 
cadrul acțiunii de introducere a nou
lui mecanism economico-financiar 
au fost depistate importante surse 
de reducere in continuare a consu
murilor de combustibil și energie. 
Printre altele, s-a hotărit montarea 
unui cazan recuperator pentru pro
ducerea de abur la laminorul III, 
montarea unor recuperatoare de căl
dură la cuptoarele instalațiilor de 
zincare la cald etc., care vor aduce 
in semestrul al doilea o economie de 
1430 tone combustibil, iar prin înlo
cuirea a încă 30 de motoare electri
ce supradimensionate, secționări de 
circuite și altele se vor mai econo
misi circa 500 MWh energie electri
că. '„Este adevărat, menționa inter
locutorul, că incă nu ne încadrăm în 
consumurile date la energia electri
că în cazul sortimentului - bare tra
se». iar la combustibil la sortimen
tul «produse din sîrmă». dar depu
nem eforturi pentru găsirea căilor 
și mijloacelor tehnice de încadrare 
in consumuri și la aceste sortimente".

Discutind cu contabilul șef al com
binatului, tovarășul Dumitru Co- 
drescu, am aflat că, pentru succesul 
deplin al introducerii noilor indica
tori. pentru perfecționarea conduce
rii și planificării economico-finan- 
ciare, împreună cu forul tutelar se 
depun eforturi pentru rezolvarea 
unor probleme de aprovizionare rit
mică, care să asigure realizarea tu
turor sortimentelor la nivel calitativ 
superior, corelarea mai judicioasă a 
planului producției nete cu planul 
producției fizice, cu normele de con
sum de materiale și energie, cu fon
dul de retribuire, în strînsă legătură 
cu ...............realitățile din combinat.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Extinderea serviciilor
efectuate de C.E.C

cererii 
oricare

Ideea de economisire s-a în
cetățenit tot mai mult în modul 
de viață al oamenilor muncii din 
țara noastră. Dovezile sint nu
meroase. printre care cele aproa
pe 14 milioane de librete de eco
nomii deținute de populație, răs- 
pîndirea largă a celorlalte forme 
si instrumente de economisire 
cum sint obligațiunile C.E.C. cu 
ciștiguri și contul personal.

Contul personal constituie nu 
numai un instrument de econo
misire, ci și un mijloc practic 
de efectuare a unor plăti. Aces
ta se deschide la sucursalele și 
filialele C.E.C. pe baza 
adresate în acest sens de 
cetățean.

Depunătorii care au 
personale își pot asigura achi
tarea la timp a diferitelor plăți 
periodice și ocazionale : abona
mentul pentru telefon, radio și 
televizor, consumul de energie 
electrică și de gaze ș.a., fără a 
se deplasa personal in acest scop, 
deoarece toate aceste plăți sînt 
efectuate din sumele depuse în 
conturi, în mod gratuit de Casa 
de Economii și Consemnațiuni. 
pe baza dispoziției scrise a titu
larilor de conturi. Operațiile de 
depuneri și restituiri din contul 
personal se pot efectua atît în 
numerar, cît și prin virament. 
Titularii conturilor personale pot 
beneficia și de carnete de cecuri 
cu «urnă limitată, cu ajutorul că
rora pot achita mărfurile achi
ziționate de la unele organizații 
comerciale. plata serviciilor 
efectuate de organizațiile pres
tatoare ș.a. în același timp. 
Casa de Economii și Consemna
țiuni acordă titularilor de conturi 
personale și o dobindă anuală.

conturi

tv
16.00
16.05
16,35
17.05

17.20

is. 20
18.50
19,00

PROGRAMUL 1
Telex
Teleșcoală
Curs de limba rusă
Pentru timpul dumneavoastră li
ber, vă recomandăm...
Reportaj pe glob : Republica 
Ghana
Consultații juridice
Muzica românească tn confruntări 
internaționale
România pitorească
Tragerea de amortizare ADAS 
Muzică tinără cu Mircea Vlntilâ 
și Mircea Botlolan

cinema
• Unde apa e limpede și iarba
verde : VICTORIA — 9,30; 12;
14,»(): 17; 19.30.
• Joc serios : TIMPURI NOI — 
9; 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.
• Arborele fără rădăcini : CEN
TRAL — 9.30: 12: 14.30: 17;. 19.30.
• Un pod prea îndepărtat : SCA
LA — 9; 12.30: 16: 19.30. BUCU
REȘTI — II; 12.30; 16: 19,30. MO
DERN — 9: 12.30: 16". 19.30. la gră
dină - 20,15, GRADINA DINAMO
— 20.15, GRADINA CAPITOL —
20.15.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : PATRIA — 9: 
11.15: 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Onoarea pierdută a Katharinei 
Blum : LUCEAFĂRUL — 9: 11.15; 
13.30; 10; 18.15; 20.30. FAVORIT — 
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.15.
• Lolek și BoleK in jurul lumii
— 9.30; 11.30; 13,30, Nunta — 16; 
18: 20 : DOINA.
• Corsarul negru : FESTIVAL — 
9; 12; 16; 19.
• Doctorul Poenaru :
STUDIO — 10; 12; 14: 16; 
COTROCENI — 9: 11,15;
15,45; 18; 20.15. ARTA — 
la grădină — 20,15.
• Jandarmul la plimbare :
— 9; 11.16: 13.30: 15.45.
• Căsătoria : EFORIE 
13.30: 16; 18.15; 20.30.
• Pisicile aristocrate : CAPITOL
— 9,15: 11.30; 13,45; 16: 18,15: 20.30.
• Ultima cină : FLOREASCA — 
15.30: 18; 20.15.
• Evadatul : FEROVIAR — 9; 
11.15: 13.30; 16; 18,15 : 20.30.
• Amintește-ți de mine : VIITO
RUL — 15.30; 17.45: 20.
• Ursul și păpușa — 9.45: 11.45. 
Filmul britanic postbelic — 141

CINEMA
18: 20, 

13.30: 
18;' 20.

ARTA

9: 11,15;

A apărut în broșură;

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Conferința națională a Uniunii 
artiștilor plastici
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Reuniunea europeană pregătitoare 
a Conferinței Națiunilor Unite pentru 
știință și tehnologie în slujba dezvoltării

Reuniunea europeană pregătitoare 
a Conferinței Organizației Națiuni
lor Unite pentru știință si tehnologie 
in slujba dezvoltării a continuat 
miercuri cu dezbateri în plen și pe 
grupuri de lucru.

în timpul lucrărilor desfășurate în 
plen, pe marginea rapoartelor pri
vind experiența națională în ceea ce 
privește aplicarea rezultatelor cerce
tării științifice și tehnologice în fo
losul dezvoltării economico-sociale 
au făcut intervenții reprezentanții 
Turciei. Elveției. Ungariei. Ceho
slovaciei, Irlandei, Portugaliei. Uniu
nii Sovietice. României, Spaniei, Ita
liei, Finlandei, Olandei.

Au luat cuvintul, de asemenea, 
Frank Joao da Costa, secretar gene
ral al Conferinței O.N.U. pentru ști
ință și tehnologie în slujba dezvol
tării. precum și reprezentanții 
U.N.I.D.O., U.N.E.P., W.I.P.O.

în cursul dezbaterilor s-a eviden
țiat faptul că impulsionarea cercetă- 

I rii științifice și a aplicării rezulta
telor sale in sfera activității econo- 

: mico-sociale poate și trebuie să-si a- 
ducă o contribuție substantial spori
tă la soluționarea tuturor probleme- 

I lor abordate pînă acum în mod sepa- 
! rat, cum sint cele legate de alimen

tație, energie, sănătate, resursele na- 
I turale ale subsolului și oceanelor, 
i dar mai ales pentru accelerarea li

chidării subdezvoltării și asigurarea 
satisfacerii cerințelor fundamentale 
ale fiecărui popor. Numeroase pro- 

I puneri s-au referit la necesitatea 
| stabilirii unor metode adecvate la 

nivel național, regional si mondial in 
vederea dezvoltării potențialului de 

i cercetare științifică șl dezvoltare teh
nologică al tuturor țărilor lumii și. 

| în primul rînd. al celor în curs de 
: dezvoltare.

în legătură cu proiectul de docu
ment regional pregătit de secretaria- 

j tul Comisiei economice a O.N.U. 
I pentru Europa, o serie de delegați au 

propus ca acesta să cuprindă neco- 
I sitățile fundamentale ale tuturor ță- 
; rilor membre, să prezinte direcții de 
1 acțiune pe plan internațional, mă- 
| suri și recomandări pe care toate 

statele să le poată accepta si urma, 
să evidențieze contribuția pe care

Filmul românesc peste hotare
Recente creații cinematografice ro

mânești ne reprezintă țara la două 
festivaluri cu participare internațio
nală, manifestări de tradiție organi
zate in Cehoslovacia și R. D. Ger
mană. Este vorba de Festivalul in
ternațional al filmului de la Kar- 
lovy-Vary (29 iunie — 12 iulie), edi
ția a XXI-a. purtînd deviza ..Pen
tru relații fructuoase intre oameni, 
pentru prietenie durabilă între po
poare". în festival a fost înscrisă, a- 
lături de zeci de pelicule, și una din
tre premierele cinematografice româ
nești ale acestui an. „E atit de a- 
proape fericirea", în regia lui An
drei Cătălin Băleanu, film aflat la 
prima sa confruntare internațională. 
Festivalul este deschis și de astă- 
dată lung-metrajelor artistice, o sec
țiune fiind rezervată creațiilor de de
but. De asemenea, participanții la

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei In economie
20.00 Interpreți îndrăgiți al cînteculul 

popular : Maria ciobanii. Dumitru 
Fârcaș și Constantin Gherghina

20.20 Ora tineretului
21.20 Telerecital Mircea Șeptillcl
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 La ordinea zilei în economie
20.00 Concertul Orchestrei simfonice a 

Radiotelevizlunli
20.50 Un l'apt văzut de aproape
21.15 Telex
21.20 Intîlnire muzicală cu Lucky Mari

nescu și sextetul vocal ..Cantabi
le", condus de Smaranda Toscani

21,35 Emisiune de știință

16.15, Noaptea amintirilor — 18,30, 
Păsările — 20,30 : CINEMATECA.
• Tentacule : EXCELSIOR - 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15. GLO
RI A — 9; 11,15; 13,30: 15.45; IB;
20.15. FLAMURA — 11.15; 13.30;
15.45: 18; 20.15.
• Mica Ondina : FLAMURA —* 1 9.
• Pirații din Pacific — Insula 
comorilor : DACIA — 8.30: 11.15;

• Opera Română : Seară de balet. 
Coregraf Anna Sokolow (S.U.A.)
— 19.
• Orchestra simfonică a Radlo- 
televiziunii : Concert simfonic. Di
rijor : IOSIF CONTA — 20.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19.30, (Grădi
na Icoanei) : Elisabeta I — 19.30.
• a.r.i.a. (la Palatul sporturilor 
și culturii) : Concert de muzică 
pop și rock susținut de formația 
„General** din R. P. Ungară — 
19.30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Patria mea-i 
pămîntul unde-au trăit străbunii**
— 20.30.
• Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Jocul dra
gostei și al întîmplării — 20.
• Ansamblul ^artistic ,,Rapsodia 
română** : Bun venit la Rapsodia
— 18.3-0.
• Teatrul ..Țăndărică** (la Școala 
generală 116. cartier Titan) : O 
poveste cu cîntec — 10, (la Școala 
generală 195. cartier Titan) : Fata 
babei și fata moșneagului — 18.

14; 16.4,5; 19.30.
• Aventurile lui Robin Hood : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15.
• Rătăcire : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
0 Transamerica Express : BU- 
ZEȘTI — 9: 12; 16; 19, la grădină
— 20,15.
• Septembrie : LIRA — 16: 18.
• Eliberarea orașului Praga : 
FERENTARI — 16: 19.
• Africa Express : MELODIA — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20.30.
• Iarna bobocilor : DRUMUL SĂ
RII — 16: 18: 20.
• Pentru un pumn de... ceapă : 
VOLGA — 9; 11,15: 13.30: 16; 18.15;
20.15.
• Pentru patrie : GIULEȘTI — 9; 
12.15: 16; 19.15.
• C’întă pentru mine : AURORA
— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20, la 
grădină - 20.15, BUCEG1 — 9: 11: 
13; 15.45; 17.45; 19,45; la grădină
— 20.15.
• Urmăriți fără vină : TOMIS — 
9: 11.15: 13.15; 15.30: 17.45: 20.
• Ediție specială : I’ACEA — 16; 
18; 20.
•Serial „Năică“ — 9. Cu stele în 
păr și lacrimi în ochi — 11.30;
13.30; 16: 18; 20 : FLACARA.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
POPULAR — 16: 18.
• Un om cu „idei“ : MIORIȚA — 
9; 11: 13,15; 15.30: 17.45: 20.
• E atit de aproape fericirea : 
MUNCA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18: 20. 

țările regiunii sînt gata să o aducă 
la folosirea științei și tehnologiei in 
scopul dezvoltării, la instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, să evite generalizările pe gru
pări de state, de tip Est-Vest, sau 
de alt ordin, care, pe lingă faptul că 
nu sint suficient de exacte sau dife
rențiate, oferă imaginea unei Europe 
permanent divizate, ceea ce este con
trar tendințelor de destindere și co
laborare și chiar conlucrării tehnico- 
științifice aflate în prezent in con
tinuă extindere.

A fost relevat, în același timp, ro
lul nefast pe care îl joacă intensifi
carea cursei înarmărilor ca principal 
obstacol în calea dezvoltării econo
mico-sociale, accesului țărilor în curs 
de dezvoltare la cuceririle științei și 
tehnicii contemporane. menținind 
totodată starea de dezechilibru și 
tensiune pe plan internațional și a 
fost subliniată necesitatea intensifi
cării eforturilor depuse în direcția 
dezarmării, a stimulării colaborării 
științifice și tehnice, pentru orienta
rea. într-o măsură mai mare, a cer
cetărilor și dezvoltării către nevoile 
prioritare ale popoarelor, către satis
facerea aspirațiilor de pace și pro
gres ale întregii omeniri.

în vederea facilitării lucrărilor de 
redactare a recomandărilor de acți
uni pe care reuniunea urmează să le 
adopte, delegația română a propus 
un document de lucru care înfăți
șează punctul de vedere al țării 
noastre. concepția președintelui 
Nicoiae Ceaușescu cu privire la mă
surile concrete care ar putea fi în
treprinse pe plan regional și inter
național pentru punerea științei și 
tehnologiei în slujba dezvoltării.

★
Secretarul executiv al Comisiei 

Economice a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Europa. Janez Stanov- 
nik, care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația ministrului afa
cerilor externe, a părăsit, miercuri 
după-amiază, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de alte persoane ofi
ciale. (Agerpres) 

festival așteaptă cu interes simpo
zionul „Filmul in slujba păcii și pro
gresului". ca și intilnirile cu publicul 
și dezbaterile pe marginea filmelor 
prezentate, in toată această perioa
dă, in diverse alte localități aie Ceho
slovaciei.

I,a Neubrandeburg încep astăzi. 29 
iunie, „Zilele filmului de vară ale 
Republicii Democrate Germane", ma
nifestare pe afișul căreia figurează și 
lung-metrajul românesc „Cuibul sa
lamandrelor" (regia Mircea Drăgan). 
O delegație de cineaști români tip 
află aici spre a lua parte la progra
mul festivalului : întilniri cu realiza
tori și interpreți de film din țări so
cialiste. cu publicul spectator din 
centre muncitorești ale țării, consfă
tuiri .pe teme de actualitate cinema
tografică internațională.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30 

iunie, 1 și 2 iulie. In țară : Vremea va 
fi răcoroasă, mai ales la începutul in
tervalului. Cer schimbător. Vor cădea 
ploi locale și cu caracter de averse, în
soțite de descărcări electrice. Pe 
alocuri, cantitățile vor putea depăși 
15—20 de litri pe metrul pătrat în 24 de 
ore. Vint moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 7 și 17 gra
de, iar cele maxime între 17 șl 27 de 
grade, local nîai ridicate. Izolat, con
diții de grindină. In București : Vreme 
răcoroasă la începutul intervalului. Ce
rul va fi schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vint moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.

• Aurel Vlaicu : COSMOS — 16; 
18; 20.
• Evadați din viitor : GRADINA 
FESTIVAL — 20.
• Vanda na : GRADINA FLACA
RA — 29.30.
• Scufundarea .Japoniei : GRA
DINA LIRA — 20,30.
• Sandokan — tigrul Malayeziei : 
GRADINA LUCEAFĂRUL - 20,15.
• Corsarul : GRADINA TITAN —
20.15.

teatre



SCÎNTEIA-joi 29 iunie 1978 PAGINA 5

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

La București au continuat miercuri 
lucrările celei de-a XXXII-a ședințe 
a sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

In cadrul dezbaterii problemelor a- 
flate pe agenda de lucru a ședinței, 
au luat cuvîntul tovarășii A. Marinț, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Le 
Thanh Nghi, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
Vietnam. Sanan Southichak, minis
trul comunicațiilor, lucrărilor publi

întrevederi cu participant! la sesiunea 
Consiliului economic româno-american

în cursul zilei de miercuri, tovară
șul Cornel Burtică, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. a avut întrevederi cu 
Milton F. Rosenthal, președintele păr
ții americane în Consiliul economic 
româno-american, președintele Con
siliului de administrație al companiei 
„Engelhard Minerals and Chemicals", 
cu John Pittas, președintele sectoru
lui de procese tehnologice al firmei 
„U.O.P.", și cu William Chandler, di
rectorul sectorului de licențe al com
paniei „Standard Oii — Ohio", care au 
participat la lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a Consiliului economic româ
no-american.

în cadrul întrevederilor au fost 
abordate probleme privind relațiile 
economice și de cooperare bilaterală

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

Miercuri, tovarășul Mihai Dalea, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, l-a 
primit pe ministrul de stat însărcinat 
cu afacerile externe și cooperarea al 
Regatului Maroc, M’Hamed Boucetta. 
Au fost abordate aspecte ale colabo
rării româno-marocane în diverse 
domenii de activitate, ale contribuției 
celor două țări la Întărirea priete
niei intre popoare, la cauza păcii și 
cooperării internaționale.

Vizita delegației parlamentare 
marocane

în cursul zilei de miercuri delega
ția parlamentară marocană, condusă 
de dr. Mohamed Errachidi, a avut o 
întrevedere cu tovarășul Vasile Pun- 
gan. ministru la Președinția republi
cii, președintele Coin isiei pentru po
litica externă și cooperarea econo
mică internațională a M.A.N., și cu 
un grup de deputați, membri ai co
misiei.

Cu acest prilej, s-a procedat la un 
schimb de opinii în legătură cu unele 
aspecte ale relațiilor româno-maro
cane. precum și cu privire la unele 
probleme internaționale actuale. 

Turneul baletului cubanez 
din Camaguey

ce și transporturilor din Republica 
Democrată Populară Laos, Gesesse 
V. Kidan. membru al Comitetului 
Permanent al Consiliului Adminis
trativ Militar Provizoriu, responsabil 
cu problemele economice din Etiopia 
Socialistă. Jose Eduardo Dos Santos, 
viceprim-ministru al Guvernului Re-r 
publicii Populare Angola. Manea 
Mănescu, primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România.

Lucrările sesiunii continuă.

și pe terțe piețe dintre România șl 
S.U.A., posibilitățile existente pentru 
dezvoltarea în continuare a acestor 
raporturi.

★
Miercuri dimineața, Stefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, l-a pri
mit pe George S. Vest, asistentul se
cretarului de stat al S.U.A. pentru 
problemele europene, care a vizitat 
tara noastră cu prilejul participării 
la lucrările celei de-a V-a sesiuni a 
Consiliului româno-american pentru 
promovarea relațiilor economice. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire, 
în cadrul căreia au fost examinate 
unele aspecte ale relațiilor economice 
româno-americane și perspectivele 
dezvoltării acestora.

(Agerpres)

Au participat Ovidiu Popescu, am
basadorul României la Rabat, pre
cum și Boubker Boumahdi, ambasa
dorul Regatului Maroc ia București.

★
în cursul dimineții, oaspetele ma

rocan a vizitat întreprinderea de 
mașini grele București și Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia.

(Agerpres)

De asemenea, delegația s-a întilnit 
cu Ion M. Nicolae, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
<xx>perării economice internaționale. 
Au fost abordate aspecte ale coope
rării dintre România și Maroc, pre
cum și perspectivele acestora.

Tot miercuri, parlamentarii maro
cani au fost oaspeții I.M.G.B.

în onoarea delegației parlamentare 
marocane, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., a oferit un di
neu.

(Agerpres)

Sosirea amiralului Emilio Eduardo Massera 
comandant-șef al marinei și membru al Juntei militare 

de guvernămînt din Republica Argentina
La invitația tovarășului Ștefan 

Voitec. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, miercuri după-amiază a 
sosit în Capitală amiralul Emilio 
Eduardo Massera, comandant-șef al 
marinei și membru al Juntei mili
tare de guvernămînt din Republica 
Argentina, care face o vizită oficia
lă in țara noastră.

în întîmpinarea oaspetelui argen
tinian, pe aeroportul Otopeni se a- 
flau Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Tamara Dobrin, 
membru al Consiliului de Stat, ge
neral-colonel Ion Coman, ministrul 
apărării naționale, Ilie Rădulescu,

Primiri la Consiliul de Miniștri
Miercuri dimineața, Gheorghe O- 

prea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, a primit pe George S. 
Vest, asistentul secretarului de stat 
al S.U.A. pentru problemele europe
ne, care a participat la lucrările ce
lei de-a V-a sesiuni a Consiliului e- 
conomic româno-american.

în cadrul discuțiilor au fost abor
date aspecte ale relațiilor economi
ce dintre România și S.U.A., pre
cum și posibilități de extindere a 
acestor raporturi.

La întrevedere a participat Thomas 
Simons jr., ministru consilier al Am
basadei S.U.A. la București.

★
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, miercuri, pe Andrei Lukanov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, președintele 
părții bulgare în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulgară de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică, și pe Nikola Todoriev, minis
trul energeticii.

în cadrul convorbirii au fost a- 
bordate probleme privind colaborarea 
și cooperarea româno-bulgară în do
menii de interes reciproc.

La întrevedere au participat Tran
dafir Cocîrlă. ministrul energiei e- 
lectrice, precum și Petar Danailov, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București.

★
Miercuri, tovarășul Cornel Burtică, 

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit pe Janez Stanovnik. secretarul 
executiv al C.E.E.-O.N.U., care par
ticipă la reuniunea europeană pre
gătitoare a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru știință și tehnologie in 
slujba dezvoltării, ale cărei lucrări se 
desfășoară la București.

Au fost abordate aspecte ale cola

Primiri la Marea Adunare Națională
Miercuri dimineața, Takeo Miki. 

membru al Camerei Reprezentanților 
a Dietei japoneze și al conducerii 
Partidului liberal-democrat. fost 
prim-ministru al Japoniei, a făcut 
o vizită la Marea Adunare Naționa
lă, unde a fost primit de Nicolae 
Giosan, președintele M.A.N.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de opinii privind contribuția 
pe care o pot aduce parlamentarii 
din cele două țări la dezvoltarea, în 
continuare, a relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-japoneze. 

ministru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, Ion M. Ni
colae, prim-adjunct al ministrului co- 
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, generali și o- 
fițeri superiori, alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți Tulio Oscar Sugasti, 
ambasadorul Republicii Argentina la 
București, și membri ai ambasadei.

Pe frontispiciul aerogării erau 
arborate drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Argentina.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

(Agerpres)

borării României cu C.E.E.-O.N.U., 
ale politicii promovate de tara noas
tră pentru dezvoltarea conlucrării bi
laterale și multilaterale în domeniile 
economic, tehnic și științific, cu toate 
țările lumii.

★
Miercuri după-amiază. tovarășul 

Cornel Burtidă, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a avut o întrevedere cu 
N.S. Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., care se află în 
țara noastră.

în cursul întrevederii au fost discu
tate probleme privind colaborarea și 
cooperarea economică în diferite, do
menii dintre România si U.R.S.S., 
posibilitățile existente pentru dez
voltarea în continuare a acestor ra
porturi, pentru lărgirea schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

A luat parte Ion Stoian. adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
A participat L. Zorin, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior al 
U.R.S.S.

★
în aceeași zi, tovarășul Cornel 

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le. s-a întilnit cu Horst Solie, minis
trul comerțului exterior al R.D. Ger
mane.

Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea și adincirea colaborării 
și cooperării economice, extinderea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale dintre România si R.D. Germa
nă.

A participat Ion Stoiah. adjunct al 
ministrului comerțului 'exterior și 
cooperării economice internaționale. 
A luat parte E. Katner. adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
R.D. Germane.

(Agerpres)

La întrevedere a fost de față Junji 
Yamada, ambasadorul Japoniei la 
București.

*
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Giosan, a primit, 
miercuri dimineața, pe Svend Hau- 
gaard, președintele grupului parla
mentar al Partidului Radicalii de 
Stînga din Danemarca, aflat într-o 
vizită în țara noastră.

(Agerpres)

LUCRĂRILE
CELEI DE-A ll-A SESIUNI 

A COMISIEI MIXTE 
GUVERNAMENTALE 
ROMÂNO-MEXICANE

La București au început miercuri 
lucrările celei de-a II-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-mexicane de cooperare eco
nomică și tehnică. Delegația română 
este condusă de Constantin Stanciu. 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. iar cea mexicană de Guel- 
lermina Sanchez Meza de Solis, ad
junct al ministrului relațiilor externe.

Cu acest prilej sînt examinate po
sibilitățile pentru dezvoltarea în con
tinuare a cooperării bilaterale in do
menii de interes comun, pentru in
tensificarea schimburilor comerciale.

(Agerpres)

DE LA C. E. C.
Casa de Economii și Consem- 

națiuni informează pe cei inte
resați că la data de 30 iunie vor 
avea loc în Capitală, în sala ca
sei de cultură „Petofi Sandor", 
str. Zalomit nr. 6, la orele 16.30, 
tragerile la sorți pentru trimes
trul 11/1978 ale libretelor de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri șl 
libretelor de economii cu cîști
guri precum și tragerea la sorti 
pentru luna iunie a.c. a obliga
țiunilor C.E.C. cu cîștiguri. Cu 
prilejul acestor trageri la sorți. 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni va acorda numeroase cîști
guri în bani și în obiecte. Tra
gerile la sorți sînt publice.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 28 IUNIE 1978
Extragerea I : 17 8 5 11 43 ÎS
Extragerea a II-a : 12 13 31 4 21 10

Fond total de cîștiguri : 1 012 150 
lei, din care 373 656 lei report la ca
tegoria I.

CÎSTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 

DIN 18 IUNIE 1978
Categoria a 2-a : 1.75 variante a 

15 000 lei. sau la alegere o excursie 
de un loc in R.P. Bulgaria — R.S.F. 
Iugoslavia, sau de 2 locuri în R.S. 
Cehoslovacă — R.P. Ungară — Aus
tria. sau în R.P. Polonă și diferența 
în numerar. Categoria a 3-a : 15 va
riante a 5 896 lei ; categoria a 4-a : 
78,25 a 1 130 lcj : categoria a 5-a : 178 
a 497 lei ; categoria a 6-a : 5 694.25 
a 40 lei. Categoria A : 3 variante 
100% a 50 000 lei. sau la alegere o 
excursie de 2 locuri in R.P. Bulga
ria — R.S.F. Iugoslavia, sau în R.S. 
Cehoslovacă — R.P. Ungară — Aus
tria. sau în R.P. Polonă și diferența 
în numerar. Categoria B : 21 varian
te a 1 000 lei ; categoria C : 81,25 a 
250 lei ; categoria D : 3 380.50 a 60 lei.

J^xpplpnfpî Snip
Domnului JULIO CESAR TURBAY AYALA

BOGOTA
Doresc să vă adresez calde felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră 

ca președinte al Republicii Columbia, împreună cu cele mai bune urări de 
succes în îndeplinirea înaltei misiuni încredințate de poporul columbian 
prieten.

îmi exprim convingerea că vom conlucra în mod rodnic, în spiritul 
convorbirilor avute la București și Bogota, pentru extinderea bunelor relații 

| de prietenie și colaborare statornicite între România și Columbia, potrivit 
aspirațiilor și intereselor fundamentale ale popoarelor noastre, pentru triumful 
cauzei păcii, securității și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc cordial pentru amabilele salutări și urări transmise cu 
ocazia survolării Republicii Federale Germania și vă transmit la rîndul meu 

J aceleași salutări și urări. Sint convins că și pe viitor colaborarea intre sta
tele noastre va continua să se dezvolte cu succes, atit în domeniul bilateral, 
cit și în cel internațional.

WALTER SCHEEL
Președintele federal 

al Republicii Federale Germania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de mesajul de simpatie pe care ați avut bunăvoința de 
a mi-1 adresa în împrejurările cutremurului de pămint dezastruos care a 
afectat orașul Salonic, rog pe Excelența Voastră să accepte. în numele po
porului elen și al meu personal, expresia viilor noastre mulțumiri.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

LA COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI:

Prima șarjă la instalația nr. 3 de turnare 
continuă a oțelului

Eveniment deosebit de producție 
pe platforma Combinatului siderurgic 
de la Galați: a fost elaborată prima 
șarjă, in cadrul probelor tehnologi
ce la cald, la instalația nr. 3 de 
turnare continuă a oțelului. Prin 
construirea acestui obiectiv, capaci
tatea de producție a secției de 
turnare continuă a oțelului din ca
drul uzinei oțelării-refractare va 
spori cu încă 750 000 tone sleburi. 
După cum ne declara inginerul Dan 
Dulamă, directorul uzinei, spre de
osebire de celelalte două instalații 
aflate deja în funcțiune, utilajele și 
echipamentele noului obiectiv sînt 
in proporție de circa 70 la sută e- 
xecutate în țară, intre principalii 
furnizori numărîndu-se întreprinde

Un nou liotei turistic
în centrul civic al municipiu

lui Iași, in apropierea Pa
latului culturii, a început con
strucția unui hotel al oficiului 
județean de turism, care va avea 
o capacitate de cazare de 320 de 
locuri. La parter vor fi amena

BULETIN 

rea „23 August" șî întreprinderea de 
mașini grele din Capitală. întreprin
derea de construcții de mașini Re
șița ș.a. Construcția și montajul au 
fost executate de întreprindere^ de 
construcții și montaje siderurgice 
Galați, proiectul aparținind IPROMET 
București. Noua instalație va con
tribui, alături de celelalte, la redu
cerea pierderilor de oțel, precum și 
la creșterea coeficientului de scoa
tere a laminatelor din metal. Ea va 
avea un rol important in Îmbunătă
țirea alimentării cu semifabricate a 
laminoarelor finisoare din combinat, 
implicit la realizarea însemnatelor 
sarcini de producție ce-i revin 
acestuia în întregul cincinal. (Dan 
Plăeșu).

jate un restaurant’și un bar, iar 
Ia primul etaj o discotecă, o co
fetărie. o unitate de răcoritoare 
și o sală polivalentă. Noul hotel 
turistic ieșean este conceput co
respunzător cerințelor turismu
lui modern. (Manole Corcaci).

RUTIER
Consiliul Culturii și Educației 

Socialiste, Agenția română de 
Impresariat artistic organizează 
turneul Baletului cubanez din 
Camaguey, condus de coregra
ful Alberto Alonso. Primul 
spectacol are loc la București, 
în ziua de 5 iulie, ora 19,30, la 
Opera română. în program : 
balete pe muzică de Hertel, 
Orff. Minkus. Villavicencio, 
Massenet, în coregrafia Aliciei

TIMIȘOARA

Alonso și a altor maeștri core
grafi cubanezi.

Spectacolele baletului din Ca
maguey pot fi vizionate la Ga
lați. în ziua de 7 iulie, la Iași 
în 9 iulie, la Tîrgu Mureș, la 11 
iulie si la Brașov, în 13 iulie.

Pentru spectacolul din Capita
lă biletele se vînd la casa 
A.R.I.A.. Calea Victoriei 68—70, 
tel. 13 53 75. în celelalte locali
tăți. biletele se găsesc la agen
țiile teatrale.

Cresc vînzârile bunurilor 
de folosință îndelungată

în primele cinci luni ale anu
lui, vinzările cu amănuntul de 
mărfuri metalochimice au fost, 
in municipiul Timișoara, cu 37 
milioane lei mai mari fată de pe
rioada corespunzătoare din 1977. 
Cele mai mari creșteri, de 15— 
20 la sută s-au înregistrat la 
vinzările de bunuri de folosință 
îndelungată : aparate de radio 
și televizoare, frigidere, mașini 
de spălat rufe, boilere, mobilă 
etc. Este evidentă preocuparea 
pentru folosirea chibzuită a fon
durilor puse la dispoziție în ve
derea dezvoltării bazei materia
le a rețelei comerciale și ridi

cării gradului de servire a cum
părătorilor. în perioada aminti
tă au fost reprofilate, moderni
zate și înzestrate eu mobilier co
respunzător cinci unități pentru 
desfacerea articolelor de uz cas
nic din fier lucrat, de parfume
rie etc. Totodată, în cartierul 
„Circumvalațiunii" — cea mai 
mare zonă de locuințe noi a mu
nicipiului — a fost dat în fo
losință un mare magazin-cu ra
ioane specializate în vînzarea 
Întregii game de produse cu 
profil metalochimic. (Cezar 
Ioana).

ARGEȘ

Se diversifică
în comunele și satele județu

lui Argeș funcționează 1070 de 
unități comerciale și de prestări 
de servicii. 69 la sută din ele sint 
complexe comerciale și de pres
tări de servicii. Concomitent cu 
ridicarea de noi construcții au 
fost modernizate și reprofilate 
450 unități. Ca urmare, s-a dez
voltat și diversificat rețeaua 
unităților de alimentație publi
că. ea cuprinzînd peste 100 de 
cofetării, patiserii etc.. 45 bufete 
si birturi, unde se pregătesc zil
nic mincare caldă și minuturi

comerțul sătesc
la cererea consumatorilor. Coo
perația dispune de opt labora
toare de cofetărie și carmange
rie. de secții de sucuri și sifoa- 
ne. La diversificarea produselor 
culinare a contribuit simțitor 
studiul cererii de consum, efec
tuat prin organizarea a 140 de 
expoziții. Totodată, se extind 
serviciile cooperației meșteșugă
rești asigurate prin altelierele 
de confecții, încălțăminte, covoa
re și tricotaje. (Gheorghe 
Cîrstea).

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT Iniorutafii de la Inspectoratul Generai al Miliției, 
Direcfia circulație

HANDBAL: România
în prima zi a competiției interna

ționale masculine de handbal pen
tru „Trofeul Iugoslavia", care se des
fășoară la Sabac, selecționata Româ
niei a întrecut cu scorul de 21—19 
(10—9) formația Ungariei. Golurile e-

TENIS: Turneul
Miercuri au continuat întrecerile 

turneului internațional de tenis de 
la Wimbledon. în proba de simplu 
masculin, Ilie Năstase l-a eliminat 
cu 6—3. 6—4, 9—7 pe italianul Gianni 
Ocleppo. în competiția feminină, Vir
ginia Ruzici a debutat cu o victorie, 
învingînd-o cu 6—1, 6—2 pe Winnie 
Wooldridge (Anglia).

Alte rezultate : masculin : Gullik- 
son — Carmichael 6—3, 6—4, 8—6;

FOTBAL: Despre viitorul campionat mondial
La o conferință de presă care a 

avut loc la Buenos Aires, Pablo Por
ta, președintele comitetului de orga
nizare a celui de-al XII-lea campio
nat mondial de fotbal, ce se va des
fășura în anul 1982 în Spania, a fă
cut unele precizări, arătînd că tur
neul final va începe în primele zile 
ale lunii iunie. Este posibil ca me
ciul de deschidere să se joace Ia 
Barcelona, iar finala la Madrid. Prin
tre celelalte orașe care și-au anun
țat candidatura de a găzdui între
cerile din grupe se numără Sevilla, 
Malaga. Valencia. Alicante, Bilbao, 
Santander, San Sebastian și Coruna.

în ceea ce privește problema prin-

,,Raliul
între 28 și 30 iulie se va desfășura 

în tara noastră cea de-a 13-a ediție 
a competiției sportive internaționale 
automobilistice „Raliul Dunării", care 
constituie una din etapele campiona
tului european al raliurilor pentru 
conducători F.I.A. De asemenea, a- 
ceastă competiție contează ca una 
din etapele „Cupei păcii și prieteni
ei" și Raliului balcanic. Traseul „Ra-

- Ungaria 21-19
chipei române au fost înscrise de Be- 
divan, Durău și Mironiuc (cite 5), 
Stingă (3), Cheli (2) și Palko.

într-un alt joc, reprezentativa 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 25—24 
(11—12) echipa Poloniei.

de la Wimbledon
Vilas — Feaver 6—3, 2—6, 6—4, 6—3; 
Newcombe — Case 6—4, 6—2, 9—8;
Okker — Noah 6—2, 6—3, 6—2 ; Ra
mirez — Schneider 6—1. 6—0. 6—2; 
Connors — Warwick 6—3, 7—5, 2—6, 
6—4; Gottfried — Teacher 6—2, 7—5, 
6—3; feminin : Viragh — Coles 6—3, 
6—4; Durr — Bonicelli 6—1, 6—0;
Evert — Anliot 6—1. 6—0 ; Cawley — 
Forood 6—0, 6—2; Redondo — Fay ter 
6—1, 7—5 ; May — Teeguarden 6—1, 
8—6.

cipalâ a viitorului campionat mon
dial de fotbal, cea a numărului de 
echipe participante la turneul final, 
Pablo Porta a spus : „Noi nu am 
luat nici o decizie în acest sens, dar 
în mod evident calitatea trebuie să 
primeze, iar la întreceri să partici
pe cele mai bune echipe. Decizia fi
nală in această problemă este de re
sortul federației internaționale de 
fotbal și ea va fi luată in luna no
iembrie a acestui an, cînd. ia Ma
drid, se va desfășura o reuniune co
mună a Comitetului executiv al 
F.I.F.A. și a Comitetului de orga
nizare a campionatului".

Dunării"
liului Dunării" măsoară 1 672 km, 
care vor fi parcurși de-a lungul unor 
șosele din 6 județe. Startul se va da 
din orașul Drobeta-Tr. Severin, ur- 
mind ca sosirea să aibă loc în a- 
celași punct. La competiție și-au a- 
nunțat participarea 170 de echipaje 
din Anglia, Austria, Belgia. Bulgaria. 
Cehoslovacia, R. D. Germană. R. F. 
Germania. Franța, Italia. Iugoslavia. 
Suedia. Turcia, U.R.S.S. și România.

În cîteva rînduri
• în ultima zi a concursului de se

lecție al înotătorilor americani, des
fășurat la Mission Viejo (Califor
nia), Linda Jezek a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a sezo
nului în proba feminină de 100 m 
spate, cu timpul de 1’03”89/100.

Noua speranță a natației america
ne, Tracy Caulkins, în vîrstă de 15 
ani, a terminat învingătoare în alte 
două probe : 100 m fluture — 1’01” 
71/100 și 200 m liber — 2’03”26/100.

★
• în cadrul concursului internațio

nal de atletism desfășurat pe stadionul 
„Bislet" din Oslo, cunoscutul fondist 
kenyan Henry Rono a stabilit un 
nou record mondial în proba de 3 000 
m plat, cu timpul de 7’32”l/10. Vechiul 
record era de 7’35”2/10 și aparținea, 
din anul 1974, atletului englez Bren
dan Foster. In cursa record. Rono a 
fost urmat de Suleiman Nymabui 
(Tanzania) — 7'40”3/10, Nick Rose 
(Anglia) — 7’40”4/10 și Rod Dixon 
(Noua Zeelandâ) — 7’41”l/10.

în vîrstă de 26 de ani, Henry Rono 
(64 kg și 1.74 m înălțime) deține în 
prezent patru recorduri mondiale, in 
probele de 3 000 m obstacole — 8'05” 
4/10 ; 5 000 in — 13’08”4/10 ; 10 000 m
— 27’22”4/10 și 3 000 m plat — 7’32” 
1/10.

Cu un rezultat excelent s-a înche
iat și proba feminină de 3 000 m plat, 
în care campioana norvegiană Grete 
Weitz a fost cronometrată cu timpul 
de 8’32”l/10.

Alte rezultate : 5 000 m : McLeod 
(Anglia) — 13'32”7/10 : aruncarea su
liței : Grimnes (Norvegia) — 84.82 m; 
400 m garduri : Pascoe (Anglia) — 
49”8/10 ; 800 m : Boit (Kenya) — 
l’46”8/10 : 200 m : Quarrie (Jamaica)
— 20”2/10 : 800 m femei ; Randi Lan- 
goigjelten (Norvegia) — 2’05”7/10.
• Aseară în Capitală s-a disputat 

meciul internațional de baschet dintre 
echipa Steaua și selecționata armatei 
angoleze. Baschetbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 100—50.

URMĂRILE UNUI LANȚ AL
neglijentelor

Respectarea întocmai a regulilor 
: de circulație constituie o obligație a 
' tuturor conducătorilor auto si pieto

nilor. Orice abatere, aparent minoră, 
poate genera un accident cu conse
cințe dintre cele mai grave. Perico
lul este si mai mare in cazul unui 

I lanț de neglijente, așa cum s-a în- 
I timplat de curînd. în urma unui acci

dent de circulație care a avut loc pe 
I șoseaua Stîna de Vale — Beius din 
. județul Bihor. Un autocamion al 
I întreprinderii pentru executarea lu- 
j crărilor de îmbunătățiri și exploata- 
i rea pajiștilor Bihor, care transDorta 

cetățeni, cobora o pantă cu o succe- 
i siune de curbe. Șoferul Nicolae Da- 
i mian cobora cu treapta a IV-a de 
i viteză (prima neglijentă!) și. la un 

moment dat. a constatat că mecanis- 
i mul de frînare (efectul unei alte ne- 
■ gliiente) nu mai răspunde soliei tă- 

rilor. Aceasta. în condițiile în care 
i autovehiculul prindea viteză tot mai 
' mare. Abia atunci șoferul a introdus 
; maneta schimbătorului de viteze în 

treapta a III-a. dar prea tirziu pen
tru a mai putea reduce viteza mași
nii. într-o curbă, autocamionul s-a 
izbit de un perete stîncos. împreju
rare în care unii dintre cetățenii 
transportați și-au pierdut viața, iar 
alții au fost grav răniți.

Din cercetările efectuate rezultă că 
lichidul de frînă s-a scurs printr-o 
conductă care s-a fisurat din pricina 
frecării de un suport metalic. Auto
camionul. deși nu era amenajat si 
nu corespundea pentru transport de 
persoane, a plecat in cursă cu apro
barea directorului unității — ing. 
Teodor Bora, și a șefei fermei — ing. 
Ana Berindan.

Evident, organele în drept vor sta
bili gradul de vinovăție a fiecărei 
persoane de care a depins desfășu
rarea acestei curse. Este de datoria 
conducerii unităților deținătoare de 
autovehicule, a acelor^ care efectuea

ză lucrări de întreținere si reparații, 
a tuturor șoferilor — profesioniști si 
amatori — să desprindă învățămin
tele corespunzătoare din acest 
accident rutier, acționînd neîntrerupt 
pentru întărirea gradului de ordine 
și disciplină pe drumurile publice, 
pentru prevenirea accidentelor.

ATENȚIE SPORITA 
PE ȘOSELELE AELATE 

IN LUCRU!
în aceste zile, pe mai multe sosele 

se execută lucrări menite să creeze 
condiții mai bune pentru circulație. 
Pe porțiunile respective de drum, 
conducătorii auto trebuie să cir
cule cu viteză moderată și să evite 
depășirile, tinind seama că lipsesc 
acostamentele, iar in unele locuri 
există diferente de nivel pronunțate 
la marginea șoselei. Primejdii pen
tru siguranța circulației prezintă si 
denivelările intre straturile de asfalt 
in curs de aplicare, in condițiile in 
care unii conducători auto merg cu 
viteză mare în aceste locuri sau fri- 
nează brusc. Pentru prevenirea acci
dentelor în zonele respective s-au 
instituit restricții de viteză. Pericu
los și sfidător procedează acei șoferi 
care, in Joc să se încadreze în coloa
na de automobile ce se formează 
uneori pe porțiunile respective, se 
angajează in depășiri, ignorînd fap
tul că partenerii de drum merg cu 
viteză redusă tocmai pentru că în
țeleg să respecte din convingere mă
surile menite să-i protejeze.

Printre aite lucrări rutiere de se
zon frecvent intilnite pe sosele este 
și imprăstierea de criblură, menită 
să sporească aderenta pneurilor la 
sol. Circulația pe sectoarele de drum 
cu criblură reclamă următoarele 
măsuri preventive ; reducerea vitezei, 
mărirea distantei între autovehicule 
și evitarea depășirilor. Aceasta, in- 
trucit pe criblura neîncorporată in 
masa asfaltică apare pericolul dera
pării la l'rinări și al spargerii parbri
zelor.

• O NOUĂ CARIERĂ 
PENTRU CHRISTIAN 
BARNARD. A?a cum s'a 
anunțat, ca urmare a unei 
maladii care îi afectează arti
culațiile degetelor, pionierul 
grefelor cardiace va înce
ta să mai minuiască bistu
riul, in decurs de un an. Fără 
a-și fi pierdut nimic din ener- 
gia-i caracteristică, el se pregă
tește in prezent să se lanseze 
într-o nouă carieră, aceea de 
scriitor. De altfel, pînă în pre
zent, a scris șase cărți, dintre 
care ultima, „Anotimpurile nop
ții", se bucură de un deosebit 
succes. Barnard ia poziție în a- 
ceastă carte în unele pro
bleme din cele mai controversate 
ale medicinii moderne. La în
trebarea dacă trebuie spus ade

vărul bolnavilor pentru care nu 
mai există scăpare, el răspunde 
fără ezitare în mod afirmativ. 
Totodată. Barnard intenționează 
să-și continue campania sa îm
potriva apartheidului in țara 
natală. Africa de Sud.

• TOTUL DESPRE 
STENOGRAFIE. Biblioteca 
stenografică din Dresda, care 
are un fond de 40 000 de volu
me. este cea mai veche și cea 
mai importantă instituție de a- 
cest fel din lume. în rafturile 
sale s-au adunat cărți de steno
grafie și dactilografie redactate 
in peste 50 de limbi și aproape 
2 000 de manuscrise. Biblioteca 
posedă și o colecție de mașini 
de scris din cele mai diferite e-

poci, care ilustrează evoluția 
dactilografiei de-a lungul vre
mii. De asemenea, se primesc 
anual circa o sută de reviste de 
specialitate din lumea Întreagă 
și se editează cu regularitate 
cataloage referitoare la noile a- 
chiziții. Interesul ce se manifes
tă in R.D. Germană față de ste
nografie se explică și prin fap
tul că din cele peste 3 000 de 
sisteme. stenografice cunoscute 
in lume 800—900 sînt pentru 
limba germană.

• VIATA LUI JOHN 
KENNEDY PE ECRAN. 
Viața fostului președinte al 
S.U.A., John Kennedy, decedat 
in mod tragic cu 15 ani în urmă, 
in imprejurări care nici astăzi 
nu au fost lămurite pe deplin, 
va forma obiectul unei ecrani

zări. Pentru a-1 înfățișa pe fos
tul președinte în diferite epoci 
ale vieții sale, vor fi folosiți mai 
mulți interpreți. Se are în ve
dere ca unul dintre aceștia sâ 
fie chiar propriul fiu al fostului 
președinte, John Kennedy ju
nior. azi în vîrstă de 20 de ani. 
care va interpreta rolul tatălui 
său în anii adolescenței.

tă“. In ciuda vîrstei înaintate. 
86 de ani. ea lucrează zilnic 14 
ore. dind lecții de judo, de yoga 
și de autoapărare. Potrivit afir
mațiilor saie. omul poate trăi 
pină la 130 de ani. „dacă evită 
tutunul, cafeaua, ceaiul, alcoo
lul, dacă nu se teme de unele 
mici maladii și. in special, dacă 
evită supraalimentația".

• „NU EXISTĂ BĂ-
TRÎNEȚE".
Jeanne Liberman

Franțuzoaica
constituie,

fără îndoială, un caz excepțio
nal de vigoare și longevitate. 
Deviza ei : „bătrinețea nu exis-

• „SUNET SI LUMI
NĂ". A incetat din viață, in 
virstă de 84 de ani. arhitectul 
Robert Houdin, inventatorul 
spectacolului de tip „sunet și 
lumină". Nepot al renumitului

prestidigitator cu același nume, 
Houdin se specializase în res
taurarea și popularizarea mo
numentelor și lăcașurilor istori
ce. Grandioasele sale spectaco
le în aer liber — ca de pildă 
cele privind piramidele din E- 
gipt — îmbinind utilizarea cu 
măiestrie a orgilor de lumini cu 
înregistrări stereofonice pe ban
dă. l-au făcut celebru în lumea 
întreagă.

• FALSELE TAXIURI, 
în fața proliferării actelor de 
violență comise împotriva unor 
persoane care se deplasează cu 
automobilul — acte de felul celui 
căruia i-a căzut, victimă omul po
litic italian Aldo Moro — au 
fost luate un șir de măsuri. 
Printre acestea se remarcă i-

deea unui organism francez de 
combatere a terorismului, de a 
se camufla automobilele parti
culare in... taxiuri. Șoferul este 
in realitate un agent înarmat, 
însărcinat cu paza persoanei 
respective, care călătorește in 
chip de „pasager". O instalație 
de radio-emisie-recepție, aflată 
la bordul falsului taxi, permite 
să se țină in permanentă legă
tura cu autoritățile polițienești.

• PENTRU SALVAREA 
SPECIILOR RARE. 
Conservarea unor specii deve
nite rare de mamifere, păsări, 
reptile și insecte constituie o 
problemă căreia i se acordă în 
Japonia tot mai multă atenție. 
Sub îndrumarea Serviciului na

țional pentru protecția naturii, 
se lucrează la un atlas ‘al insu
lelor nipone, care va constitui 
un prețios instrument în străda
niile de protejare a unor specii 
pe cale de dispariție. în pre
zent. zoologii duc o luptă susți
nută pentru salvarea pisicii săl
batice „iriomote", din care nu 
mai trăiesc decît 30—40 exem
plare , pe o insuliță cu același 
nume din apropierea Okinawei. 
Această adevărată fosilă vie a 
fost descoperită abia în anul 
1965. Este, de asemenea, in curs 
de desfășurare un program de 
studiere a vulturului auriu din 
munții insulei Honshu, de ase
menea amenințat cu dispariția. 
Prezența sa intr-o regiune este 
considerată un indiciu al unui 
sistem ecologic sănătos.
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Seară culturală consacrată României

Un amplu comentariu consacrat politicii țării noastre apărut 
în revista „The Indian Observer"

DELHI 28 (Agerpres). — în conti
nuarea seriei de articole consacrate 
României, revista politică „THE 
INDIAN OBSERVER" din Delhi pu
blică un amplu comentariu, pe două 
pagini, privind poziția țării noastre 
în problemele destinderii, sub titlul: 
„Destinderea. înseamnă eforturi per
manente în direcția păcii".

Prezentind detaliat concepția româ
nească despre destinderea in viața 
internațională, articolul relevă : „Așa 
cum a subliniat președintele Nicolae 
Ceaușescu, în concepția României 
profundele mutații de natură revolu
ționară. care marchează dezvoltarea 
postbelică a lumii, insuși cursul eve
nimentelor de pe arena mondială 
impun interpretarea destinderii nu 
ca o stare pasivă, statică, ci, dimpo
trivă, ca una dinamică a evoluției 
generale — poziție reclamată de ne
cesitatea promovării, intereselor fun
damentale ale dezvoltării lumii con
temporane. Destinderea implică tre
cerea de la politica de Încordare și 
confruntare la o politică de sporire 
a cunoașterii și încrederii mutuale, ■ 
de colaborare și extindere a legătu
rilor reciproc-avantajoase între state.

România — continuă articolul — 
militează permanent pentru concen
trarea eforturilor in direcția instau
rării unei conlucrări pașnice, con
structive. pe baze cu adevărat de
mocratice intre toate țările, indife
rent de orinduirea socială, de 
mărime, nivel de dezvoltare, poten
țial economic-militar. De asemenea, 
Romania a subliniat în nenumărate 
ocazii necesitatea consolidării și dez
voltării destinderii, astfel incit aceas
ta să devină o trăsătură ireversibilă 
a conviețuirii și acțiunii statelor'".

citate din 
Nicolae

, . destindere
a intimpinat incă de la primii săi 
pași obstacole considerabile, determi
nate de ascuțirea contradicțiilor pe 
plan internațional dintre diferite 
state și grupuri de state, precum și 
de intensificarea luptei pentru o 
nouă reîmpărțire a lumii, pentru 
zone și sfere de influență si domi
nație, in articol se subliniază :

„România insistă asupra ideii că 
adevărata destindere se poate rea
liza numai prin instaurarea unor ra
porturi noi intre state, prin respec
tarea înaltelor principii ale egalității 
in drepturi, independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța. în con
cepția României, destinderea trebuie 
să conducă la înlăturarea vechii stări 
de injustiție și inechitate și la întro
narea unui curs nou al relațiilor în 
viața internațională. De asemenea, 
în opinia României, destinderea pre
supune lichidarea decalajelor și stă- 

. rii de subdezvoltare, necesitatea unor 
relații economice echitabile in lume 
prin instaurarea noii ordini econo
mice internaționale".

în încheiere, articolul apreciază : 
„Destinderea servește tuturor state
lor, tuturor popoarelor, servește cau
zei supreme a păcii pe întregul glob. 
De aceea, România, personal condu
cătorul ci, președintele Nicolae 
Ceaușescu, se pronunță pentru apă
rarea păcii și evitarea războiului ca 
o preocupare majoră, vitală, a mase
lor celor mai largi, a tuturor po
poarelor".

După ce ilustrează prin 
cuvintările tovarășului 
Ceausescu că procesul de

CAIRO 28 (Agerpres). — In cadrul 
manifestărilor consacrate împlinirii a 
60 de ani de la formarea statului na
tional unitar român, în orașul 
Alexandria din R.A. Egipt a avut loc 
o seară culturală consacrată Româ
niei. Despre importanța formării sta
tului national unitar român șl succe
sele obținute de tara noastră in dez
voltarea economico-socială a vorbit 
Ioan Dobriceanu, consul general ro
mân la Alexandria. Au fost vizionate 
apoi o serie de fiime.

Au participat Fahmi Gabre, sub
secretar de stat la Ministerul Educa
ției și Cercetării Științifice, oameni 
de afaceri, de cultură, reprezentanți 
ai unor organizații turistice, ziariști, 
membri ai corpului consular 
Alexandria, un numeros public.

Ziarele „Le Journal d’Egypte" 
„Le Progres Egyptian" au inserat 
ticole despre realizările obținute 
țara noastră in diferite domenii 
activitate.
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Sesiunea Conferinței Internaționale 
a Muncii și-a încheiat lucrările

• în centrul dezbaterilor generale — problema șomajului de 
masă • Tineretul reprezintă 40 la sută din numărul celor rămași 

fără slujbă

SAN MARINO

GENEVA 28 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările celei 
de-a 6’4-a sesiuni a Conferinței In
ternationale a Muncii, La reuniune 
au participat reprezentanții a peste 
130 de guverne, ai muncitorilor și 
conducătorilor de întreprinderi din 
țările membre ale O.I.M. Din tara 
noastră a fost prezentă o delegație 
condusă de Ilie Cîșu, adjunct al mi
nistrului muncii.

în cadrul dezbaterilor, care au du
rat trei săptămini. a avut loc o șe
dință specială asupra apartheidului, 
la care a fost condamnată complici
tatea monopolurilor transnaționale cu 
regimurile rasiste din Africa aus
trală. în vederea intensificării acti
vității împotriva dominației .aparthei
dului a fost propusă crearea unui 
comitet special al Organizației Inter
nationale a Muncii.

în centrul dezbaterilor generale și 
al discuțiilor in comisii s-a aflat 
problema șomajului de masă, nume
roase 
tru o 
tuirea

capitalului. Conferința a adoptat, 
între altele, o -rezoluție în problema 
șomajului juvenil, în care se arată 
că acest fenomen comportă conse
cințe deosebit de grele. S-a relevat 
că ponderea tineretului în rindul șo
merilor a crescut, in 1976. la 40 la 
sută.

Atît in cadrul dezbaterilor genera
le. cît si în ședința finală a fost 
subliniată importanta încetării-cursei 
înarmărilor, precum si a procesului 
de destindere pentru viitoarea acti
vitate a Organizației Internationale a 
Muncii.

La cea de-a 64-a Conferință Inter
națională a Muncii, Namibia a fost 
primită în O.I.M.. 'fiind, astfel, al 
137-lea membru al acestei organizații.

delegații pronuntîndu-se pen- 
contributie a O.I.M. la infăp- 
dreptului Ia muncă in tarile

Partidul Comunist însărcinat cu formarea 
guvernului

28 (Agerpres). — 
ai Republicii San

500 milioane 
de oameni suferă 

de subnutriție
Un raport al Fondului 

Națiunilor Unite pentru 
Problemele Populației

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). — Explozia demografică 
de pe Terra pare să-și fi în
cetinit ritmul — este conclu
zia la care ajunge un raport al 
Fondului Națiunilor Unite pen
tru Problemele Populației 
(U.N.F.P.A.), dat publicității la 
New York. Potrivit raportului, 
alcătuit în baza celor mai re
cente date din 70 de țări ale lu
mii, la începutul anilor '70 creș
terea rapidă a populației a a- 
tins punctul culminant și, de a- 
tunci, se află îhtr-un proces de 
încetinire. Din studiile făcute se 
desprinde concluzia că in ulti
mul pătrar al secolului viitor 
populația globului va oscila în
tre 12 și 15 miliarde de oameni, 
situîndu-se, astfel, cu mult sub 
previziunile inițiale, care vor
beau de o posibilă creștere a 
populației, spre sfirșitul secolu
lui XXI, la 80 miliarde de oa
meni.

Pe de altă parte, raportul 
U.N.F.P.A. menționează că. din 
cele aproximativ 4 miliarde de 
persoane care populează în pre
zent globul terestru, 500 000 000 
sint subnutrite, un miliard nu 
dispun de apă curată. 800 000 000 
sint analfabeți, 350 000 000 sint 
șomeri sau cîștigă sub 50 de do
lari pe an, iar 250 000 000 trăiesc 
în cocioabe.

SĂRBĂTOAREA națională a republicii

SEYCHELLES

Excelenței Sale FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

VICTORIA MAHE
Cu prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării independenței de stat, 

în numele poporului român și al meu personal, vă adresez urări de sănătate 
și fericire personală, iar poporului Republicii Seychelles cele mai sincere 
felicitări și urări de noi succese pe calea progresului și prosperității.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

SAN MARINO 
Căpitanii regenți 
Marino au cerut, miercuri, Partidului 
Comunist Sanmarinez să formeze gu
vernul țării, după ce Partidul Demo- 
crat-Creștin a eșuat in acest sens — 
transriiite agenția Associated Press.

La alegerile generale anticipate, 
desfășurate la 28 mai in San Marino, 
partidele de stingă au obținut 31 din 
cele 60 de mandate ale parlamentului 
(Partidul Comunist — 16. Paritdul 
Socialist — 8, Partidul Socialist U-

nitar — 7). în timp ce Partidul De- 
mocrat-Creștin a obținut 26 de man
date, număr insuficient pentru a pu
tea forma singur un guvern. In con
secință. democrat-creștinii au nego
ciat, dar fără 
unui guvern de 
socialiștii.

După eșuare, 
cerut Partidului 
negocierile pentru formarea pină la 
5 iulie a noului guvern.

succes, constituirea 
coaliție împreună cu

căpitanii regenți au 
Comunist să înceapă

Declarațiile președintelui Ciprului. 4
NICOSIA 28 (Agerpres). 

convorbirile pe care le-am 
primul ministru al Marii 
James Callaghan, am căzut de acord, 
în esență, că o soluționare a proble
mei cipriote trebuie să excludă orice 
formă de împărțire a insulei" — a 
declarat președintele Ciprului, Spyros 
Kyprianou, la întoarcerea sa din 
vizita oficială la Londra.

El a adăugat că șeful guvernului 
britanic consideră incă valabile acor-

— „în 
avut cu 
Britanii,

durile din 1960 privind independența 
Ciprului. Aceste acorduri au exclus, 
după cum se știe, atit ideea unirii 
Ciprului cu Grecia („Enosis"). cit și 
pe cea privind împărțirea teritoriului 
insulei.

Președintele cipriot a declarat că 
guvernul britanic a arătat interes in 
desfășurarea unui rol mai activ pen
tru reglementarea problemei, în 
conformitate cu rezoluțiile O.N.U.

MANAGUA 28 (Agerpres). — In 
Nicaragua continuă grevele declanșa
te in ultimele zile în semn de pro
test împotriva scumpirii vieții și pen
tru respectarea drepturilor cetățe
nești. peste 10 000 de cadre medica
le din țară ău inițiat o grevă de 24 
de ore revendicind sporirea cu 100 
la sută a salariilor și semnarea unui 
nou contract colectiv de muncă ; pes
te 3 000 de funcționari municipali se 
află in grevă șolicitind îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de via
ță și reangajarea colegilor concediați; 
la rindul lor, studenții din capitala 
nicaraguayană reclamă eliberarea co
legilor lor arestați in cursul manifes
tațiilor organizate în ultimele trei 
săptămini împotriva recrudescenței 
activității represive declanșate 
autorități impotriva persoanelor 
vederi democratice, progresiste, 
află, de asemenea, în grevă Și 
crătorii de la postul de radio 
preferida" din Managua, care a fost 
închis pentru că a luat poziție in 
sprijinul greviștilor din celelalte sec
toare de activitate din țară.

PANMUNJON 28 (Agerpres). — La 
Panmunjon a avut loc cea de-a 389-a 
ședință a Comisiei militare de armis
tițiu din Coreea, reunită la propune
rea părții R.P.D. Coreene — infor
mează agențiile de presă. In cadrul 
ședinței, reprezentantul R.P.D. Co
reene a exprimat un protest energic 
împotriva actelor ostile față de par
tea nord-coreeană comise in ultimul 
timp de personalul sud-coreean în 
zona demilitarizată, ca și in incinta 
sediului comisiei și în zona de secu
ritate comună. Subliniind că aceste

acte constituie o violare gravă a a- 
cordului de armistițiu si a acorduri
lor provizorii intervenite între cele 
două părți, reprezentantul R.P.D. Co
reene a atras atenția părții sud-co- 
reene asupra introducerii masive de 
armament de luptă și personal mili
tar în zona demilitarizată, fapte care 
constituie o provocare militară și a- 
gravează situația în Peninsula Co
reea. El a cerut părții sud-coreene 
să ia de urgentă măsuri pentru a 
pune capăt unor asemenea acțiuni.

Prognoze economice și controverse 
interoccidentale

Eliminarea barierelor comerciale

de 
cu 
Se 

lu- 
„Mi

artificiale - o cerință de bază pentru

TOKIO 28 (Agerpres). — PotriVit 
unor previziuni avansate de Institu
tul de cercetări in domeniul econo
miei naționale — organism nipon 
privat — surplusul balanței de plăți 
a Japoniei va atinge, in actualul 
exercițiu financiar. 17.64 miliarde do
lari. comparativ cu nivelul-record de 
14,03 miliarde de dolari, înregistrat 
în 1977. Pe de altă parte, exceden
tul balanței comerciale s-ar putea 
ridica la 24 miliarde dolari, fată de 
20,57 miliarde dolari anul trecut. Ci
frele sînt net superioare obiectivelor 
guvernului — 6 miliarde si. respec
tiv. 13,56 miliarde dolari — fixate ia 
începutul anului fiscal în urma pre
siunilor puternice ale celorlalte sta
te occidentale.

Mai îngrijorătoare însă este prog
noza că ritmul real de creștere eco
nomică în Japonia nu va depăși 5,2- 
5.3 la sută, notează agenția Reuter, 
cifră la rindul ei net inferioară anti
cipărilor guvernamentale (7 la sută). 
In aceste condiții, institutul de cer
cetări recomandă guvernului să de-

pună eforturi sporite pentru extin
derea activității economice și asigu
rarea unui acces mai mare al mărfu
rilor străine pe piața japoneză, in ve
derea reducerii surplusului comercial 
— chestiune care provoacă de mult 
timp nemulțumirea partenerilor oc
cidentali ai Japoniei.

Este de așteptat ca partenerii occi
dentali să supună , partea niponă 
unor presiuni sporite la apropiata 
reuniune la nivel înalt, ce va avea 
loc în zilele de 16 și 17 iulie la Bonn, 
în vederea ajustării actualelor ten
dințe de dezvoltare în ansamblu ale 
economiei japoneze.

Pe de altă parte, experții eco
nomici vest-germani apreciază că, 
date fiind cifrele statistice furni
zate pentru primul trimestru al 
anului, ritmul de creștere a eco
nomiei R.F.G. în 1978 va fi infe
rior celui de 3,5 la sută anticipat de 
guvern. Această situație va alimenta 
criticile altor state occidentale, care 
susțin că R.F.G. nu acționează în
deajuns pentru scoaterea economiei 
mondiale din actuala depresiune.

Cu doi ani în urmă, 
Insulele Seychelles, 
arhipelag situat in (li
ceanul Indian, în estul 
Africii, se proclamau 
republică independen
tă, act ce a pus capăt 
unei dominații colo
niale de peste 160 de 
ani. în ciuda frămin- 
tărilor politice, aceas
tă țară a înregistrat, 
în scurtul răstimp de 
la eliberare, o serie de 
succese în direcția ri
dicării nivelului de

trai. Printre priorită
țile planurilor econo
mice actuale se numă
ră construirea de lo
cuințe, dezvoltarea a- 
griculturii și pescuitu
lui, îmbunătățirea re
țelei de comunicație 
între cele 92 de insule 
ce compun arhipelagul 
și, de asemenea, im
pulsionarea industriei 
turismului, importantă 
sursă de venituri a a- 
cestei pitorești țări.

Consecventă politicii 
sale de prietenie cu

tinerele state ce-au 
pornit pe calea dez
voltării libere. Româ
nia a stabilit, la scurt 
timp după procla
marea independenței 
acestei țări, relații di
plomatice cu Republi
ca Seychelles, creîn- 
du-se astfel premi
sele dezvoltării unor 
legături trainice de co
laborare, corespunză
tor intereselor ambe
lor țări, cauzei păcii și 
înțelegerii in lume.

ORIEN TUL MIJLOCIU
• întrevederea Kurt Waldheim—Sayed Marei • Declarațiile 
vicepreședintelui S.U.A. • Demonstrație a mișcării israeliene 

„Pacea acum" • Contacte diplomatice la Beirut
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a conferit cu președintele 
Adunării Poporului din R. A. Egipt, 
Sayed Marei. asupra ultimelor evo
luții ale situației din Orientul Mijlo
ciu — s-a anunțat la sediul O.N.U. 
In cursul întrevederii au fost abor
date. de asemenea, probleme privind 
situația alimentară pe plan mondial. 
Sayed Marei întreprinde in prezent 
o vizită în Statele Unite.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Vicepreședintele S.U.A., Walter Mon- 
dale. a declarat că nu va încerca să 
devină un negociator în cursul apro
piatei sale vizite în Egipt și Israel 
(care va avea loc la începutul lunii 
iulie). „Voi comunica conducătorilor 
egipteni și israelieni aprecierile noas
tre asupra situației actuale a convor
birilor privind Orientul Mijlociu. Sîn- 
tem nerăbdători ca impulsul 
rilor să fie restabilit" — 
Walter Mandale.

negocie- 
a arătat

— Pes-TEL AVIV 28 (Agerpres). 
te 3 000 de membri ai mișcării israe- 
liene „Pacea acum", în marea lor 
majoritate tineri sub 30 de ani, au 
participat la o manifestație împo
triva implantării de noi așezări israe- 
liene în Cisiordania, a politicii de 
anexiuni și a 
zisul „Marele

planului privind așa- 
Israel".
(Agerpres). — PrimulBEIRUT 28

ministru al Libanului, Selim Al-Hoss, 
a primit, miercuri, pe James Jonah,

trimis special al secretarului general 
al O.N.U. în cadrul convorbirii care 
a avut loc, James Jonah l-a informat 
pe premierul libanez despre contac
tele pe care le-a avut cu conducă
torii israelieni și cu comandantul 
Forței- interimare O.N.U. în Liban 
(U.N.I.F.I.L) și asupra modului in 
care sînt aplicate prevederile rezo
luției 425 a Consiliului de 
referitoare la restabilirea 
libaneze în sudul țării — 
agenția M.E.N.

Cu prilejul vizitei sale 
trimisul special al secretarului gene
ral al O.N.U. a avut — potrivit in
formațiilor transmise de agenția de 
știri irakiană — o întrevedere cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. în cadrul că
reia interlocutorii au procedat la 
un schimb de vederi asupra diferite
lor probleme legate de situația din 
Liban și colaborarea O.E.P. cu for
țele U.N.I.F.I.L.

Securitate 
autorității 
relatează

la Beirut,

RIAD 28 (Agerpres). — Președin
tele Somaliei. Mohamed Siad Barre, 
și-a încheiat vizita oficială la Riad, 
unde a conferit cu regele Khalid al 
Arabiei Saudite și cu alte personali
tăți. Cei doi șefi de stat au evocat, în 
cadrul convorbirilor, în special eveni
mentele din Orientul Mijlociu, situa
ția din Cornul Africii, evoluția rela
țiilor dintre cele două țări și posibili
tățile de amplificare a colaborării 
bilaterale, precum și o serie de ches
tiuni de interes reciproc — relatează 
agenția M.E.N.

Joncțiunea navei
cu stația orbitala „Saliut-6"

MOSCOVA 28 — Corespondentul 
Agerpres, Mihai Corut, transmite : 
în seara zilei de 28 iunie, la ora 20 
și 7 minute (ora Moscovei) nava cos
mică pilotată „Soiuz-30“, avînd la

bord echipajul mixt sovieto-polonez, 
format din pilotul cosmonaut sovie
tic Piotr Klimuk și pilotul cosmonaut 
polonez Miroslaw Hermaszewski a 
fost cuplată la stația orbitală „Sa- 
liut-6“.

dezvoltarea economiei mondiale
„Protecționismul comercial ește 

inevitabil ?" — aceasta a fost între
barea care a polarizat dezbaterile 
unui colocviu internațional organizat 
la Gt-neva de Forul european 
pentru management, Camera de Co
merț Internațional și revista econo
mică „Europa", cu participarea re
prezentanților unor organizații inter
naționale. economiști, oameni de afa
ceri și conducători de întreprinderi. 
Tema colocviului este deosebit de 
actuală — a remarcat, nu fără amă
răciune, Olivier Long, directorul ge
neral al G.A.T.T. (Acordul general 
pentru tarife vamale și comerț), care 
a lansat un adevărat semnal de alar
mă : „Dacă se va continua aluneca
rea pe panta periculoasă a restric
țiilor asupra schimburilor comerciale 
internaționale, economia occidentală 
se va scufunda și mai adine in criză".

Intr-adevăr, evoluțiile de pe scena 
economică și comercială a lumii con
firmă aceste aprecieri. In raportul 
anual al G.A.T.T., dat publicității de 
curind Ia Geneva, se arată că, in 
cursul anului trecut, comerțul inter
național a atins valoarea de peste 
110(1 miliarde dolari, ceea ce cores
punde unei sporiri a volumuiui aces
tuia de 4 la sută față de anul prece
dent. In același timp, raportul remar
că faptul că, în ultima jumătate a 
anului trecut, creșterea comerțului 
s-a încetinit, astfel că evoluțiile de 
pină acum ale anului 1978 sînt dintre 
cele mai precare. Pe fundalul unei 
economii mondiale stagnante, fluxu
rile comerciale sînt amenințate. Pre
tutindeni în țările occidentale — re
levă documentul G.A.T.T. — se în
registrează în ultimele luni o recru
descență supărătoare a presiunilor 
protecționiste. care nu au mai atins 
o asemenea virulență de mai bine de 
o generație. De aici și proliferarea 
considerabilă a restricțiilor și barie
relor comerciale.

Astfel, un catalog al G.A.T.T. cu- 
prinzind pește 900 de notificații îna
intate de guvernele diverselor țări, 
îndeosebi țări in curs de dezvoltare, 
înfățișează tot atitea cazuri flagrante 
de măsuri care afectează exporturile 
statelor respective sau practici ce 
permit unor parteneri să exercite 
pe piață o concurentă neloială. In 
acest context, aproape 50 de țări ale 
„lumii a treia" au adresat pentru cir
ca 290 de poziții de pe lista expor
turilor lor de produse tropicale, ce
reri de diminuare a tarifelor vamale 
și ă restricțiilor netarifare impuse de 
țările industrializate.

Experții G.A.T.T. sint de părere că 
perpetuarea și — în ultima vreme — 
chiar multiplicarea măsurilor comer
ciale protecționiste se datorează unor 
cauze complexe. Gravității si duratei 
prelungite a recesiunii din țările ca
pitaliste li se adaugă moștenirea 

împovărătoare a unei politici econo
mice ce a întirziat prea mult în ope
rarea unei restructurări industriale 
indispensabile. Pe de altă parte — 
notează raportul anual al G.A.T.T. — 
„dacă se dorește să se evite ca di
ficultățile să se transforme într-o 
avalanșă, trebuie să se obțină ca gu
vernele țărilor occidentale să nu slă
bească in hotărirea lor de a promova 
politici comerciale liberale și să re
curgă la consultări și. la cooperare 
internațională ori de cite ori se ivesc 
probleme (...). Vocația G.A.T.T. este 
tocmai aceea de a oferi un dispozitiv 
permanent pentru desfășurarea aces
tor consultări" — conchide raportul 
citat.

Raportul anual al G.A.T.T 
relevă riscurile

recrudescenței practicilor 
protecționiste

în orice caz, protecționismul nu 
este inevitabil ! Aceasta a fost con
cluzia generală a colocviului interna
țional de la Geneva, de care am 
amintit la început. Subliniind necesi
tatea efectuării unor schimbări ale 
structurilor industriale, participanții 
la dezbateri au relevat că evitarea 
protecționismului nu trebuie să se li
miteze numai la aspecte de tehnică 
a comerțului. O politică de promo
vare largă a schimburilor economice 
trebuie să țină seama de întreaga 
evoluție a economiei mondiale, de 
locul tot mai important care revine 
țărilor in curs de dezvoltare pe piața 
externă, de aportul acestora la in
tensificarea circuitului internațional 
de valori materiale și spirituale. în 
acest sens. Helga Steeg, președinta 
Comitetului pentru comerț al organi
zației pentru cooperare si dezvoltare 
economică (O.E.C.D.). preciza : „Dacă 
țările industrializate investesc in ță
rile lumii a treia, ele trebuie să ac
cepte să și cumpere produse din a- 
ceste țări. Trebuie să se asigure inte
grarea țărilor în curs de dezvoltare 
în economia mondială, ceea ce pre
supune ca țările dezvoltate să-și des
chidă piețele".

Numeroși specialiști participant! 
la colocviu au arătat că fenomenele 
de criză, de inflație și șomaj dintr-un 
șir de țări occidentale, dificultăți 
care se reflectă intr-o măsură mai 
mică sau mai mare pe un plan larg 
internațional, ca și dezvoltarea ar

monioasă a relațiilor economice nu 
iși pot. găsi soluționarea in recru
descența protecționismului și înmul
țirea barierelor comerciale, ci, dim
potrivă. in intensificarea nestinjeni- 
tă. liberă de orice restricții și limi
tări, a comerțului și cooperării eco
nomice.

De altfel, promovarea unei aseme
nea politici comerciale este în inte
resul tuturor statelor, .inclusiv al ță
rilor capitaliste dezvoltate. De pildă, 
un studiu recent realizat în Franța 
constată că dezvoltarea relațiilor 
economice eu țările în curs, de dez
voltare a determinat crearea de noi 
locuri de muncă în diverse sectoare 
industriale, ' reprezentînd o supapă 
de absorbire a șomajului. în același 
spirit, vicepreședintele Comisiei 
C.E.E., Wilhelm Haferkamf, ară
ta nu de mult că procesul de indus
trializare a țărilor in curs de dezvol
tare va contribui Ia creșterea posibi
lităților de export în aceste țări și 
la crearea de locuri de muncă în ță
rile industrializate occidentale. La 
rindul său, John Gilligan, directorul 
Agenției pentru dezvoltare interna
țională (S.U.A.), a subliniat, intr-o 
cuvîntare recentă, interdependența 
economică pe multiple planuri din
tre țările bogate și . cele sărace, afir- 
mînd că „problemele lumii a treia 
sînt și ale noastre, ale societăților 
industrializate".

Asemenea opinii prezintă cu atît 
mai mult interes cu cit sint exprima
te în contextul general al nego
cierilor comerciale multilaterale, cu
noscute sub numele de „runda To
kio", desfășurate actualmente în ca
drul G.A.T.T. și care urmează să se 
încheie la mijlocul acestui an. Avind 
în vedere că la aceste negocieri par
ticipă 98 de state, cu o pondere de 
peste 90 la sută în ansamblul expor
turilor mondiale, se pot lesne între
vedea însemnătatea și anvergura re
zultatelor „rundei Tokio" pe planul 
eforturilor în. direcția liberalizării 
comerțului mondial. România, țară 
socialistă și, totodată, țară în curs de 
dezvoltare, participă activ Ia nego
cierile comerciale multilaterale sub 
egida G.A.T.T., cu convingerea că ele 
se vor finaliza intr-o nouă acțiune 
la scară internațională in direcția 
înlăturării obstacolelor tarifare și 
netarifare care mai persistă in calea 
schimburilor internaționale. In acest 
cadru, țara noastră militează pentru 
adoptarea unor măsuri de încurajare 
a exporturilor țărilor în curs de dez
voltare, menite să -favorizeze progre
sul economic maț accelerat al aces
tora, in sprijinul instaurării unor 
relații noi, pe baze echitabile, de co
laborare economică intre state, fău
ririi unei noi ordini economice inter
naționale.

Vîorel POPESCU

agențiile de presă transmit:
Convenție româno-sovie- 

tică. La 28 iunie s-a semnat la 
Moscova Convenția între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Uniunii Republicilor Sovieti
ce Socialiste privind soluționarea și 
prevenirea cazurilor de dublă cetă
țenie. Din partea română, conven
ția fost semnată de Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul țării noastre in 
Uniunea Sovietică, iar din partea 
sovietică, de I. N. Zemskov, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.

Anglia nu va folosi ar
mele nucleare împ°triva sta
telor neposesoare de astfel de arme 
și care au acceptat principiul nepro- 
liferării lor — a declarat în Camera 
Comunelor ministrul de externe, Da
vid Owen — relatează agenția Reu
ter. Această asigurare este destinată 
statelor care au aderat la tratatul de 
neproliferare a armelor nucleare sau 
s-au angajat să nu producă și să nu 
achiziționeze arme nucleare.

Primire la Sofia. Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, a primit dele
gația Partidului Socialist din Chile, 
condusă de secretarul general al par
tidului, Carlos Altamirano, care face 
o vizită la Sofia. în cadrul convorbi
rii care a avut loc cu acest prilej 
s-a procedat la un schimb de infor
mații asupra activității celor două 
partide și au fost examinate posibi
litățile de dezvoltare continuă a co
laborării dintre P.C. Bulgar și Parti
dul Socialist din Chile, transmite a- 
gentia B.T.A.

Comunicat al formațiu
nilor de stingă din Mexic. 
Partidul Comunist Mexican (P.C.M.), 
Partidul Poporului Mexican (P.P.M.) 
și Partidul Socialist Revoluționar 
(P.S.R.) din Mexic au dat publicită
ții un comunicat comun în care a- 
nunță oficial hotărîrea lor de a ac
ționa împreună. în perspectiva ale
gerilor generale din 1979. Ele vor 
prezenta un program electoral unic 
și liste unice de candidați. Ele și-au 
exprimat, totodată, hotărîrea de a 
depune eforturi susținute pentru 
crearea unui larg front al forțelor 
care urmăresc continuarea fermă a 
procesului de democratizare a vieții 
politice mexicane.

Manifestație antifascis
tă. In Cartierul Latin din capitala 
Franței a fost organizată o mare 
manifestație de protest împotriva u- 
nei reuniuni a unor elemente de ex
tremă dreaptă din Franța (Partidul 
forțelor, noi), Italia (Mișcarea socială 
italiană) și Spania (Forța nouă). A- 
proximativ 15 000 de persoane au ma
nifestat sub deviza „împotriva reu
niunii fasciștilor europeni".

Senatul S-U.fi. a flprobat un 
program de asistență economică ex
ternă în valoare de 1,76 miliarde 
dolari, de care vor beneficia în exer
cițiul financiar 1979 un număr de țări 
în curs de dezvoltare. Totalul este 
inferior cu 70 milioane de dolari 
sumei propuse de președintele Jimmy 
Carter. Programul a fost înaintat spre 
dezbatere Camerei Reprezentanților.

întâlnirea franco—vest- 
germană 13 n*-ve-' care se 
desfășoară periodic în baza Tratatu
lui de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări, se va tine în zilele de 
14 și 15 septembrie, la Aachen, și nu 
în cursul verii. .Cele două părți au 
convenit amînarea ei. ca urmare a 
reuniunii la nivel înalt a principale
lor șapte țări industrializate (S.U.A., 
R.F.G.. Japonia, Franța, Marea Bri- 
tanie, Canada și Italia), prevăzută să 
se desfășoare la Bonn in zilele de 
16 și 17 iulie.

Greva feroviarilor austra
lieni. Traficul feroviar a fost în
trerupt. incepind de miercuri dimi
neața. pe cea mai mare parte a con
tinentului australian, datorită grevei 
declanșate de 11 000 mecanici de loco
motivă. care protestează impotriva 
înrăutățirii condițiilor lor de viață. 
Greva constituie numai una din 
acțiunile de avertisment ce prefigu
rează un val de mișcări reven
dicative.

Acte de violență au fost 
înregistrate în cîteva localități din 
Spania. La Bilbao, a fost împușcat 
de trei persoane neidentificate Jose 
Maria Portell, directorul ziarului 
„Hoja del Lunes". O bombă a explo
dat în fața sediului local al Ministe
rului Educației și Științei din Vito
ria, capitala provinciei basce Alava, 
iar în cartierul industrial Bidebieta, 
la nord de San Sebastian, trei agenți 

de poliție au constituit ținta unui tir 
de arme automate, unul dintre ei fi
ind ucis, iar ceilalți doi răniți. In le
gătură cu aceste acte, secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
Spania, Santiago Carrillo, a cerut 
miercuri deschiderea de urgență a 
unei dezbateri parlamentare asupra 
problemei terorismului și a măsuri- 
riloir care se impun pentru combate
rea Iui.

Acord chino-liberian. Un 
acord de cooperare economică și teh
nică a foșt semnat, miercuri, la Pe
kin, între guvernele R.P. Chineze și 
Liberiei — informează agenția China 
Nouă.

Apel pentru pace. Praga 
s-au încheiat lucrările celei de-a V-a 
Adunări generale a Conferinței creș
tine pentru pace. Au luat parte peste 
500 de delegați, oaspeți și observatori 
din aproape 100 de țări ale lumii. 
Cultele din România — membre ale 
Conferinței creștine pentru pace — 
au fost reprezentate de o delegație 
condusă de Nicolae Comeanu, arhie
piscop al Timișoarei și Caransebeșu
lui, mitropolitul Banatului. Partici- 
panții la congres au adoptat un apel 
către guvernele tuturor țărilor, în 
care se subliniază necesitatea unor 
eforturi susținute pentru apărarea 
păcii, pentru realizarea dezarmării, 
lichidarea sărăciei, a foametei șl a- 
nalfabetismului în lume.

Cursul dolaruluiaînregistrat 
marți o ușoară revenire la bursele 
occidentale, atribuită ameliorării re
lative a situației balanței comerciale 
americane în luna mai. Pe principa
lele piețe, moneda S.U.A. a. fost co
tată astfel : 206,275 yeni, 2,0811 mărci 
vest-germane, 1,8665 franci elvețieni, 
4,5580 franci francezi, 2,2345 guldeni, 
857,65 lire italiene. Lira sterlină a 
valorat 1,84735 dolari. în timp ce pre
țul aurului a fost de 184,75 dolari 
la Londra și 184,625 dolari la Ziirich.

Ciocnire aeriană evitată.
Două avioane „Boeing 707“ au tre
cut la mică distantă unul de altul 
deasupra orașului japonez Kushimoto 
fiind in pericol de a se ciocni. Auto
ritățile nipone au deschis o anchetă 
pentru elucidarea împrejurărilor care 
au făcut posibil pericolul de ciocnire. 
Potrivit primelor informații, unul 
dintre aparate, aparținind companiei 
„Air India", avea la bord 161 de per
soane.

Distincții. cea de a III a 
ediție a Olimpiadei internaționale dr 
limbă rusă, desfășurată la Moscova 
între 22 și 28 iunie, la care au fost 
prezenți tineri din 35 de țări, toți cei 
14 participant! din România — elevi 
și eleve din școlile de cultură gene
rală și licee cu diferite profiluri — au 
fost răsplătiți cu medalii și diplome. 
Șapte dintre tinerii concurenți ro
mâni au fost distinși cu medalia de 
aur.

Poducția de petrol a Ma
rii Britanii a depășit, volumul de
un milion de barili pe zl — s-a 
anunțat la Londra. Această cantitate 
este suficientă pentru acoperirea a 
aproximativ 50 la sută din necesită
țile țării. Marea Britanie oCupă acum 
locul al 16-lea în rindurile țărilor 
producătoare de petrol.

Consecințe ale nevacci- 
nării. Potr'vit unui comunicat dat 
publicității la Haga, numărul persoa
nelor afectate de epidemia de polio
mielită declanșată luna trecută in 
rindul populației olandeze aparținind 
unei secte religioase ostile vaccinării 
se ridică la peste 60. Nu s-a înregis
trat nici un caz mortal, dar există 
cițiva bolnavi care manifestă simpto- 
me de paralizie.

„Le Quotidien de Paris"
• a fost prezent, miercuri, pentru ulti

ma oară la standurile de ziare din 
capitala Franței. In articolul de fond 
al ultimului număr al acestei publi
cații franceze, redactorul-șef, Philippe 
Tesson, precizează că decizia de În
cetare a apariției ziarului are la bază 
dificultățile financiare „insolubile" 
ale acestuia. „Le Quotidien de Pa
ris" a fost editat pentru prima oară 
in 1974 de ziariști liberali de stingă 
de la fostul ziar „Combat".

Nori de lăcuste s au sem_ 
nalat in cinci state din India — Gu
jarat, Rajasthan. Punjab. Haryana și 
Uttar Pradesh. S-au întreprins mă
suri de urgență pentru exterminarea 
lor. Un astfel de nor de lăcuste s-a 
semnalat pe o arie de 3 km pătrați, 
informează Associated Press.

Vulcanii în erupție. Aut0_ 
ritățile filipineze au alertat circa 
30 000 de persoane care locuiesc într-o 
zonă cu raza de 8 km, în vecinătatea 
vulcanului „Canlaon". Vulcanul „Can- 
laon" a început să erupă, marți, după 
o inactivitate de 9 ani. Tot în Filipine, 
un alt vulcan, „Mayon", care continuă 
să erupă de mai bine de o lună, a 
determinat autoritățile să recurgă, de 
asemenea, la evacuarea a circa 20 000 
de persoane.
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