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încheierea lucrărilor

a sesiunii C. A. E. R

Vineri 30 iunie 1978

CALITATE
EFICIENȚA
cerințe esențiale ale unui 
comerț modern, civilizat

Îmi exprim convingerea că oamenii 
muncii din domeniul comerțului și servicii
lor vor face totul pentru îmbunătățirea acti
vității lor, pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a rolului important pe care-l 
au în societatea noastră socialistă, astfel ca, 
împreună cu celelalte clase și categorii so
ciale, să aducă o contribuție tot mai însem
nată la dezvoltarea generală a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Desfășurată în zilele de 27 și 28 

Iunie, Consfătuirea pe țară a lucră
torilor din comerțul socialist, convo
cată din inițiativa și la indicația 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se în
scrie ca un moment important în 
procesul înfăptuirii sarcinilor de 
mare răspundere socială și economică 
ce revin comerțului socialist din ho- 
tăririle Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului 
privind creșterea nivelului de trai al 
poporului. Numeroșii participanți care 
au luat cuvîntul la dezbaterile din 
plen și din cele 10 secțiuni ale 
consfătuirii au analizat în mod apro
fundat activitatea comercială, neajun
surile care mai persistă incă și, in 
mod deosebit, măsurile ce se impun 
pentru îmbunătățirea calității și spo
rirea eficienței economice în acest 
important sector al servirii publice.

Realizările remarcabile obținute în 
această primă jumătate a actualului 
cincinal în industrie, în agricultură, 
în toate sferele producției materiale 
au determinat creșterea mai accen
tuată a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, încheierea cu trei luni mai 
devreme a primei etape de majorare 
a retribuțiilor, ceea ce se răsfrînge 
pozitiv în creșterea puterii de cum
părare, în dinamizarea întregii acti
vități comerciale. Se îndeplinesc cu 
succes programele adoptate de con
ducerea partidului și statului privind 
sporirea și diversificarea producției 
bunurilor de consum, dezvoltarea și 
modernizarea industriei alimentare și 
a alimentației publice, îmbunătățirea 
serviciilor oferite populației. In pri
mii doi ani ai actualului cincinal s-au 
vîndut tot atâtea mărfuri cit în pri
mii zece ani de existență a comer
țului socialist. Numai în 1978 creș
terea e cu 10 Ia sută mai mare față 
de anul trecut. De altfel, statisticile 
atestă că în prezent la unele consu
muri România aproape a atins, la 
cîteva a depășit nivelul țărilor celor 
mai avansate, iar la numărul de ca
lorii pe locuitor se situează printre 
primele zece țări din lume. Dez
voltarea puternică, in 
a economiei 
fica posibilitățile de

cina de mare răspundere de a lua 
toate măsurile pentru trecerea ho- 
tărită la o nouă calitate a acti
vității, în primul rînd prin crește
rea răspunderii fiecărei unități pen
tru rezultatele pe care le obține, 
într-un cuvînt — pentru creșterea efi
cienței economice. De aici, așa cum 
sublinia secretarul general al partidu
lui, necesitatea ca, întărind auto- 
gospodărirea și autogestiunea unită
ților, toți lucrătorii acestora — înce- 
pînd cu responsabilul sau directorul de 
unitate — să desfășoare o activitate 
comercială concretă, să fie eliminate 
practicile birocratice, risipa de forțe. 
Responsabilii, directorii, cei care con
duc unitățile comerciale să fie el în
șiși participant direct la întreaga 
activitate de servire a clientilor. în 
acest sens, așa cum a indicat secre
tarul general al partidului, apare ce
rința ca unele unități mici să fie 
date în primire personalului respec
tiv care să asigure 
stat a unui anumit 
cîștigul lucrătorilor, 
preturile fixe, să se 
funcție de încasări. Indicația dată de 
a se aplica si în acest domeniu acor
dul global este de natură să-i cointe
reseze pe lucrătorii din comerț, să-i 
stimuleze în desfășurarea unei activi
tăți de calitate superioară. în același 
timp, secretarul general al partidului 
a indicat să se ia măsuri ferme pen
tru mai buna organizare și sistema
tizare a rețelei comerciale, să se sta
bilească volumul si structura fondu
lui de marfă în funcție de posibili
tățile reale ale economiei naționale și 
de consumul rațional, științific deter
minat al populației. înlăturîndu-se

vărsarea către 
beneficiu, iar 
respectîndu-se 
stabilească în

MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
1ȘI REIA LUCRĂRILE IN P1EN

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările 
în plen ale sesiunii a Vll-a a celei de-a Vll-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 6 iulie 1978, 
la ora 9,00.

celei de-a XXXII-a ședințe
Joi s-au încheiat, la București, 

lucrările celei de-a XXXII-a ședințe 
a sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

în ultima zi a lucrărilor au fost 
adoptate documentele în problemele 
înscrise pe ordinea de zi.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. au semnat Pro
tocolul ședinței a XXXII-a a sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc și Declarația șefilor delegațiilor 
țărilor membre ale C.A.E.R. în legă
tură cu adoptarea de către sesiune a 
programelor speciale de colaborare pe 
termen lung.

Luînd cuvîntul, tovarășul Aleksei 
Nikolaevici Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a preluat prezidarea celei de-a 
XXXIII-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, a adresat, 
din partea delegațiilor participante la 
sesiunea de la București, mulțumiri 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, guvernului, delegației 
țării noastre pentru bunele condiții 
create de România desfășurării lu
crărilor ședinței sesiunii C.A.E.R.

Referindu-se la faptul că urmă
toarea sesiune a C.A.E.R. va fi orga
nizată la Moscova, vorbitorul a arătat 
că Partidul Comunist al Uniunii So
vietice. Prezidiul Sovietului Suprem 
și guvernul sovietic vor face tot 
ceea ce este necesar pentru buna 
desfășurare a celei de-a XXXIII-a se
siuni a consiliului care va marca cea 
de-a 30-a aniversare a C.A.E.R.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Le 
Thanh Nghi, viceprim-ministru, con
ducătorul delegației Republicii So
cialiste Vietnam, care, în numele gu
vernului, a exprimat mulțumiri pen
tru primirea țării sale ca membră a 
C.A.E.R.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Manea Mănescu, 
care a subliniat că actuala sesiune a 
dezbătut. într-o atmosferă de conlu
crare fructuoasă, de prietenie, stimă 
și ințelegere reciprocă, probleme de 
însemnătate deosebită pentru adîn-

dintre
adoptat 
nostru

cirea colaborării și cooperării 
nomiee și tehnico-științifice 
țările noastre.

Măsurile pe care le-am 
constituie rezultatul efortului
conjugat și oglindesc, totodată, năzu
ința firească și permanentă a țări
lor membre ale C.A.E.R. de a inten
sifica. pe multiple planuri. în con
diții de avantaj reciproc, cooperarea 
în probleme vitale ale dezvoltării 
economiilor noastre naționale în ve
derea amplificării schimburilor eco
nomice Si accelerării finalizării lu
crărilor de coordonare a planurilor 
în cincinalul 1981—1985.

Consider că întrunesc consensul 
unanim să exprim satisfacția pentru 
hotărirea adoptată de actuala se
siune privind primirea în rîndul 
membrilor C.A.E.R. a Republicii So
cialiste Vietnam și să adresez calde 
felicitări și urări de succes poporului 
vietnamez în opera de reconstrucție 
Si edificare socialistă a patriei.

îmi exprim speranța — a spus în 
încheiere tovarășul Manea Mănescu 
— că din activitatea desfășurată în 
aceste zile petrecute în capitala pa
triei noastre socialiste, veți păstra 
amintiri plăcute Si veți duce cu dum
neavoastră mesajul cald de prietenie 
și conlucrare rodnică al poporului ro
mân, puternic angajat în amplul 
efort de edificare a programului de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi, 29 iunie, pe Emilio 
Eduardo Massera, comandant-șef al 
marinei și membru al Juntei mili
tare de guvernămînt din Republica 
Argentina, care face o vizită oficială 
în țara, noastră.

în cursul convorbirii s-a procedat 
la un schimb de păreri privind rela
țiile româno-argentiniene, posibilită
țile extinderii lor în diferite dome
nii, exprimîndu-se dorința comună 
de a se adinei cooperarea și colabo-

rarea reciprocă, de a se acționa în 
vederea înfăptuirii înțelegerilor și a- 
cordurilor încheiate între cele două 
țări. în acest context, au fost evi
dențiate rolul și importanța vizitei 
șefului statului român în Argentina, 
care a permis să se întreprindă ac
țiuni multilaterale pentru dezvoltarea 
raporturilor de conlucrare reciproc 
avantajoase dintre cele două țări, să 
se stabilească măsuri menite a im
pulsiona relațiile româno-argentinie- 
ne. S-a subliniat, în acest cadru, că 
actuala vizită a comandantului șef al

marinei și membru al Juntei milita
re de guvernămînt din Argentina 
contribuie la mai buna cunoaștere 
reciprocă, la intensificarea colaboră
rii dintre România și Argentina.

A fost manifestată convingerea că 
promovarea unor relații de strinsă 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Argentina servește intereselor 
celor două popoare, cauzei păcii, 
progresului și înțelegerii în lume.

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

fost prim-ministru al Japoniei

șefilor 
țărilor 
C.A.E.R,

Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Frontului Unității 
Socialiste, a primit, la 29 iunie, pe 
Takeo Miki, membru al Camerei Re
prezentanților a Dietei japoneze si al 
conducerii Partidului Liberal Demo
crat. fost prim-ministru al Japoniei, 
care se află într-o vizită în țara 
noastră.

La primire au participat Masao 
Onishi și Toshiki Kaifu. deputați.

Oaspetele a exprimat deosebita sa
tisfacție de a se reîntîlni cu șeful 
statului român, mulțumind cu căldu
ră pentru invitația de a vizita Româ
nia. pentru ospitalitatea cu care a 
fost înconjurat. în același timp, el a 
transmis cele mai bune urări de pros
peritate poporului român, de noi suc
cese pe calea propășirii economice șl 
sociale.

în cadrul convorbirii a fost evocată

prietenie si colaborare din- 
două țări si popoare. S-a 
că dezvoltarea relațiilor de 
si colaborare dintre Româ-

cu plăcere vizita făcută de șeful sta
tului român în Japonia, apreciindu-se 
că documentele semnate și Înțelege
rile convenite cu acest prilej au avut 
un rol determinant în evoluția rela
țiilor de 
tre cele 
subliniat 
prietenie
nia si Japonia corespunde interese
lor celor două popoare, reprezintă o 
contribuție de preț la statornicirea 
unor relații de tip nou între state, 
bazate pe respectul independentei și 
suveranității naționale, pe deplina 
egalitate în drepturi, neamestecul 
în treburile Interne și avantajul re
ciproc. Schimbul de opinii a relevat 
că rezolvarea marilor probleme cu 
care se confruntă omenirea impune o 
strinsă conlucrare între state, indife
rent de mărimea si orânduirea lor

de stat, instaurarea unorsocială si 
raporturi economice echitabile, a unui 
climat trainic de securitate si cola
borare. înfăptuirea dezarmării gene
rale, și în primul rind a dezarmării 
nucleare, solutionarea în interesul po
poarelor a marilor probleme care con
fruntă omenirea.

S-a subliniat în același timp că 
forțele politice si sociale, parlamen
tele pot să aducă o contribuție în
semnată la mai buna cunoaștere și 
apropiere între popoare, la lărgirea 
colaborării si cooperării internațio
nale. la făurirea unei lumi mai bune 
si mai drepte pe planeta noastră.

După întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a reținut pe Takeo Miki 
la dejun.

contlnuare, 
naționale va ampli- 

’ aprovizio
nare tot mai bună a populației, de 
practicare a unui comerț modem și 
civilizat, care să satisfacă din ce în 
ce mai bine exigențele mereu spo
rite ale consumatorilor. în 198(1 vo
lumul desfacerilor cu amănuntul va 
fi cu 52 la sută mai mare decît in 
1975, față de 47 la sută cît se prevă
zuse inițial.

Pentru înfăptuirea cu succes a ma
rilor sarcini care-i revin comerțului 
in etapa imediat următoare, în cea 
de-a doua jumătate a actualului cin
cinal și în perspectivă, secretarul ge
neral al partidului a trasat direcții 
și căi practice de acțiune pentru toți 
lucrătorii din acest domeniu. Din 
bogăția de idei și indicații cuprinse 
in cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se cuvin subliniate în mod 
cu totul deosebit cele care se referă 
la necesitatea îmbunătățirii substan
țiale a calității serviciilor comerciale 
oferite populației și creșterea eficien
ței economice a acestor prestații.
In esență, este vorba de obiective 
indisolubil legate între ele. Aceasta, 
întrucît la o înaltă eficiență econo
mică se poate ajunge 
lea sporirii volumului 
cii comerciale, dar mai ales prin 
îmbunătățirea continuă a calității a- 
cestora. Introducerea noului meca
nism economi-co-financiar, a auto- 
conducerii și autogestiunii. a- 
probat de Plenara C.C. al P.C.R. din 
luna martie, pune si în fata organelor 
de conducere colectivă -din comerț, 
cooperația de consum și turism sar-

atît pe'ca
de servi-

Șantierul naval Galați

Două noi nave 
lansate

în cinstea „Zilei constructorilor de 
mașini", navaliștii gălățeni au înre
gistrat un succes deosebit în pro
ducție : in două zile succesive au 
lansat două noi nave. La cala 
Bazin, un vas de 8 750 tdw. iar la cala 
Dunăre a primit botezul apei un mi
neralier de 18 000 tdw. Cele două vase 
au un înalt grad de saturare, ceea ce 
va permite scurtarea perioadei de 
armare la cheu și, implicit, predarea 
grabnică a lor către beneficiar. Na
vele amintite poartă semnătura har
nicelor colective de constructori de 
la secțiile I și IA, conduse de ing. 
Victor Paladescu și Gheorghe Mandu. 
(Dan Plăeșu).

Declarația 
delegațiilor 

membre ale 
în legătură

cu adoptarea de către 
sesiunea C.A.E.R. 

la ședința a XXXII-a 
a programelor speciale 

de colaborare 
pe termen lung
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dascălului 
reliefată, 

în tot. în 
ne încon-

în- 
ei 
îl 

ca

„Magazinul tineretului" — o nouâ unitate comercială pe Calea Dorobanților 
din Capitală Foto : S. Cristian

Delegația municipalității Romei

COMUNICAT
la ședința 
a sesiunii 
de Ajutor 
Reciproc
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cu privire 
a XXXII-a 
Consiliului 
Economic

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit, joi dimineața, delegația 
municipalității capitalei Italiei, con
dusă de Giulio Carlo Argan, prima
rul Romei, care face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La primire au luat parte Ion Dincă, 
primarul general al Capitalei, Con
stantin Dumitrescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular muni
cipal București.

A fost de fată Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

în numele său și al delegației, pri
marul Romei a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii njulțumiri 
pentru primirea acordată, pentru lu

vitația de a vizita România, pentru 
ospitalitatea de care s-au bucurat în 
timpul șederii în tara noastră. Tot
odată, oaspetele a dat o înaltă apre
ciere succeselor dobîndite de poporul 
român în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale, activității neobosite 
desfășurate de șeful statului român 
pentru propășirea României, pentru 
edificarea unei lumi a păcii. înțele
gerii și colaborării internaționale.

în timpul convorbirii s-a dat o a- 
preciere deosebită relațiilor tradițio
nale româno-italiene, care cunosc o 
continuă dezvoltare, și a fost expri
mată dorința de a se extinde și apro
funda aceste relații, pe plan politic, 
economic, cultural și tehnico-științi-

fie, în folosul ambelor state și po
poare, al cauzei păcii, securității șl 
colaborării între națiuni. In acest 
cadru, s-a subliniat că vizita delega
ției municipalității Romei, contactele 
avute reprezintă o contribuție impor
tantă la mai buna cunoaștere recipro
că, la dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre capita
lele celor două țări, dintre popoarele 
român și italian.

în încheierea întrevederii, tovarășul 
Nicolae 
succes, 
Romei, 
ten.

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

Ceaușescu a adresat urări de 
de prosperitate cetățenilor 

întregului popor italian prie-

DE ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
Semnătura 
te puternic 

pretutindeni, 
absolut tot ce 
joară. Este cu neputință 
de gîndit un singur mili
metru pătrat din teritoriul 
vieții noastre sociale ne
fertilizat de o catedră sau 
alta, căci societatea pe 
care o făurim își atinge 
universala ei cerință de 
perfecționare în primul 
rînd prin școală, prin 
vățător, iar bugetul 
spiritual și material 
înglobează întocmai 
pîinea cea de toate zilele 
— drojdia. Un singur 
exemplu, șl nu dfntr-o 
cronică sentimentală. Re
censămintele de odinioară 
înregistrau cifre impresio
nante de neștiutori de 
carte. Aceste imense te
renuri degradate de pe 
harta spirituală a națiunii 
au fost, printr-un amplu 
și nobil efort, recuperate 
încă din primii ani ai 
socialismului, redate în 
circuit. Am amintit acest 
fapt mai vechi numai 
pentru ca, la un interval 
de trei decenii, cota atin
să, de pe care se decolea
ză acum, să apară mai 
bine profilată pe orizontul 
devenirii noastre comu
niste și pentru că între 
aceste două file stă în
scrisă, în subtext, o epo
pee al cărei erou nu este 
altul decît dascălul. Bucu- 
rîndu-se de cinstirea ob
ștească, mulțumirea sa 

^are infinite motivări, să-

mînța sădită de 
infinit perenă și 
țirea sa se face printr-un 
marcotaj atît de fantastic 
îneît în orice sferă a vie
ții sociale învățătorul se 
simte acum acasă, într-un 
mediu apropiat, printre 
ai săi.

învățătorul este omul a

el este 
înmul-

armistițiu cu insatisfacția 
ar însemna începutul ca- 
botinajului și al suficien
tei.

A gîndi abstract la în
vățător e un omagiu ab
stract. Dar el trebuie 
văzut, lipit de fiecare 
dintre ucenicii săi, în acea 
răbdătoare nerăbdare dea

Eroi
ai luminii
însemnări de Mircea SÎNTIMBREANU

cărui principală vocație 
este dăruirea. Amenințat 
prin natura profesiei de 
rutină — ca și actorii — 
el descoperă necontenit 
ceva nou — copilul — cu 
care se confruntă lucid și 
permeabil, viguros și pă
timaș, într-o dramă jucată 
pe viu, fără cortină, fără 
sufleor, fără aplauze, ne
contenit cu alți parteneri, 
în schimb cu unul si a- 
celași public, mereu la 
pindă, mereu nesatis
făcut : conștiința sa. E o 
dezbatere gravă, niciodată 
conchisă, căci cel mai mic

degaja cursul conștiinței 
copiilor, de a-i da forță 
și nume. Căci numele 
tuturor marilor fluvii care 
străbat în toate sensurile 
conștiința umanității au 
fost cîndva înmatriculate 
într-un
înfiriparea și 
lor s-a trudit ani 
așa cum pentru un 
de diamante se 
munți de steril,
tr-adevăr, darul cel mai 
de preț al dascălului este 
de a face daruri și nu se 
poate ca acest necontenit 
exercițiu să nu-și pună

catalog. Pentru 
afirmarea 

lungi, 
pumn 

cern 
în-

pecetea pe Întreaga lui 
ființă. Priviți-i oboseala 
dintre două ore, dintre 
două zile, dintre un an și 
altul și puteți fi siguri că 
singurul leac este reîntîl- 
nirea cu copiii, cu însăși 
sursa oboselii sale. Acesta 
este teritoriul destinului 
său, singurul pămînt în 
care poate supraviețui și 
înflori : catedra.

A cunoscut fiecare din
tre noi pe acești eroi ai 
luminii, plantați ca niște 
sentinele de foc acolo 
unde, fără răgaz, zorile 
vieții se desprind din ne
guri.

Pretutindeni acolo unde, 
sub conducerea partidului, 
prin grija sa părintească, 
se plămădește generația 
de mîine a României 
socialiste. Ar putea fie
care numi cîțiva dascăli 
de inimă și minte, dar 
n-ar fi decît florile unei 
singure crengi din nesfîr- 
șitul rămuriș al breslei : 
„Ziua învățătorului" pune 
cununa omagiului pe 
fruntea tuturor.

...Sărbătoarea aceasta 
îșl deschide porțile. O în- 
tîmpinăm cu bucurie. Și 
cu mîndria că sub arcul ei 
triumfal pășesc acești mi
nunați oameni — dascălii 
— care au pregătit și vor 
pregăti totdeauna drumul 
șl temeiurile tuturor ma
rilor sărbători ale po
porului nostru.

Și pentru aceasta. în 
primul rînd, merită ei în
șiși cinstirea.

HUNEDOARA

30 000 tone de oțel 
peste plan

Formațiile de lucru de la cuptoa
rele Combinatului siderurgic Hune
doara au înscris pe graficele de pro
ducție a 30 000-a tonă de oțel livrată 
laminoarelor peste sarcinile de plan 
ce le-au revenit de la începu
tul anului. Acest spor de pro
ducție s-a obtinut pe seama perfec
ționării tehnologiilor de topire, elabo
rare si turnare a șarjelor, organizării 
temeinice a activității productive, 
utilizării la parametri ridicați a agre
gatelor. Aproape 70 la sută din can
titatea de metal dată peste prevederi 
o constituie oțelurile aliate si înalt 
aliate, cu proprietăți calitative su
perioare.

ROMAN
(Agerpres)

Noi capacități 
de producție

„Ziua constructorilor de mașini" 
găsește în acest an întreprinderea 
mecanică din Roman cu noi capaci
tăți conectate la circuitul 
tiv. Zilele acestea a fost pusă 
funcțiune o nouă 
tă cu capacitatea 
se turnate pe an, 
secție în care se 
120 de strunguri 
parte dintre utilajele și construcții
le metalice ale noilor obiective au 
fost realizate de colectivul Întreprin
derii. (Constantin Blagovici).

produc- 
în 

turnătorie de fon- 
de 5 000 tone pie- 
precum și o nouă 
vor produce anual 
carusel. O mare
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unui 
învățător

•

Sălile de clasă si atelierele 
scolii din satul Hoit, județul 
Bacău, au devenit adevărate ex
poziții, reunind lucrări de piro
gravură, sculptură, pictură, tra
foraj. Autorii lor: elevii din 
clasele mici. „Sufletul" acestor 
frumoase realizări, in care fru
mosul si utilul se imbtnă firesc, 
este învățătorul Mircea Paiu. In 
cele aproape trei decenii de cind 
este dascăl, el s-a străduit să 
insufle copiilor un viu interes 
pentru cunoaștere si dragoste de 
artă. A organizat mai multe 
cercuri artistice in scoală și la 
căminul cultural. Dar marea sa 
pasiune sint... paiele de orez, din 
care realizează lucrări de artă. 
Școala si locuința sint pline cu 
tablouri, care au atras admira
ția vizitatorilor expoziției orga
nizate la Casa de cultură din 
Bacău, iar la faza Pe județ a 
primei ediții a Festivalului „Ctn- 
tarea României" juriul i-a acor
dat premiul t. La actuala edi
ție învățătorul și elevii săi țin
tesc mai sus. Le dorim succes I
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Simplu, 
firesc
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O Intimplare emoționantă prin 
simplitatea $i frumusețea ei ne 
relatează corespondentul nostru 
voluntar loan Dobrescu din 
Cimpulung: Trecind pe un 
drum din apropiere de gara ora
șului nostru, l-am tntîlnit pe ce
tățeanul Gheorghe Stavaru din 
Albești, pe care-l cunoșteam, co- 
țopănîndu-se cu ditamai sacii, 
vreo 7—8 la număr, pentru a-i 
rindui frumos pe marginea dru
mului. Erau saci cu îngrășăminte 
chimice, a cite 50 kg fiecare.

— Ce faci, omule 7 — l-am în
trebat.

— Păi, mă căznesc să pun sa
cii la adăpost, că dacă dă peste 
ei altă mașină ii face praf. Din 
cauza hirtoapelor, au căzut din 
vreun camion...

— Știi măcar ai cui or fi 7
— Ce importanță are 7 Sint ai 

celui care i-a pierdut, după cum 
sint și ai mei, și ai dumîtale, 
adică ai noștri...

După care, omul s-a dus șl 
l-a anunțat pe șeful gării să aibă 
grijă de ei pină vine păgubașul.

Băiețelul 
salvat

Împreună cu alțl puști de 
vîrsta lui de nouă ani, Dănuț a 
pornit la joacă spre faleza gă- 
lățeană a Dunării. Mai înainte 
de a ajunge la bătrinul Danubiu, 
ceata zgomotoasă de copii ș-a 
oprit in dreptul unei bălți, plină 
cu apele reziduale de la uzina 
de apă a orașului. Deși numai 
bună de scăldat nu era, balta i-a 
atras pe copii, care au sărit, bil- 
dibic, în ea, spre a se răcori. 
Dănuț, neștiind să înoate, a ră
mas pe mal. Deodată, a fost îm- 
brîncit, in joacă, de un alt 
copil și a căzut in apă, după 
care s-a dus la fund, ca 
un bolovan. Inspăimintați, co
piii au fugit care incotro, strigind 
după ajutor. Auzindu-i, un tinăr 
de 19 ani, Grigore Mlhalache, 
s-a aruncat în baltă și, asemenea 
unui scafandru, a început să-l 
caute pe Dănuț. Cind l-a scos 
la mal, copilul era fără suflare. 
Tot el, tinărul, i-a făcut respira
ție artificială, i-a dat primul 
ajutor și l-a dus la spital. Tatăl 
lui Dănuț, pe nume Vasile Dia- 
conu, aduce calde mulțumiri ti- 
nărului care i-a salvat viața fiu
lui său.
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în atenția... 
mireselor

A împlinit de curlnd 25 de ani, 
dar se pare că tot nu i-a venit 
mintea la cap. Si să vedeți de 
ce, Cu doi ani in urmă, la pri
măria din comuna Tîrlișua, ju
dețul Bistrița-Năsăud, tinărul 
loan Petrican din localitate a 
rostit scurt și apăsat acel „Da" 
prin care consimțea de bunăvoie 
și nesilit de nimeni s-o ia in că
sătorie pe aleasa inimii, Susă- 
nica. După numai un an de zile, 
în toamna lui 1977, la primăria 
orașului Blaj, loan Petrican a 
rostit din nou 
acel „Da" prin 
tot de bunăvoie 
meni s-o ia în 
nouă aleasă a ___ ,
Dar numai după o lună de zile 
(și de miere), Lucica a pățit ce 
pățise și Susănica, adică s-a 
trezit dintr-o dată fără miere și 
fără iubire. De-atunci, bigamul 
este căutat peste tot, iar șeful 
miliției orașului Blaj roagă pe 
cei Care știu unde se află sau 
îl cunosc să-l ia de guler și să-l 
aducă in fața legii.
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scurt si apăsat 
care consimțea 

și nesilit de ni- 
căsătorie pe o 
inimii, Lucica. . I
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Imprudență
S-a întimplat la secția de uti

laj transport a Întreprinderii ju
dețene de construcții-montaj Ca- 
raș-Severln. Din cauza nămolu
lui de pe un teren, o autobascu
lantă se împotmolise. Zadarnice 
au fost toate încercările șo
ferului Alexandru Doru de a 
o scoate la drum neted. Cum 
era și firesc în asemenea cazuri, 
s-a recurs la remorcare. Dar, în 
timp ce șoferul A. D. încerca 
să lege cu un cablu autobascu
lanta împotmolită, a fost sur
prins de o altă autobasculantă, 
care era manevrată înspre îna
poi, fără a fi pilotată. Suferind 
fracturi multiple, A. D. n-a mai 
putut fi salvat.

Rubrică realizată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"
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Rezolvarea marxist-Ieninistă a pro
blemei naționale în România socia
listă reprezintă una din marile cu
ceriri revoluționare ale societății 
noastre, dobîndite sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Deplina 
egalitate în drepturi a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, este o realitate vie. cetă
țenii patriei noastre socialiste — 
români, maghiari, germani sau de 
alte naționalități — bucurîndu-se toți 
de aceleași drepturi și beneficiind în 
egală măsură de tot ceea ce s-a în
făptuit si se înfăptuiește prin mun
ca lor unită. De aci și îndatorirea 
patriotică de a-și consacra, deopo
trivă. forțele dezvoltării valorilor 
materiale si spirituale ale poporului 
nostru liber și stăpin pe soarta sa. 
După cum .subli
nia cu deplină 
îndreptățire to
varășul Nicolae 
Ceaușescu : „nu
mai in cadrul co
lectivității, al dez
voltării generale 
a patriei, ai ridi
cării gradului do 
civilizație a țării 
se pot asigura și 
condiții superioa
re de manifestare 
a naționalităților. 
Orice altă abor
dare a probleme
lor nu poate de- 
cît să semene ne
înțelegere și con
fuzii, să Împiedi
ce unirea efortu
rilor pentru în
făptuirea neabă
tută a programu
lui de dezvolta
re multilaterală a patriei noastre**.

De fapt, ce înseamnă rezolvarea 
marxist-Ieninistă a problemei na
ționale dacă nu crearea dreptului și 
obligației, a libertății comuniste, re
voluționare. pentru toți fiii si fiicele 
României socialiste de a-si folosi 
Întreaga capacitate creatoare pentru 
ca patria lor comună să fie mîine 
mai frumoasă, mai prosperă decit 
astăzi 7 Aceste drepturi și obligații 
ne revin șl nouă, membrilor corpului 
didactic, cercetătorilor și studenților 
Universității „Babeș-Bolyai“ din 
CIuj-Napoca, însuflețiți de conștiința 
comunistă că muncind și trăind in 
strinsă unitate și frăție, români, 
maghiari, germani trebuie să ne 
sporim continuu aportul la ridicarea 
patriei comune pe culmile progresu
lui și civilizației.

Universitatea clujeană pregătește 
specialiști pentru diverse ramuri ale 
vieții noastre economice, politice și 
social-culturale : matematicieni-in-
formaticieni, fizicieni, chimisti. eco
nomiști. istorici. filozofi. filologi, 
juriști. Studenții noștri vin din toate 
colturile țării. In anul universitar 
1976—1977 au absolvit cursurile de 
zi ale celor opt facultăți 1 246 stu- 
denți, dintre care 960 români. 238 
maghiari. 34 germani și cîtiva de 
altă naționalitate.

Oricare ar fi disciplinele științifice 
pe care le predăm, noi. dascălii, ac
ționăm fără preget ca. pe lingă pre
gătirea profesională temeinică ne 
care o dobîndesc în cadrul universi
tății. studenții să fie ajutați să-și 
formeze ferme convingeri comuniste,

să doblndească o Înaltă conștiință 
revoluționară, avînd ca una din prin
cipalele manifestări unitatea si prie
tenia frățească, de nezdruncinat, din
tre toți fiii tării, fără deosebire do 
naționalitate.

în spiritul democratismului pro
priu societății noastre, un loc bine 
definit il ocupă în universitate in
struirea și educarea studenților în 
limba maternă. Nu există facultate 
în care, alături de limba română, să 
nu se predea și în limba maghiară. 
Pe ansamblul universității funcțio
nează 50 secții, grupe și subgrupe 
unde întregul proces de învătămînt 
se face numai în limba maghiară, 
iar 76 discipline de științe sociale și 
cu un profil de specialitate mai ge
neral se predau șl în această limbă.

menii muncii de diferite naționali
tăți. Aceste constatări sînt. deopotri
vă, valabile și pentru studenții care 
urmează secțiile fără frecvență: 4 785 
români. 709 maghiari. 59 germani etc. 
înseși aceste cifre ilustrează convin
gător că în țara noastră porțile în- 
vățămîntului superior sint larg des
chise tuturor tinerilor, fără deosebire 
de naționalitate.

Procesul de instruire și educare a 
viitorilor specialiști este realizat de 
777 cadre didactice, dintre care 58C 
români. 148 maghiari. 15 germani, iar 
28 aparțin altor naționalități ; în 
unitățile de cercetare științifică acti
vează 85 specialiști români, 14 
maghiari, 4 germani și unul de altă 
naționalitate. Indiferent de limba lor 
maternă, ei vorbesc laolaltă aceeași

EDUCAREA TINEREI GENERAȚII 
IN SPIRITUL UNITĂȚII Șl FRĂȚIEI

Din experiența organizației de partid 
de la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca

în același timp, avem o secție cu 29 
de grupe și subgrupe, unde predarea 
și celelalte forme ale procesului in- 
structiv-educativ se realizează și in 
limba germană. Apare, totodată, 
semnificativ faptul că studenții 
maghiari, germani, ca și cei români, 
dorind să fie cit mai utili patriei lor, 
să aibă posibilitatea de a lucra și a 
se afirma în oricare parte a tării și 
în orice domeniu de activitate, soli
cită să nu fie repartizați in mod me
canic în secții și grupe pe criteriul 
unic al naționalității lor, ci în func
ție de opțiunea liber exprimată. 
Participind împreună la cursuri, la 
activitatea de laborator și seminarii, 
locuind în aceleași cămine, ei se îm
prietenesc și rămîn prieteni buni 
pe întreaga viață. în același 
timp, participarea nemijlocită a stu
denților de la cursurile de zi la 
munca productivă si la practica 
pedagogică în întreprinderi si instir 
tuții social-culturale constituie unul 
dintre cele mai adecvate mijloace de 
întărire a legăturilor dintre student! 
și personalul muncitor din diferitele 
întreprinderi clujene. Se cuvine re
levat, de asemenea, că cei 3 720 de 
studenți români. 1 049 maghiari. 159 
germani și 30 de altă naționalitate 
de la cursurile de zi iau parte îm
preună la adunările asociațiilor stu
denților comuniști, la activitatea de 
cercetare științifică, ca și la cea ob
ștească. vizionează în comun specta
cole de teatru, operă etc., avînd 
ocazia să adîncească astfel relațiile 
de prietenie tradițională dintre oa

limbă — a muncii comune, unității 
și prieteniei frățești a tuturor fiilor 
patriei noastre socialiste.

Corespunzător politicii naționale a 
P.C.R., in toate funcțiile de condu
cere profesională și politică din ca
drul Universității „Babeș-Bolyai" au 
fost și sînt promovați tovarăși de 
diferite naționalități ; în consiliile 
profesorale ale facultăților și în se
natul universității au fost aleși 201 
români, 48 maghiari, 3 germani, 2 de 
altă naționalitate ; dintre prorectori, 
decani și prodecani și șefi de catedră 
37 sînt români, 10 maghiari, 1 de 
altă naționalitate. în același timp, 
din comitetele de partid și birourile 
organizațiilor de bază fac parte 228 
români, 57 maghiari, 4 germani și 4 
de alte naționalități.

Atmosfera de puternic elan crea
tor și muncă harnică în spiritul con
lucrării frățești dintre cadrele didac
tice și studenții de diferite naționali
tăți îsi găsește reflectare conclu
dentă în numeroasele manifestări din 
cadrul Festivalului „Cîntarea Româ
niei". La sesiunea științifică din 
luna mai a.c. au prezentat comuni
cări 1 622 membri ai corpului didac
tic, cercetători și studenți, dintre 
care 335 maghiari, 59 germani și 16 
de altă naționalitate ; din cele 1 301 
comunicări prezentate, 185 aparțin 
unor colective de autori români, ma
ghiari, germani și de altă naționali
tate, Toate acestea, ca ■ și cele peste 
70 de lucrări, tratate, monografii, 
manuale, invenții și inovații realiza

te în ultimii doi ani demonstrează 
că profesorii universității clujene și 
discipolii lor, indiferent de naționa
litate, acționează efectiv pentru spo
rirea prestigiului învățămîntului și 
științei românești,

în spiritul patriotismului socialist, 
universitatea noastră a organizat 
multiple manifestări consacrate cin
stirii unor momente semnificative 
din istoria luptei comune a poporu
lui român și a naționalităților con
locuitoare pentru eliberare națională 
și socială.

în condițiile cînd în România, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, 
s-au cimentat puternic unitatea și 
frăția tuturor fiilor tării, fără deo
sebire de naționalitate, noi toți — 
români, maghiari, germani și de alte 

naționalități — nu 
vom permite ni
mănui reînvierea 
atîțărilor si diver
siunilor naționa
liste, șovine, folo
site si in trecut de 
dușmanii celor ce 
muncesc spre a-i 
dezbina și învrăj
bi ; tot astfel cum 
nu vom permite 
nimănui să folo
sească problema 
națională spre a 
denigra regimul 
nostru socialist, a 
se amesteca în 
vreun fel în re
zolvarea proble
melor interne ale 
țării, care sînt de 
competenta ex
clusivă a parti
dului și statului 
nostru. Răspunsul 

nostru fată de aceste manifestări 
ostile si potrivnice, deopotrivă, in
tereselor poporului român si ale 
naționalităților conlocuitoare, se ex
primă limpede si ferm în strînge- 
rea și mai puternică a rindurilor in 
jurul Partidului Comunist Român, 
intensificarea eforturilor pentru în
făptuirea neabătută a politicii sale.

Organizația noastră de partid acor
dă o atenție deosebită activității 
politico-ideologice de cultivare a pa
triotismului socialist, paralel cu 
combaterea fermă a oricăror con
cepții retrograde, vetuste. Rezulta
tele obținute nu prezintă pentru noi 
temeiuri de automultumire, ci în
demnuri de a ridica la cote superi
oare procesul instructlv-educativ, 
munca politico-ideologică. Conside
răm că principalul criteriu de apre
ciere a întregii noastre activități îl 
constituie formarea a noi generații 
de intelectuali care, indiferent de na
ționalitate, să-și consacre toate efor
turile înfăptuirii Programului parti
dului, înfloririi patriei comune — 
România socialistă, liberă și inde
pendentă.

Prof. dr. Grigore DRONDOE 
secretarul comitetului de partid 
de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai"

Prof. dr. KOVACS Iosif 
prorector at Universității 
„Babeș-Bolyai"

0 modernă bază de tratament balnear in Bărăgan
Așezată în Inima Bărăganului, 

acolo unde zilele încep cu un răsă
rit de soare asemenea unei vetre in
candescente, stațiunea balneocli
materică Amara a devenit în ulti
mii ani tot mai solicitată. în sezo
nul actual sint create condiții de 
cură, cazare și masă pentru 1009 
de oaspeți pe serie. Moderna bază 
de aici asigură folosirea apel 
lacului — sulfatată, clorurosodică, 
magneziană, bromurată, nămolul 
sapropelic și apa minerală de izvor 
pentru terapia afecțiunilor reuma
tismale cronice, posttraumatice ale 
aparatului locomotor, ale sistemu
lui nervos periferic și afecțiunilor 
ginecologice cronice. în același 
timp, condițiile naturale de la 
Amara s-au dovedit eficiente și in 
tratamentul afecțiunilor hepato-bi- 
liare și gastrointestinale, ale bolilor

Calitate,
(Urmare din pag. I)

de nutriție, rinichilor, căilor respi
ratorii și nevrozelor astenice. In
stalațiile noii baze de tratament 
asigură băi minerale, împachetări 
cu nămol, băi de nămol și ungeri 
cu nămol la plajă, proceduri de 
electroterapie și termoterapie. Tra
tamentele se pot continua și la do
miciliu datorită unei creme extrase 
din nămol la Amara.

Parcul stațiunii, cu specii rare de 
arbori, este o atracție cotidiană pen
tru oaspeți. în stațiune funcționează 
un club și o bibliotecă, există tere
nuri de sport și un cinematograf. 
Filiala oficiului de turism organi
zează pentru oaspeții stațiunii 
excursii pe litoralul Mării Negre, 
pe văile Prahovei și Oltului, pe 
traseul Transfăgărășanului și" in 
R.P. Bulgaria. (Mihai Vișoiu).

'''-'i

al orașului Vaslui

Itinerare la Vaslui
Așezarea geografică, dezvoltarea 

economică din ultimii ani au deter
minat crearea unor noi - itinerare 
turistice pe frumoasele meleaguri 
ale județului Vaslui. Aici pot 
fi vizitate muzeul județean de 
istorie șl etnografie, rezervația ar
heologică „Curțile domnești", mo
numentul arhitectonic de la Podul 
înalt (statuia ecvestră a lui Ște
fan cel Mare), mausoleul „Peneș 
Curcanul", de la Vaslui, muzeul 
„Dimitrie Cantemir" din Huși, Mo
vila lui Burcel, Movila „Răbiia" de 
la Albița și altele. Oficiul județean 
de turism, agențiile de turism din 
Bîrlad, Huși și Vaslui organizează 
la cererea oamenilor muncii ex
cursii documentare și tabere de va
canță pentru elevi.

Notăm de pe harta turistică a ju
dețului și popasul turistic de 
la Dobrina, situat într-un cadru 
natural inedit din împrejurimile 
orașului Huși. Pentru actualul se
zon estival aici s-au creat noi spa
tii de cazare în 10 căsuțe și a fost 
amenajat un loc de parcare asfal
tat pentru autoturisme. Celor ce 
drumețesc pe meleagurile vasluiene, 
oficiul județean de turism le pune 
la dispoziție și o bogată gamă de 
servicii la complexele hoteliere și 
de alimentație publică „Racova" 
din Vaslui și „Moldova" din Bîr
lad. Informații suplimentare — la 
agenția de turism Vaslui (telefon 
1 19 20), al cărui nou sediu se află 
în holul hotelului „Racova". (Cră
ciun Lăluci).

De la
Printre numeroasele feluri de asi

gurări de persoane, puse la dispozi
ția populației de către Administra
ția Asigurărilor de Stat, este și 
„Asigurarea familială mixtă de 
viață", care satisface dorința celor 
ce vor să ia o măsură suplimen
tară de prevedere pentru ei și 
membrii familiei lor și. concomi
tent. să realizeze economii planifi
cate pe o anumită perioadă de timp. 
O astfel de asigurare : O Poate 
cuprinde pe toti membrii de familie 
care — la data contractării asigu
rării — sînt în vîrstă de la 5 la 60 
de ani © Se poate contracta pe orice 
durată cuprinsă între 5 pînă la 20 
de ani. la o sumă ce se stabilește 
de asigurat O Participă la tragerile 
lunare de amortizare, prin combina
țiile de cite 3 litere ce se atribuie 
pentru fiecare 1 000 de lei din suma 
asigurată • Plata sumei asigurate 
se face — de ADAS — în caz de 
invaliditate permanentă (totală sau

ADAS
parțială) datorită accidentării orică
ruia dintre asigurați ; Ia ieșirea 
combinației (combinațiilor) de li
tere. cu prilejul tragerilor de amorti
zare : la expirarea asigurării (inde
pendent de sumele plătite anterior 
pentru eventualele cazuri de invali
ditate permanentă) : în caz de deces 
din orice cauză al oricăruia dintre asigurați.

La expirarea asigurărilor, cu pri
mele achitate la zi. suma asigurată 
prevăzută în poliță se plătește ma
jorată cu 10 la sută, iar in cazurile 
de invaliditate permanentă parțială 
a oricăruia dintre asigurați suma 
cuvenită corespunzătoare gradului 
de invaliditate stabilit se plătește 
majorată cu 25 la sută. în limita 
sumei asigurate, chiar dacă acci
dentul s-a întîmplat în prima zi 
după intrarea în vigoare a asigu
rării șl cînd se plătise numai o ra
tă de primă.

orice fenomen de risipă, să se scurte
ze cît mai mult posibil drumul măr
furilor pe filiera producător-depozit- 
magazin-cumpărător, să se depună 
eforturi pentru mai buna organizare a 
studiului cererii de consum si repar
tizarea fondului de marfă pe zone, 
județe si localități în funcție de tra
diții. specific, necesități reale. Pen
tru că. asa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul con
siliilor oamenilor muncii, perfectio
narea continuă a raporturilor dintre 
producție și consum, a sistemului de 
contractare a mărfurilor pentru piață 
constituie o problemă care nu poate 
fi lăsată la liberul arbitru al apara
tului comercial, ci ti-ebuie soluționată 
prin consultarea largă și cu partici
parea directă a maselor de oameni 
ai muncii. în acest scop. în fiecare 
județ, municipiu si oraș s-au consti
tuit consilii ale reprezentanților con
sumatorilor chemate să participe ac
tiv la alegerea fondului de marfă și 
testarea noilor produse, ca bază Pen
tru încheierea contractelor, înainte de 
definitivarea planului, contribuind 
astfel la determinarea necesităților 
reale de consum. Satisfacerea mai 
bună a cerințelor populației de la 
orașe și sate este sprijinită si de nor
mele generale de organizare si dez
voltare a rețelei comerciale, aprobate 
anul trecut prin decret al Consiliului 
de Stat. Decretul stabilește ca la am
plasarea unităților să se tină seama 
de numărul cumpărătorilor, volumul 
desfacerii, gruparea unităților, efi
cienta economică si altele.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini 
se cere, in primul rînd. să se întă
rească spiritul de răspundere al tu
turor lucrătorilor din acest sector — 
de la vînzător pînă la responsabil de 
unitate sau director de întreprindere 
comercială. în fond — așa cum subli
nia secretarul general al partidului — 
a lucra în comerțul de stat. în siste
mul cooperației de consum sau în do
meniul turismului înseamnă a fi, 
practic, permanent în slujba cetățea
nului. căruia să-i oferi serviciile so
licitate în timpul cel mai scurt si de 
cel mai înalt nivel calitativ. In acest 
fel, beneficiari sînt nu numai cetățe
nii. ci si lucrătorii din comerț, oare 
pot să cîstige mai mult, fiind retri- 
buiti direct proporțional cu munca 
depusă, cu eficienta acestei munci. 
Această cointeresare, ca și activitatea 
de educare, de stimulare morală, de 
formare a spiritului comercial viu. 
dinamic trebuie să determine găsirea 
de soluții optime pentru organizarea 
muncii în fiecare unitate, de servire 
a publicului, de declanșare a unor 
initiative si acțiuni care să determine 
crearea unei personalități distincte a 
fiecărei unități comerciale, atît celor 
care desfac produse industriale, cit 
mai ales unităților de alimentație pu
blică. Numai această personalitate 
distinctă, determinată de calitatea 
ireproșabilă a produselor puse în vîn- 
zare si de calitatea ireproșabilă a 
serviciilor poate forma o clientelă 
mereu mai numeroasă, statornică, 
poate duce la satisfacerea cerințelor 
îndreptățite ale cetățenilor și, im
plicit. la creșterea rentabilității, a 
veniturilor personale ale celor care 
organizează, conduc și lucrează efec
tiv în unitățile respective.

Desigur. în multe județe si locali
tăți, în numeroase magazine si uni
tăți de alimentație publică sau de 
turism există inițiative și experiențe

eficiență
valoroase atît în ce "privește asigura
rea unei înalte rentabilități, cît și a 
calității ireproșabile a serviciilor. De 
asemenea, consfătuirea a constituit 
un amplu si util schimb de experien
ță. prilejuind identificarea de noi 
modalități si mijloace de îmbunătăți
re a activității in acest domeniu. Este 
necesar acum ca toate aceste initia
tive si experiențe să fie generalizate. 
Indicațiile și orientările date de Se
cretarul general al partidului oferă 
cadrul cel mai propice pentru ca ele 
să fie neîntirziat aplicate în practică.

Realizarea în actualul cincinal a 
unei producții industriale suplimen
tare de cel puțin 100 miliarde lei, 
creșterea producției agricole, majora
rea retribuțiilor cu 32 la sută față de 
20 la sută cît se prevăzuse inițial, 
trecerea la reducerea treptată a du
ratei săptămînii de lucru, creșterea 
puterii de cumpărare a populației 
concomitent cu cerințele sale pentru 
un grad superior de confort si civi
lizație pun în fata comerțului socia
list sarcini și răspunderi mari și 
complexe. Este de datoria consiliilor 
populare să ia toate măsurile pentru 
ca activitatea comercială să fie deo
potrivă eficientă si de cea mai bună 
calitate. Sub conducerea si îndruma
rea organelor și organizațiilor de 
partid, consiliile populare sînt che
mate să asigure, prin organizațiile 
comerciale respective, o cît mai bună 
aprovizionare a populației cu tot 
sortimentul de mărfuri industriale și 
alimentare necesare. Răspunderi 
mari revin organizațiilor de partid, 
de tineret și sindicat din întreprin
deri și unitățile comerciale în desfă
șurarea unei susținute munci politi
co-educative pentru dezvoltarea con
științei socialiste, pentru întronarea 
principiilor eticii și echității socialis
te. pentru ca toți oamenii muncii 
din acest domeniu să dea dovadă de 
solicitudine și respect față de cetă
țeni. să aibă o comportare demnă, 
civilizată.

După cum a rezultat din dezbate
rile consfătuirii, atit comerțul de 
stat și cooperatist, cît și turismul 
dispun de o puternică bază tehnico- 
materială aflată într-un permanent 
proces de dezvoltare si moderniza
re. Multi dintre oamenii muncii 
care își desfășoară activitatea in 
acest domeniu sînt bine pregătiți 
profesional si cu o conduită irepro
șabilă. în ultimii ani a fost creat un 
cadru organizatoric si legislativ a- 
decvat, propice pentru desfășurarea 
unei activități comerciale corespun
zătoare. Există programe speciale 
pentru sporirea și diversificarea 
producției și a serviciilor, există 
organisme special constituite — intre 
care consiliile pentru îndrumarea si 
coordonarea aprovizionării si prestă
rilor de servicii pentru populație, 
într-un cuvînt, direcțiile comerciale 
județene și a municipiului București 
și Ministerul Comerțului Interior, 
cărora le revine principala răspun
dere pentru mai buna aprovizionare 
și servire a populației, inclusiv prin 
sistemul cooperației și turism, dispun 
de toate condițiile necesare pentru 
a-și îndeplini întocmai această răs
pundere. Esențialul acum — asa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului — este ca toti cei 445 000 de 
lucrători din acest domeniu să facă 
totul pentru a-și organiza în asa fel 
munca îneît ea să devină mai efi
cientă și de cea mai înaltă calita
te, întru binele cetățenilor, al lor înșiși.

„Apreciem 
articolul ca un 

bun ajutor"
La această rubrică 

s-a publicat un răspuns 
al Comitetului munici
pal Craiova al P.C.R., 
răspuns pe care-l con
sideram atunci nesa
tisfăcător. în esență, 
era vorba de faptul 
că, deși se constatase 
că sesizarea adresată 
de Traian Piticu, elec
trician la întreprinde
rea de morărit și pani
ficație Craiova, fusese 
„cercetată cu întîrzie- 
re și superficial", nu 
se luase nici o măsu
ră. Pentru acest motiv 
se recomanda reanali- 
zarea problemei și a- 
doptarea unor decizii în 
spiritul Hotărîrii C.C. 
al P.C.R. cu privire la 
activitatea de rezolva
re a scrisorilor oame
nilor muncii. Ceea ce 
a și făcut, în mod 
operativ șl eficient, 
Comitetul municipal 
Craiova al P.C.R. în

noul răspuns trimis 
redacției noastre se 
subliniază din capul 
locului că articolul 
«Doar constatare și a- 
tît. ?» a făcut obiec
tul analizei secreta
riatului comitetului 
municipal al P.C.R. 
chiar în ziua apa
riției. Tot în ace
eași zi, articolul a fost 
dezbătut în ședință 
comună a comitetului 
de partid și a consi
liului oamenilor mun
cii din întreprindere, 
ședință la care a par
ticipat un secretar al 
comitetului municipal 
de partid".

După menționarea 
măsurilor luate la ni
velul întreprinderii. în 
răspuns se precizează 
că Ion Nedelcu. inspec
tor cu problemele de 
personal la întreprin
dere, care nu a rezolvat 
în termen scrisoarea, 
nu a dat răspuns peti
ționarului și nu a dus 
la îndeplinire măsu
rile stabilite de con
ducerea întreprinderii, 
a fost sancționat de

adunarea generală cu 
vot de blam si apoi 
retrogradat în funcție 
pe timp de 3 luni. 
Totodată, directorul 
întreprinderii și secre
tarul comitetului de 
partid au fost criticați 
în ședința comună 
pentru că „nu au ur
mărit îndeaproape mo
dul legal de rezolvare 
a cererilor și sesizări
lor oamenilor muncii", 
în continuarea răspun
sului sint redate și alte 
măsuri : a fost reorga
nizat colectivul de re
zolvare a cererilor, se
sizărilor si propune
rilor oamenilor mun
cii șl instruit din nou. 
au fost prelucrate 
cu toți oamenii muncii 
din întreprindere pre
vederile în vigoare pri
vind activitatea de re
zolvare a scrisorilor : 
s-au luat măsuri de 
a se controla mai în
deaproape organizații
le de partid și consi
liile oamenilor muncii 
din unitățile din muni
cipiu asupra felului 
cum respectă și traduc

. jl amfnmtarev-

în viată sarcinile sta
bilite in hotărirea de 
partid și în lege.

„Apreciem articolul 
ca un bun ajutor — 
se subliniază în înche
ierea răspunsului — 
pe baza căruia s-au 
luat măsurile cores
punzătoare pentru ac
tivitatea de viitor".

Pentru 
ultima oara

Trimisă în numele 
femeilor muncitoare 
de la secția preparație 
a întreprinderii „Pro
letarul" din Bacău, 
sesizarea adresată re
dacției noastre sem
nala două fapte, deloc 
de neglijat. în primul

rînd se relata că 
maiștrii și ajutorii lor 
nu asigură o asistentă 
tehnică corespunză
toare în procesul 
muncii, neintervenind 
prompt pentru înlătu
rarea deficientelor ce 
apar în îndeplinirea 
sarcinilor de produc
ție ; în al doilea rînd, 
atitudinea unor con
ducători ai locurilor 
de muncă față de to
varășele lor din în
treprindere nu gste 
corespunzătoare, cu
viincioasă.

Consiliul municipal 
al sindicatelor Bacău, 
căruia i s-a trimis se
sizarea spre soluționa
re. ne-a răspuns că, 
din discuțiile purtate, 
a rezultat în bună mă
sură temeinicia sesi

zării. Nu toti ajutorii 
de maiștri și nu toti 
maiștrii îșl fac dato
ria in mod conștiin
cios. în sensul că nu 
intervin operativ cînd 
sint solicitați pentru 
remedieri la utilaje, 
iar în unele cazuri le 
repară de mîntulală. Se 
menționează apoi că 
s-au mai constatat si 
situații în care condu
cătorii locurilor de 
muncă se comportă ne
cuviincios cu tovarășele 
din colectiv. Toate 
aceste constatări, se 
subliniază în răspuns, 
au fost discutate cu co
lectivul de muncă în 
prezenta secretarului 
comitetului de partid, 
a președintelui sindi
catului și a conduce-

rii întreprinderii. a- 
trăgîndu-se în mod 
serios și pentru ulti
ma oară atenția con
ducătorilor locurilor 
de muncă asupra în
datoririlor ce le au, a- 
supra instaurării unui 
climat propice de 
muncă. Nu s-a con
statat nerespectarea 
legalității în ceea ce 
privește acordarea re
tribuției. se precizea
ză în răspuns. Proble
mele care s-au confir
mat rămîn mai departe 
în atenția factorilor e- 
ducationali. în vederea 
creării unei atmosfere 
de lucru mobilizatoare, 
pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor 
de plan. Adunările lu
nare ale grupelor sin
dicale din perioada 
următoare vor analiza 
cu precădere respec
tarea disciplinei mun
cii și a celei tehnolo
gice. iar propunerile 
ce se vor face vor fi 
traduse în viată.

Concis, la obiect
Comitetul județean Vîlcea al P.C.R. : Abate

rile săvîrșite de Vasile Rotaru, președintele 
C.A.P. Gorunești (eroarea produsă la recepția 
suprafeței de fin cosit și eliberarea produselor 
cuvenite cosașilor din magazia C.A.P. fără viza 
de control preventiv), au fost puse in discuția 
plenarei lărgite a comitetului comunal de 
partid, al cărui membru este. Vasile Rotaru a 
fost sancționat cu vot de blam.

Comitetul municipal Piatra Neamț al P.C.R. 
— ca răspuns la scrisoarea lui Constantin Cazacu 
din str. Trotuș nr. 27 : S-au luat măsuri prin 
secția salubritate pentru curățirea și repararea 
străzilor din cartierul Zorile Noi. I s-a atras 
atenția șefului bazei de producție a I.J.C.M., 
Sporici Petre, să păstreze curățenia pe stră
zile din zonă.

întreprinderea de transporturi auto Hune
doara : Faptele relatate in scrisoarea adresată 
redacției corespund realității. Drept urmare, șo
ferului Ioan Biro, care a accidentat grav din 
vina sa pe Eugenia Basarod, i s-a desfăcut con
tractul de muncă. Șeful de coloană, ing. Petru 
Iacob, care a ordonat plecarea în cursă clan
destină, in interes personal, a fost sancționat.

Consiliul popular al comunei Denta, județul 
Timiș : Așa cum se arată in scrisoarea cetățea
nului Vasile Prodan din localitate, atît calita
tiv, cît și cantitativ, pîinea produsă de brută
ria Denta nu este corespunzătoare. Conducerea 
sectorului Denta al PENCOOP Timișoara a 
prelucrat neajunsurile semnalate cu tot perso
nalul brutăriei și a luat măsuri corespunză
toare.

Neculai ROȘCA
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Raid-anchetă 
în județele 

Constanța și Timiș

Condițiile climatice deosebite din această vară impun

STRlNGEREA LA TIMP A RECOLTEI
INVESTIȚIILE • la încheierea 

primului semestru

• Stadiul si ritmul lucrărilor
9

• Preocupări și direcții de acțiune

DE CEREALE
în județul Constanța, secerișul or

zului a intrat în stadiu final. Din 
cele peste 35 500 ha cultivate a mai 
rămas de strîns recolta de pe circa 
600 ha in cooperativele agricole și 
aproape 2 500 ha în întreprinderile 
agricole de stat. Acum, cînd prima 
etapă a secerișului este pe terminate, 
prezintă un deosebit interes analiza 
modului în care s-a desfășurat „re
petiția generală" de la orz, pentru a 
se putea lua cele mai adecvate mă
suri ca recoltarea griului să se des
fășoare în cele mai bune condiții.

„în întreprinderile agricole de stat 
— ne spunea tovarășul Gheorghe 
Nica. directorul trustului județean
I.A.S.  — preocuparea prioritară o 
constituie respectarea întocmai a 
programului de recoltare, eliberare a 
terenului și însămînțare a culturilor 
succesive. Timpul nefavorabil a de
terminat unele decalaje între lucrări. 
De aceea, la indicația comandamen
tului județean, din raza stațiunilor 
de mecanizare care au încheiat re
coltarea orzului au fost aduse, in 
sprijinul întreprinderilor agricole de 
stat, peste 180 de combine. în plus, 
în toate unitățile eliberarea de paie, 
pregătirea terenului și insămînțarea 
culturilor duble au fost organizate în 
două schimburi sau schimburi pre
lungite. In felul acesta vom încheia 
secerișul orzului în una sau două zile 
bune de lucru si se va asigura exe
cutarea la termenele stabilite a ce
lorlalte lucrări". într-adevăr. la în
treprinderile agricole de stat Hîrșova. 
Amzacea, N. Bălcescu, Tortomanu, 
Cobadin, Cogealac, Negru Vodă si 
Pietreni ne-am convins de buna or
ganizare a muncii în cîmp. de core
larea diferitelor lucrări.

Luînd în considerație și rezultatele 
cooperativelor agricole, unde seceri
șul este mai avansat, se impune con
cluzia că una s-a stabilit inițial în 
programul de recoltare și cu totul 
altfel se petrec lucrurile în practică. 
Ideea centrală era ca, prin constitui
rea unor formații complexe de recol
tare, concomitent cu secerișul să se 
elibereze terenul de paie, să se pre
gătească solul, astfel incit la cel mult 
30 de ore de la intrarea combinelor 
in lan să se treacă la insămînțarea 
culturilor succesive. Nerespectarea 
acestui program a dus la apariția 
unor decalaje între lucrări. Astfel, 
in cooperativele agricole, pînă pe data 
de 27 iunie, deși s-au recoltat circa 
11000 ha, terenul a fost eliberat pe 
numai aproape 4 000, s-au făcut ară
turile pe 2 300 ha și s-au însămînțat 
cu porumb boabe mai puțin de 1 000 

Secvențe de muncă de pe terenurile I.A.S. Amzacea, județul Constanța, unde prin buna organizare a activității se asigurâ executarea în flux a lucrârilor, de la recoltat pînâ la însâmințarea culturilor succesive 
Foto : A. Papadiuc

de hectare. Și aceasta la șase zile de 
la începerea secerișului ! Este o si
tuație care pune sub semnul întrebă
rii realizarea programului județean 
de culturi succesive, și in special a 
porumbului pentru boabe, știut fiind 
că condiția esențială pentru obținerea 
producțiilor stabilite este tocmai în- 
sămințarea lor în perioada optimă.

Se pune întrebarea : care sînt cau
zele decalajelor mari dintre lucrări? 
Prima se referă la faptul că nu s-a 
respectat indicația de a se organiza 
în două schimburi executarea unor 
lucrări care necesită un mare volum 
de muncă, cum sînt eliberarea tere
nului de paie, efectuarea arăturilor 
și pregătirea solului. „Nu a fost încă 
nevoie să organizăm schimbul doi" — 
este de părere tovarășul Marin 
Purcărea, directorul Trustului jude
țean S.M.A. Este nevoie, dar cum să 
se organizeze, din moment ce in 
S.M.A. există un deficit de 1 258 me
canizatori, care să lucreze pe trac
toarele rămase disponibile prin tre
cerea mecanizatorilor pe combine. 
Cum se va acoperi acest deficit ? 
Aflăm că 634 de mecanizatori se vor 
asigura dintre manipulanți, mecanici 
de ateliere, elevi ai școlilor de me
serii agricole și personalul perma
nent din unitățile agricole care au 
învățat conducerea tractorului. Pen
tru restul de peste 600 de mecaniza
tori, speranțele stau în ajutorul altor 
județe. Oricum, este o situație care 
putea fi rezolvată cu forțe proprii 
dacă organele agricole județene s-ar 
fi ocupat din timp de realizarea pro
gramului de instruire a mecanizato
rilor necesari în perioadele de vîrf 
ale lucrărilor agricole.

Sînt și alte cauze care au determi
nat ca în cooperativele agricole să nu 
se organizeze executarea lucrărilor 
în flux continuu. încă de la orz au 
apărut neajunsuri la preluarea și de
pozitarea recoltei și aceasta datorită 
faptului că unele baze de recepție nu 
au fost pregătite corespunzător in ce 
privește mecanizarea descărcării și 
manipulării producției. Ca urmare, 
la data de 27 iunie se aflau depozi
tate în cîmp, sub cerul liber, peste 
45 000 tone de orz. De neînțeles este 
faptul că deși s-a indicat ca în 
timpul campaniei de vară, la comuna 
și în unitățile agricole să fie sistate 
orice fel de ședințe, acest lucru nu 
se respectă peste tot. în ziua de 
28 iunie, comitetul comunal de partid 
Comana a convocat pentru ora 16 
plenara comitetului de partid, la care 
au participat toate cadrele cu munci 
de răspundere din cele trei coopera

tive agricole de pe raza comunei — 
Scărișoreanu, Comana și Tătaru. Pe 
ordinea de zi : analiza activității din 
zootehnie! ! Și așa, deși în. cele trei 
cooperative agricole lucrările sînt în- 
tîrziate, în ziua respectivă, de la 
ora 15, activitatea în cîmp s-a oprit.

Desfășurarea secerișului pînă în 
prezent a pus în evidență și unele 
greutăți întîmpinate de unitățile agri
cole în buna organizare a activității, 
a căror rezolvare este de competența 
unor organe centrale — Direcția ge
nerală de aprovizionare tehnico-ma- 
terială din Ministerul Agriculturii și 
Centrala PECO din București. Le 
supunem atenției lor :
• Stațiunile pentru mecanizarea 

agriculturii și sectoarele mecanice din 
I.A.S. nu au constituit stocul minim la 
unele piese de schimb de mare so
licitare pentru combina C-12, prese 
de balotat paie, combine de recoltat 
furaje, tractoare. Deficitele cele mai 
însemnate se înregistrează la axe, 
lanțuri, discuri de ambreiaj, pinioa- 
ne, cuțite, arbori și blocuri pentru 
motor, ceea ce afectează exploata-

DE FURAJE
Recoltarea și însilozarea furajelor 

sînt lucrări de primă urgență pentru 
asigurarea hranei animalelor și creș
terea producției de came și lapte, 
în unități agricole din județul Timiș, 
pentru a scurta durata recoltării și 
însilozării plantelor de nutreț, s-au 
creat cite 3—4 formații specializate 
de mecanizatori în cadrul fiecărui 
consiliu intercooperatist. ..în total, 
în sectorul cooperatist al agriculturii, 
au fost organizate 90 de formații spe
cializate de mecanizatori care lu
crează la recoltarea si însilozarea 
furajelor în tot cursul verii — apre
cia ing. Ilca Iulius. director adjunct 
al direcției agricole. De asemenea, 
s-au întocmit grafice de lucru si pro
grame de deplasare a formațiilor spe
cializate de la o cooperativă agri
colă la alta in raport cu suprafețele 
de plante de nutreț".

Merită consemnate unele initiative 
privind adaptarea utilajelor pentru a 
lucra cu randament maxim. De exem
plu. mecanicii de la S.M.A. Gottlob 
au adaptat echipamente de cosit și 
tocat la o combină, reușind să recol
teze cite 200 tone de furaje pe 
zi, adică dublu față de ceea ce 
se prevede în normele tehnice. La 
cooperativa agricolă din Gottlob s-au 
pus în funcțiune tocătorile mecanice 
chiar lingă siloz, astfel incit paiele 
tocate sînt împrăștiate odată cu nu
trețurile verzi aduse din cîmp. rezul
tând un amestec omogen. La aceeași 

rea la capacitatea maximă a par
cului de mașini și utilaje.
• In bazele de aprovizionare ale 

Chimpex-Constanța nu se găsesc tot
deauna cantități suficiente de carbu
ranți și lubrifianți, din care cauză 
unitățile agricole nu-și pot constitui 
stocul tampon de carburanți. O si
tuație aparte o prezintă asigurarea 
necesarului de ulei pentru motoare, 
cutiile de viteze și instalațiile hi
draulice, la care există restanțe mari 
la livrare față de repartiții.

Toate acestea dovedesc că la recol
tarea orzului programul stabilit nu 
a fost în totalitate îndeplinit. Se im
pune deci ca acum, cînd peste pu
ține zile va începe secerișul griului, 
comitetul județean de partid, orga
nele agricole județene și conducerile 
unităților agricole să analizeze 
neajunsurile semnalate pentru a sta
bili măsuri eficiente, astfel ca strîn- 
gerea și depozitarea producției de 
grîu să se facă în cele mai bune 
condiții.

Aurel PAPADIUC

unitate, mecanizatorii lucrează fără 
întrerupere ziua si noaptea, la lumina 
farurilor si a becurilor electrice. Me
canizatorii Viorel Danciu. Gheorghe 
Culda. Petru Ruja, Ion Cerba, aju
tați de cooperatorii de la bucătăriile 
furajere ale fermei zootehnice, lu
crează în flux continuu de la recol
tat si pînă la însilozarea nronriu- 
zisă. Pentru a le mări capacitatea de 
transport, cele 16 remorci au fost 
prevăzute cu înălțătoare din plasă de 
sîrmă.

Asigurarea umidității optime a nu
trețului este o problemă de care de
pinde calitatea semisilozului rezultat. 
Cu toate că la consfătuirile si schim
burile de experiență organizate de 
organele agricole s-a insistat mult 
asupra necesității de a se amesteca 
masa verde cu paie sau ciocălăi mă- 
cinati. în multe unităti cum sînt cele 
din Urseni. Albina si altele continuă 
însilozarea furajelor verzi cu exces 
de umiditate, rezultând furaje de 
slabă calitate. Odată cu secerișul or
zului este posibil, este necesar să se 
însilozeze lucerna, trifoiul si diferite 
ierburi verzi în amestec cu oaie. 
După cum ne spunea tovarășul Victor 
Copăsescu, directorul S.M.A. Remetea 
Mare. în. acest sens s-au întocmit pro
grame unitare de recoltare a orzului 
și de însilozare a furajelor verzi si 
paielor. Si pînă acum, asa cum am 
constatat la cooperativa agricolă Bu- 
covăt. optimizarea procentului de umi

ditate s-a asigurat prin uscarea par
țială la soare a lucernei si amestecul 
acesteia cu paiele aduse direct 
de la combine. Ce se face pentru a 
se aplica experiența bună existentă ? 
Dr. Ion Olariu. medicul veterinar al 
consiliului intercooperatist Remetea 
Mare. împreună cu șefii fermelor 
zootehnice, a analizat această pro
blemă, punînd accentul pe ceea ce 
trebuie făcut pentru realizarea rit
mică a graficelor de recoltare a or
zului si de însilozare a paielor neba
lotate în amestec cu furaje verzi în 
așa fel încît să fie înlăturate pier
derile de ordin calitativ. Am asis
tat la această scurtă dezbatere sol
dată cu concluzii și programe de 
lucru pentru perioada următoa
re. Ne referim la concentrarea 
în continuare a combinelor si a mij
loacelor de transport pentru a scurta 
durata însilozării si la întrajutorarea 
cu utilaje între unitățile învecinate.

Aplicarea corectă a tehnologiei de 
preparare a semisilozului de lucerna 
si alte furaje verzi este o cerință 
esențială pentru buna conservare si 
înlăturare a pierderilor de substanțe 
nutritive. Sînt însă cazuri cînd nu se 
asigură presarea puternică a furaje
lor pentru eliminarea golurilor de aer 
si favorizarea fermentației lactice 
utile. La cooperativa agricolă Mos- 
nita Nouă, de pildă, lingă ferma 
zootehnică se află zeci de tone de 
nutret însilozat degradat sau chiar 
putrezit de-a binelea din cauză că nu 
s-au respectat normele de însilozare. 
„Este vorba de silozul rămas din anul 
trecut" — explică unul dintre îngri
jitorii de animale. Se pare că nu s-a 
învătat nimic din greșelile de anul 
trecut. După cum se poate constata, 
noul siloz, situat la numai cîtiva me
tri de cel vechi, este departe de a 
corespunde exigentelor si normelor 
de calitate stabilite. Primele 700 de 
tone de lucerna, trifoi, vreji de ma
zăre si paie, s-au însilozat în decurs 
de cîteva săptămîni. depăsindu-se 
timpul maxim admis pentru umple
rea silozului. Pierderi importante au 
loc si din cauză că nu s-a echipat 
nici un tractor cu pneuri duble pen
tru presarea puternică a nutrețului.

Odată cu secerișul orzului si 
cu cea de-a doua coasă la lu
cerna, precum și cu cositul trifoiu
lui și tinetelor naturale, este necesar 
să se ia măsuri pentru însilozarea 
furajelor verzi în amestec cu paie 
nebalotate, aplicarea corectă si în to
talitate a normelor tehnologiei de 
recoltare și însilozare a nutrețurilor, 
pentru a asigura echilibrarea balan
ței furajere și, pe această bază, hră- 
nirea corespunzătoare a întregului 
efectiv de animale.

t

C. BORDEIANU

Cum poate fi înviorat ritmul 
de lucru pe un important 

șantier al chimiei
Combinatul chimic din Tîrnăveni 

— una dintre unitățile economice re
prezentative ale județului Mureș. In 
cursul acestui an. aici urmează să 
fie puse în funcțiune noi capacități 
de producție importante, destinate 
să sporească considerabil producția 
marelui combinat. Dintre acestea, 
instalația de bicarbonat de sodiu și 
cea de captare a apei industriale re
țin în mod deosebit atenția, deoarece 
impreună reprezintă 90 la sută din 
valoarea planului de investiții pe 
anul 1978.

STADIUL LUCRĂRILOR este. în 
pofida acestor exigențe, necorespun
zător. în primele cinci luni ale anu
lui. planul de investiții nu a fost în
deplinit decît în proporție de 33,3 la 
sută. Pe ansamblu, lucrările de con- 
strucții-montaj sînt întîrziate cu 3—1 
luni fată de graficele de execuție. 
Este resimțită. îndeosebi, lipsa fron
turilor de montaj. Motiv pentru care 
stocul de utilaje nemontate este in 
continuă creștere. Un calcul sumar 
arată că, dacă în desfășurarea lucră
rilor nu se va produce neîntîrziat un 
reviriment, la sfîrșitul acestui se
mestru, stocul se va ridica la peste 
1 400 tone utilaje. Instalația de cap
tare a apei industriale a ajuns la al 
treilea termen reprogramat de pu
nere în funcțiune. Utilajele aferente 
au sosit, dar se găsesc în... stoc.

CAUZELE acestei slabe activități 
sînt rezultatul ritmului scăzut de 
muncă imprimat de constructori — 
Trustul de construcții chimice din 
Cluj-Napoca. In continuare, timidele 
eforturi pentru intensificarea ritmu
lui de lucru sînt grevate de gradul 
redus de mecanizare a lucrărilor, în 
special a celor de betoane. Atârnă 
greu în balanța rămînerilor în urmă 
actuale și practica conducerii trustu
lui de a-și dispersa forțele de la 
acest important obiectiv pe alte șan
tiere ale județului. Ce ritm de muncă 
și ce stadii de execuție ar putea fi 
atinse dacă, destul de frecvent, aici 
au lucrat în medie mai puțin de 50 
de oameni ?

Si beneficiarul de Investiții are 
partea sa de vină, deloc neglijabilă, 
în menținerea acestor stări de lu

cruri. Participarea sa la realizarea lu
crărilor de construcții este minimă : 
se reduce, practic, la o echipă de 
8 dulgheri și 6 lăcătuși. Solicitat să-și 
spună părerea despre această inex
plicabilă pasivitate și. mai ales, să 
precizeze intențiile privind sporirea 
contribuției cadrelor din combinat la 
realizarea unor lucrări, tovarășul Ion 
Boitan, directorul combinatului, a 
promis că va lua măsuri hotărîte 
atît pentru sporirea efectivelor. în 
special la montajul de utilaje, cit 
și pentru execuția, cu forțe proprii, 
a căii ferate din incinta platformei 
chimice.

PROBLEMELE cu care sînt con
fruntați constructorul și beneficiarul 
nu sînt ușoare. Dar tot atît de ade
vărat este faptul să soluționarea lor 
se află în „miinile" celor doi factori 
menționați. Despre ce este vorba ?

1. Stabilirea unui program riguros 
de recuperare a restanțelor si. în 
acest cadru, precizarea, zilnică, a 
sarcinilor și răspunderilor ne fiecare 
formație de lucru și muncitor în 
parte. Este necesar, totodată, un con
trol riguros, tot zilnic, asupra modu
lui în care sînt îndeplinite măsurile 
și volumul de lucrări prevăzute.

2. Completarea efectivelor de con
structori, introducerea ordinii și dis
ciplinei in munca lor, înlăturarea cu 
desăvîrșire a practicii de a scoate 
oamenii de la lucru și a-i trimite pe 
alte șantiere.

3. Mecanizarea unui număr cit mai 
mare de lucrări. De mare însemnă
tate este. acum, introducerea fără în
târziere a lucrului in două schimburi 
prelungite si trei schimburi. Mă
sura este impusă de gradul scăzut 
de folosire a utilajelor de construcții 
care, nu o dată, nu au fost utilizate 
nici 8 ore din 24.

4. întărirea conlucrării dintre con
structor și beneficiar, exercitarea 
unui riguros control reciproc asupra 
modului în care fiecare își duce la 
îndeplinire obligațiile asumate.

5. Intervenția hotărîtă din partea 
beneficiarului pe lingă furnizorii res- 
tanțieri de utilaje în scopul introdu
cerii ordinii în livrări. Avem în ve
dere, bunăoară, situația creată prin 
nelivrarea în luna aprilie, de către 
întreprinderea „Unio" din Satu Mare 
a grupurilor de sprijin și a cupto
rului rotativ, cu ciclu lung de mon
taj.

★
Dincolo de aspectele semnalate, 

iese pregnant în evidență necesitatea 
intăririi pe toate planurile a conlu
crării dintre constructor și beneficiar*  
Aceasta constituie practic cheia so
luționării multiplelor probleme cu 
care este confruntată investiția de 
la Combinatul chimic din Tirnăveni 
și a redresării hotărîte și rapide a 
mersului lucrărilor, readucerii lor pe 
făgașul normal. Rămîne greu de în
țeles insă de ce. în pofida tuturor 
evidentelor, nici constructorul (șef 
de lot Ioan Barta), nici beneficia
rul (directorul combinatului. Ion 
Boitan) nu au luat pînă acum mă
surile corespunzătoare în această di
recție, O întrebare care este adre
sată, în egală măsură, și conducerilor 
celor două foruri coordonatoare — 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
și Ministerul Industriei Chimice.

Cristian ANTONESCU 
Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Noi tipuri 
de mașini 
de gătit

Urmărind îmbinarea esteticu
lui cu utilul, muncitorii și spe
cialiștii de la întreprinderea „23 
August" din Satu Mare au 
conceput noi mașini de gătit și 
încălzit cu combustibil solid și 
lichid, precum și noi tipuri de 
aragazuri. De exemplu, in sec
țiile de producție ale acestei u- 
nități a început fabricarea seriei 
zero la mai multe produse, la 
care s-a avut în vedere ridica
rea performanțelor funcționale. 
Așa este cazul noilor mașini de 
gătit cu gaze cu 4 ochiuri, 
de o construcție ingenioa
să. aspect plăcut, proprie
tăți de utilizare remarcabile, 
prevăzute cu arzător rapid la 
plită de 2 200 kcal/oră, pe care se 
pot realiza preparate intr-un 
timp mai scurt. De asemenea, a- 
ceste aragazuri sînt prevăzute cu 
siguranța la grătar și cuptor, 
care servește stingerii automate 
a gazului, cu frigare rotativă, 
termostat la cuptor și iluminatul 
cuptorului.

Soba de încălzit cu combusti
bil lichid „Confort-3“ și mașina 
do gătit cu combustibil solid 
sînt alte produse noi cu caracte
ristici termotehnice superioare. 
Se află în curs de modificare 
mașina electrică de gătit tip 
„Vera" treeîndu-se de la curent 
monofazat la cel trifazat in 
scopul realizării unei repartizări 
uniforme a curentului elec
tric pe elemente electrocalorice 
în noile blocuri ce se vor con
strui în acest an. De asemenea, 
se pregătește fabricația unui 
nou tip de sobă de încălzit cu 
cărbuni inferiori.

Mul decisiv in recuperarea restanțelor 

ii au acum furnizorii

CONTRASTE
Ambiții rentabile

In primele două luni ale anului, la 
întreprinderea „Electroputere" din 
Craiova nu s-a realizat un important 
volum la producția marfă și fizică. 
Cauza principală constă — așa cum 
s-a subliniat in articolul publicat în 
ziarul „Scînteia" din 22 martie 
— in neasigurarea la timp și ritmic 
a unor materiale și subansamble de 
strictă necesitate de către unele uni
tăți colaboratoare. Din răspunsurile 
întreprinderilor restanțiere am reți
nut că acestea se angajează să ur
genteze livrările, iar pînă la finele 
lunii martie să lichideze rămînerile 
in urmă pe care le aveau față de 
„Electroputere". După trei luni 
de la publicarea articolului am 
revenit Ia întreprinderea craioveană. 
Ce acțiuni au fost inițiate aici in 
vederea recuperării restanțelor și în
deplinirii planului la producția fizică 
și cu ce eficiență practică se transpun 
acestea in viață ? Cum au fost ono
rate angajamentele asumate de uni
tățile colaboratoare ? în întreprinde
re discutăm, mai întâi, cu tovarășul 
Ion Diaconescu, secretarul comitetu
lui de partid, președintele consiliu
lui oamenilor muncii, care ne-a spus:

— Rezolvarea problemelor de care 
depind recuperarea rămînerilor în 
urmă și îndeplinirea planului la toa
te sortimentele se află în centrul 
preocupărilor organizației de partid, 
ale întregului colectiv. în acest scop, 
concomitent cu aprofundarea conți
nutului și semnificației hotăririlor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 
a.c. privind întărirea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo
mice, în întreprindere au fost stabi
lite și se aplică numeroase măsuri 
tehnico-organizatorice și politico- 
educative de natură să impulsioneze 
ritmul producției, să asigure creș
terea susținută a eficienței econo
mice. Ca atare, în luna martie s-a 
obținut o producție marfă cu aproa
pe 40 la sută mai mare decît în fe
bruarie, prevederile planului fiind 
depășite cu peste 13,5 milioane lei. 
Pe această bază au fost recuperate, 
încă din luna martie, și o parte din 
restanțele înregistrate la transforma
toarele de forță și aparatajul de 
înaltă tensiune.

Este îmbucurător, desigur, să con

statăm că volumul producției în
treprinderii crește continuu, iar 
restanțele sînt diminuate. Din dis
cuțiile avute cu numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri desprindem că 
în întreprindere există, intr-adevăr, 
o preocupare stăruitoare pentru 
ca acestea să fie operativ și 
integral lichidate. Reținem, de ase
menea, că au fost luate măsuri con
crete care asigură cunoașterea de 
către fiecare colectiv de secție și 
atelier, de fiecare echipă a sarcini
lor ce le revin pe zile, decade și luni.

Radiografii ale activității economice 
la încheierea primului semestru

La „Electroputere66-Craiova
Pentru înfăptuirea lor sînt stimulate 
intens inițiativele muncitorești valo
roase, care se afirmă puternic în 
această perioadă de pregătire a con
dițiilor necesare introducerii produc
ției nete ca indicator de bază al 
planului. La rindul lor, organizația 
de partid, consiliul oamenilor muncii 
analizează zilnic — pe produse și 
grupe de produse — modul cum se 
realizează producția fizică, urmăresc 
sistematic aplicarea măsurilor preco
nizate in vederea recuperării rămî- 
neriior in urmă. O maximă impor
tanță se acordă, în acest sens, func
ționării la întreaga capacitate a tu
turor mașinilor.

— Pentru utilizarea completă, cu 
indici ridicați a mijloacelor tehnice 
— ne relata tovarășul Nicolae Gu- 
giță, secretarul comitetului de partid 
al fabricii de locomotive — am por
nit de la ideea că este necesar un 
intens și permanent efort la care să 
contribuie fiecare, de la director 
pînă la muncitor. Tocmai de aceea, 
controlînd îndeaproape modul în care 
se aplică în practică măsurile stabi
lite in acest scop — între care, ex

tinderea și generalizarea lucrului în 
acord global, reorganizarea unor 
formații de lucru — organizațiile de 
partid au fost îndrumate să folo
sească din plin întregul arsenal al 
muncii politico-educative pentru a 
ajuta pe fiecare să înțeleagă clar 
importanța majoră a utilizării efi
ciente a utilajelor și a fondului de 
timp, legătura dintre acestea și 
creșterea producției fizice. Rezul
tatele ? în lunile aprilie și mai. 
indicii de utilizare a mașinilor-unelte 
au fost de peste 88 la sută, față de

86 la sută cit era planificat, iar la 
toate secțiile s-a creat un decalaj 
corespunzător între fazele procesului 
de fabricație, s-a asigurat un ritm 
superior de derulare a producției.

Ne-am referit doar la cîteva dintre 
modalitățile concrete de acțiune la 
„Electroputere" pentru recuperarea 
restanțelor la producția fizică. Pen
tru înfăptuirea acestui obiectiv este 
necesar ca întregul proces de produc
ție să funcționeze cu precizia unui 
mecanism de ceasornic. Trebuie spus 
însă că, în prezent, ritmul produc
ției nu se situează la nivelul po
sibilităților reale de care dispune 
întreprinderea, nivel impus de re
cuperarea însemnatelor restanțe acu
mulate după primele cinci luni ale 
anului și îndeplinirea sarcinilor 
pe întregul an. Aceasta a fost, de alt
fel, și concluzia desprinsă dintr-o re
centă analiză făcută la „Electropute
re" de către secretariatul comitetu
lui județean de partid. Fără a di
minua cîtuși de puțin din propriile 
neajunsuri ce revin acestui colec
tiv, se cuvine precizat că una dintre 
cauzele hotărâtoare ale unei aseme

nea stări de lucruri o constituie ne
respectarea de către o parte din în
treprinderile colaboratoare a obli
gațiilor contractuale.

Cele mai „insistente" într-o ase
menea nedorită activitate sint toc
mai unitățile care s-au angajat să 
respecte termenele de livrare stipu
late în contracte. Bunăoară, între
prinderea de construcții metalice din 
Caransebeș trebuia să livreze în cele 
5 luni ale acestui an 7 perechi de 
boghiuri pentru L.D.E. de 4 000 C.P. 
și nu a trimis decît 3 ; întreprinde
rea de cazane mici și arzătoare din 
Cluj-Napoca are o restanță față de 
întreprinderea craioveană de 12 a- 
gregate ; întreprinderea de cabluri și 
materiale electroizolante — Bucu
rești are o res-tanță, raportată la a- 
ceeași perioadă, de 15 km cablu, 
de diferite tipuri, de materiale de 
strictă necesitate procesului de pro
ducție.

Așadar, nu numai că unii furnizori 
nu și-au respectat angajamentele asu
mate public, dar restanțele au spo
rit simțitor. Nu de mult, comitetul 
de partid al întreprinderii „Elec
troputere" a adresat organizații
lor de partid, conducerilor principa
lelor întreprinderi furnizoare restan
țiere o scrisoare deschisă prin care 
face un apel tovărășesc pentru 
recuperarea grabnică a tuturor res
tanțelor. Un lucru bun. Obligațiile a- 
sumate prin contractele economice 
sînt însă literă de lege și ele trebuie 
respectate cu strictețe, fără nici un 
rabat. Iată de ce organele și orga
nizațiile de partid din unitățile vi
zate, ministerele de resort — acțio- 
nînd stăruitor pentru traducerea fer
mă în viață a hotăririlor Plenarei 
C.C. al P.C.R., potrivit cărora pro
ducția netă și producția fizică con
stituie indicatori esențiali ai planu
lui — trebuie să intervină operativ, 
prin măsuri energice, pentru înlă
turarea neajunsurilor existente în 
relațiile de colaborare, pentru creș
terea răspunderii, la fiecare loc de 
muncă, față de modul în care sînt o- 
norate obligațiile contractuale.

Hie STEFAN 
Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scînteii"

Ln intrepriderea de 
tractoare si mașini a- 
gricole din Craiova au 
fost realizate, prin au- 
toutilare. trei masini- 
agregat cu funcționali
tăți multiple. Cu aju
torul lor sînt prelucrați 
cilindrii hidraulici, car
casele intermediare si 
butucii tractoarelor cu 
încărcător hidraulic de

Putini s-ar încumeta 
să creadă că in sere 
se cultivă și furaje 
pentru vaci. Sătule de 
fin și de siloz, se pare 
că prin unele părți 
bietele animale simt 
nevoia să înfulece niște 
frunze mari si sucu
lente de varză. Firește, 
cu condiția ca aseme
nea delicatesuri să e- 
xiste. Si iată că există! 
în serele cooperativei 
agricole din Mădăras- 
Bihor, au fost cultiva
te, în primul ciclu de 
vegetație din acest an, 
două hectare cu var
ză. Căldura, umidita-

La construcția, unui 
cămin pentru tineretul 
Complexului C.F.R. 
din Arad, e pe cale de 
a fi stabilit un re
cord. Să derulăm „fi
rul" evenimentelor. 
Șantierul a fost des
chis și lucrările au 
început încă din anul 
1976. S-au scurs deci 
vreo 20 de luni de cind 
constructorii — între
prinderea județeană 
de construcții-montaj 
Arad — au bătut aici 
primul țăruș. „Ce a 
fost greu a trecut", a- 
firmau ei, privindu-și 
plini de încredere in 
forțele lor opera. Cu 
timpul însă, au lâ- 
sat-o mai... moale, 
întrebați de ce, ex
plicația a venit prompt

45 CP. Ingenioși, auto
rii acestor mașini le-au 
montat pe niște strun
guri vechi, gata-gata să 
fie casate, reducând 
cheltuielile pentru o 
astfel de investiție cu 
aproape 90 la sută.

Alți olteni, cei de la 
întreprinderea de osii 
și boghiuri din Balș, 
au conceput si reali-

Povestea verzei
tea. lumina au ajutat 
varza să crească văzind 
cu ochii. „Asta o să facă 
niște căpățîni că va 
trebui să le scoatem 
de aci cu roaba" — 
și-au zis lucrătorii se
relor. Numai că varza 
creștea mereu spre 
înaltul serelor, încâpă- 
tînîndu-se să-și îndoaie 
frunzele, să forme
ze căpățîni. Explica
ția ? Sămînța de var
ză. dintr-un soi care 
se cultivă în mod o- 
bișnuit afară, în gră
dină. nu a fost încer
cată mai întîi pe un 
lot experimental pen-

Record la Arad
și... la fel de optimis
tă : „Greutăți obiecti
ve, care vor fi depă
șite prin aplicarea e- 
nergică a planului de 
măsuri. Vrem să sta
bilim la acest obiectiv 
adevărate recorduri, să 
stârnim admirația si 
mîndria tuturor arăde
nilor".

După care, au a- 
bandonat complet șan
tierul, stabilind pri
mul „record" : timp 
de o lună — nici 
urmă de constructor 
în jurul clădirii. La 
insistențele beneficia
rului au fost aduși 
înapoi.

Au reluat treaba de 
unde o lăsaseră, sta
bilind repede un nou

zat o serie de agregate 
in valoare totală de 14 
milioane lei. Ambi
țioși. aceștia și-au 
propus să mai constru
iască în acest an. cu 
forte proprii, noi uti
laje. cu performante 
ridicate. în valoare de 
19 milioane lei. In
tr-un. cuvînt. cu olte
nii nu-i de glumit

tru a se vedea cum se 
comportă in condițiile 
din seră. „Experimen
tul" de la Mădăras a 
costat. A costat pen
tru că nu s-au putut 
valorifica decît 40 
tone de varză — și 
acestea mai mult 
frunze decît căpățîni 
— față de peste 100 
tone cite s-au prevă
zut în Plan. E drept 
spre satisfacția vacilor 
care au mîncat frunze 
fragede, dar în paguba 
cooperativei agricole. 
O pagubă pe care, 
sperăm, cei în cauză 
nu se vor... încăpătîna 
să n-o plătească !

„record" : o zi lucrau, 
trei dispăreau. Așa că 
le-a trebuit o jumătate 
de an să monteze par
chetul, doar în cîteva 
camere, ferestrele, uși
le și... cam atît. De 
unde se vede marea 
pasiune a acestei în
treprinderi pentru re
corduri.

Ca lucrurile să fie 
puse la punct, este ne
cesară intervenția Con
siliului popular jude
țean Arad, într-un 
timp... record. Nu de 
alta, dar se conturea
ză perspectiva ca, pe 
acest șantier. con
structorii să stabileas
că și cel mai nedorit 
record : al lipsei de 
răspundere.
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Excelenței Sale Domnului 
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

BOGOTA
Cea de-a 65-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului columbian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Acceptați, vă rog, sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și urările 
pe care mi le-ați adresat cu atita amabilitate, cu prilejul sărbătorii naționale 
a Islandei.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi dimineața, pe A. Marinț, 
vicepreședinte al Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, conducătorul dele
gației iugoslave care participă ca 
invitată la sesiunea C.A.E.R.

în cadrul întrevederii a fost relevat 
cu deosebită satisfacție cursul con
tinuu ascendent al bunelor relații sta
tornicite între România și Iugoslavia, 
relații care se dezvoltă in spiritul 
înțelegerilor convenite cu prilejul 
întilnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Iosip Broz Tito.

în același timp s-a reafirmat dorința 
reciprocă de a lărgi și diversifica 
cooperarea economică, tehnico-știin- 
țifică și in alte domenii dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia.

Au participat Petre Blaiovici. mi
nistru secretar, de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
precum și Trlfun Nikolici. ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la București.

★
Joi dimineața, tovarășul Cornel 

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a primit pe Joao Cravinho, din 
Portugalia, fost ministru al-industriei 
în guvernul portughez, care participă 
la Reuniunea europeană pregătitoare 
a Conferinței Națiunilor Unite pentru 
știință și tehnologie în slujba dez
voltării. ale cărei lucrări se desfă
șoară la București.

în timpul întrevederii au fost abor
date aspecte privind colaborarea din
tre România și Portugalia în diferite 
domenii de interes comun.

Sosirea unei delegații economice 
din Tailanda

Joi a sosit în Capitală Nam 
Phoonwathu, ministrul comerțului din 
Tailanda, care, în fruntea unei de
legații economice, face o vizită in 
țara noastră.

Din delegație mai fac pacte Arpom 
Sribhibhadadh, adjunct al ministru
lui agriculturii. Prășit Narongdej, 
adjunct al ministrului comunicațiilor 
din Tailanda.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, de alte persoane oficiale.

Vizita delegației municipalității Romei
Delegația municipalității Romei, 

condusă de Giulio Carlo Argan, pri
marul orașului, care se află in tara 
noastră într-o vizită de prietenie, ă 
avut convorbiri cu Ion Dincă. pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, primarul general al Ca
pitalei. cu alți membri ai Comitetu
lui executiv al consiliului popular, 
a vizitat obiective economice, so
ciale și culturale din București. Con
stanța si Tulcea. zona litoralului 
Mării Negre și a Deltei Dunării.

Delegația s-a intilnit. în București, 
cu reprezentanți ai presei.

în acest cadru, membrii delegației 
au avut cuvinte de deosebită apre
ciere la adresa primirilor ce li s-au 
făcut pretutindeni in România, la 
adresa modului in care se dezvoltă 
tradiționalele relații româno-italiene 
pe toate planurile si au exprimat 
dorința aprofundării acestor relații 
pentru o mai bună cunoaștere reci
procă. în folosul celor două țări si 
popoare.

Făcînd apoi o comparație între 
Bucureștiul cunoscut cu zece ani în 
urmă si cel de azi. după ce a subli
niat constatarea că datorită hărni
ciei de care a dat dovadă populația, 
datorită unei bune organizări admi
nistrative s-au șters urmele gravului 
seism din martie 1977. primarul Ro
mei a subliniat că a fost profund

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• Pe lacul Snagov se va desfășura 

astăzi și miine tradiționala compe
tiție internațională feminină de ca
notaj „Regata Snagov", Ia care parti
cipă sportive din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Ungaria, 
U.R.S.S. și România. în cele două 
zile de concurs sînt programate în
treceri la probele de schif 4 plus 1 
rame. 2 visle, 2 fără cîrmaci, sim
plu, 4 visle și 8 plus 1.
• După ce învinsese echipa Unga

riei, în prima zi a turneului „Tro
feul Iugoslavia", ieri echipa noastră 
a pierdut la un scor surprinzător : 
Elveția — România 24—19 (11—9) ! 
Golurile echipei române au fost mar
cate de Durău (7), Stingă (6), Palko 
(3), Bedivan (2) și Mironiuc (1). în 
alt meci : Iugoslavia — Polonia 24—21 
(12—14).
• Au continuat meciurile turneului 

internațional de tenis de la Wimble
don. Rezultate tehnice : masculin :

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, a primit joi după- 
amiază pe Guillermina Sanchez 
Meza de Solis, adjunct al ministrului 
relațiilor externe, șefa delegației 
economice mexicane, care participă 
la lucrările sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno-mexicane de 
cooperare economică și tehnică.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privind intensificarea 
schimburilor comerciale, posibilitățile 
pentru dezvoltarea în continuare a 
cooperării în domenii de interes 
comun.

A participat Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

A fost prezent Juan Manuel Ber
langa Garcia, ambasadorul Mexicului 
la București.

★
Tovarășul Paul Niculescu. viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor. a primit joi pe H. O. Ru- 
ding. director executiv al Fondului 
Monetar Internațional, care se află 
într-o vizită in tara noastră.

în cadrul Întrevederi! au fost abor
date aspecte ale colaborării dintre 
România și Fondul Monetar Interna
țional Si ale dezvoltării acesteia in 
viitor.

La întrevedere au luat parte 
Gheorghe Picoș, adjunct al minis
trului. și Vasile Răuță, guvernatorul 
Băncii Naționale a Republicii So
cialiste România.

(Agerpres)

în aceeași zi, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a primit delegația economică 
tailandeză condusă de Nam Phopn- 
wathu, ministrul comerțului.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea cola
borării și cooperării economice, pre
cum și diversificarea schimburilor 
comerciale bilaterale.

La convorbiri au participat Ion 
Constantinescu, președintele Camerei 
de Comerț și Industrie, Marin Trăis- 
taru, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale.

impresionat de caracterul științific 
al dezvoltării urbanistice. La Con
stanța și Tulcea — a arătat vorbi
torul — arhitectura și tehnica mo
dernă si-au spus cuvîntul. ca si in 
Capitală ; locuințele pentru populație, 
serviciile publice, edificiile culturale 
sînt la același nivel, modern, ca si 
cele din București. „Aceasta — a 
spus primarul Romei — mi-a con
firmat ideea că într-o societate socia
listă diferențele existente între capi
tală și provincie sînt eliminate 
gradual".

în continuare, membrii Consiliului 
municipal Roma prezenți în delega
ție s-au referit la o serie de proble
me specifice interesind dezvoltarea 
urbanistică a capitalei italiene, ame
liorarea transportului în comun, 
crearea de servicii pentru populație, 
construcția de creșe, cămine si scoli, 
asistența sanitară, precum și la parti
ciparea femeii. în societatea italiană, 
la toate activitățile cu caracter so
cial. cultural Si politic.

Cu prilejul prezentei sale în țara 
noastră, criticul de artă Giulio Carlo 
Argan a conferențiat, la sediul 
Muzeului de Artă al Republicii So
cialiste România, despre „Arta popu
lară românească în lume". Conferin
ța. la care au asistat oameni de artă 
și cultură, un numeros public, s-a 
bucurat de un deosebit interes.

Leonard — Zugarelli 6—2, 6—4, 9—8 ; 
Saviano — Bradnam 6—4, 6—2. 3—6, 
6—1 ; Fillol — Drysdale 6—3, 6—3, 
6—2 ; Tim Gullikson — Simbera 6—2, 
6—3, 6—4 ; Dowdeswell — Taylor
5— 7, 6—3. 6—4. 4—6, 6—2 ; Alexan
der — Peccl 7—5, 4—6, 9—8, 8—9, 
12—10 : feminin : Austin — Nagel- 
sen 6—2, 6—1 ; Holladay — Latham
6— 4, 7—5 ; Jordan — Louie 6—2, 
9—8 ; Jausovec — Russell 9—8, 7—9, 
6—4.
• Campionatele naționale de ciclism, 

desfășurate în cadrul „Daciadei", 
s-au încheiat ieri cu proba de fond 
disputată pe traseul Cluj-Napoca — 
Huedin — Călățele — Beliș și retur 
(160 km), cursa a revenit tinărului 
dinamovist Traian Sirbu în 3h59’21”. 
în același timp cu învingătorul au 
sosit Marin Valentin și Mircea Ro- 
mașcanu, iar pe locul 4 s-a clasat 
Ion Totora (Olimpia București) — 
4h01’37”. De menționat că Traian

Primiri la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Emil Bobu, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit joi 
dimineața delegația Organizației Pio
nierilor „Ernst Thălmann", din R.D. 
Germană, condusă de tovarășa Helga 
Labs, președinte, care a efectuat o 
vizită în tara noastră, la invitația

★

în zilele de 28 și 29 iunie s-a aflat 
In vizită in țara noastră directorul 
general al Agenției de presă din R.D. 
Germană — A.D.N., Giinter Patschke. 
Cu acest prilej a fost semnat Acor
dul de cooperare între A.D.N. și a- 
genția română de presă — Agerpres.

Oaspetele a fost primit la incheie-

Sosirea președintelui
Partidului Comunist din Danemarca

Joi după-amiază a sosit la Bucu
rești Joergen Jensen, președintele 
Partidului Comunist din Danemarca, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, efec
tuează o vizită in țara noastră.

Președintele P. C. din Danemarca 
este insoțit de Bernard Jeune, mem
bru supleant al C.C. al P.C.D.

întrevederi ale prim viceprim-ministrului Angolei
în cursul zilei de joi, Jose Eduardo 

dos Santos, prim viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Populare An
gola, a avut, succesiv, convorbiri 
cu tovarășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
Cornel Burtică, viceprim-ministru. 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Vasile Mușat, secretar al C.C. ai 
P.C.R.. și Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al guvernului.

comandant-șef al marinei și membru al Juntei militare
de guvernăinînt din Republica Argentina

în cursul după-amiezii zilei do 
joi, amiralul Emilio Eduardo Massera, 
comandant-șef al marinei si membru 
al Juntei militare de guvernămint 
din Republica Argentina, care face 
o vizită oficială in țara noastră, s-a 
intilnit cu tovarășii Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Gheor- 
ghe Pană, ministrul muncii, și Ste
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne.

*
Tovarășul Ștefan Voitec, vicepre

ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a oferit, 
joi, un dineu în onoarea amiralului 
Emilio Eduardo Massera, comandant- 
șef al marinei și membru al Juntei 
militare de guvernămint din Repu
blica Argentina.

Au participat Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, general
colonel Ion Coman. ministrul apără
rii naționale, Suzana Gâdea, minis
trul educației și invățămîntului, Con
stantin Stătescu, ministrul justiției. 
Tamara Dobrin, membru al Consi
liului de Stat, general-locotenent Ion 
Hortopan, membru al Consiliului de 
Stat, prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale, Ilie Rădulescu, mi

Vizita fostului prim-ministru al Japoniei, Takeo Miki
Takeo Miki, membru al Camerei 

Reprezentanților a Dietei Japoneze 
și al conducerii Partidului Liberal 
Democrat, fost prim-ministru al Ja
poniei, a vizitat, joi. Muzeul satului 
din Capitală. în cursul aceleiași zile, 
oaspetele japonez s-a deplasat în ju
dețele Prahova și Brașov, unde a vi

0 nouă promoție a absolvit cursurile Institutului 

de pregătire a cadrelor în problemele conducerii 

social-politice
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

a avut loc, joi. festivitatea prilejuită 
de absolvirea, de către o nouă pro
moție de activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor de masă, a cursu
rilor. cu și fără frecvență, ale Insti
tutului de pregătire a cadrelor in 
problemele conducerii social-politice.

Tovarășul Leonte Răutu. membru 
al Comitetului Politic Executiv ai 
C.C. al P.C.R.. președintele Consi
liului de conducere, rector al Aca

Sîrbu (22 de ani) a cîștigat și anul 
trecut titlul republican lâ fond.

Reamintim că in celelalte două 
probe desfășurate în competiția de la 
Cluj-Napoca titlurile au fost cucerite 
de dinamoviștii Mircea Romașcanu 
(semifond) și Marin Valentin (con- 
tracronometru individual). întrecerile 
au scos in evidență și cițiva tineri 
cu autentice posibilități de perfec
ționare, cum sînt I. Totora (Olim
pia), C. Căruțașu (Metalul Plopeni), 
I. Radu (Steaua), I. Gancea (Dinamo).

• în urma rezultatelor înregis
trate în marile competiții de tenis 
de masă ale anului, pe primul loc 
în clasamentul celor mai bune ju
cătoare din Europa se află Judit Ma- 
gos (Ungaria), urmată de Jill Ham- 
mersley (Anglia), Hellman (Suedia), 
Szabo (Ungaria), Uhlikova (Ceho
slovacia), Maria Alexandru (Româ
nia), Vrieskoop (Olanda), Popova 
(U.R.S.S.), Kishazi (Ungaria), Berge- 
ret (Franța) etc.

Consiliulul Național al Organizației 
Pionierilor.

La primire au participat tovarășul 
Constantin Boștină, președintele Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor, precum și Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

*
rea vizitei de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. A fost de față Ion Cumpăna- 
șu, director general al Agerpres. A 
avut loc o convorbire referitoare la 
problemele dezvoltării colaborării pe 
linie de presă între cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost intîmpinati de tova
rășii Emil Bobu, membru al, Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Vasile Mușat. secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass. mem
bru al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare, în 
diverse domenii, dintre România și 
Angola, exprimîndu-se convingerea 
că diversificarea raporturilor româ- 
no-angoleze este în folosul ambelor 
țări și popoare, servește cauzei co
operării internaționale și progresului 
general.

La întrevederi a participat Ion Mo- 
raru, ambasadorul României in Re
publica Populară Angola.

nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Ion M. Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, alți membri ai 
conducerii unor ministere și institu
ții centrale.

A luat parte Tulio Oscar Sugasti, 
ambasadorul Republicii Argentina la 
București.

în timpul dineului, tovarășul Ște
fan Voitec și amiralul Emilio Eduar
do Massera au rostit toasturi.

S-a toastat pentru, președintele Re- 
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și pentru to
varășa Elena Ceaușescu, pentru con
ducerea de stat a Republicii Argen
tina, pentru fericirea și prosperitatea 
popoarelor român și argentinian, pen
tru Cooperarea și prietenia dintre 
România și Argentina.

Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

★
în aceeași zi, oaspetele argentini

an a vizitat cartierele de locuințe 
Drumul Taberei și Pantelimon, Mo
numentul Eroilor Patriei, Palatul 
Marii Adunări Naționale, Palatul 
sporturilor și culturii din București.

(Agerpres)

zitat Combinatul petrochimic de la 
Brazi, complexul intercooperatist 
Bărcănești, iar la Brașov — noi car
tiere de locuințe, obiective social-cul- 
turale și turistice. în onoarea oaspe
telui. Consiliul popular al județului 
Brașov a oferit un dineu.

(Agerpres)

demiei „Ștefan Gheorghiu", a feli
citat noua promoție pentru rezulta
tele meritorii obținute în timpul stu
diilor, al practicii și la susținerea 
lucrărilor de diplomă, dintre care 
mai mult de jumătate au fost ela
borate pe bază, de contracte și con
venții.

Participanții la festivitate au adop
tat, într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune : „Călăuziți permanent 
de strălucitul dumneavoastră exem-
piu de muncă si viață comunistă, de 
spiritul de totală dăruire, de fermi
tatea revoluționară cu care conduceți 
partidul și poporul, ne angajăm so
lemn să fim demni continuatori ai 
tradițiilor revoluționare ale partidu
lui, să ne consacrăm întreaga ener
gie și capacitate de creație înfăptui
rii mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al- Xî-lea și Conferința 
Națională ale partidului, să fim me
reu în fruntea luptei pentru viitorul 
și prosperitatea patriei noastre.

Ne întoarcem la muncă într-o pe
rioadă în care prind viață indicațiile 
de o covirșitoare însemnătate, teore
tică și practică, formulate de dum
neavoastră la Conferința Națională a 
partidului, privind saltul spre o nouă 
calitate, perfecționarea mecanismului 
economico-financiar, întărirea rolului 
autogestiunii și autoconducerii mun
citorești. Vom milita neabătut pen
tru traducerea în viață a acestor 
prețioase idei, fiind convinși că nu
mai astfel societatea românească va 
propulsa pe noi culmi ale progresu
lui șl civilizației".

(Agerpres)

Cronica zilei !
în cursul zilei de joi, tovarășul Ion 

Ursu, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, s-a 
intilnit cu V. A. Kirilin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetului de 
Stat pentru Știință și Tehnologie.

Cu acest prilej a fost examinat 
stadiul colaborării bilaterale pe tărim 
tehnico-științific și s-au stabilit noi 
măsuri în vederea extinderii conlu
crării in acest domeniu în perioada 
1978—1980 și în perioada următoare.

La întrevedere a participat V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București,

★

Ieri a părăsit Capitala tovarășul 
Eric Aarons, secretar al Comitetului 
Național al Partidului Comunist din 
Australia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită in România.

In timpul șederii in țara noastră, 
oaspetele a avut convorbiri la Comi
tetul Central al P.C.R., la C.C. al 
U.T.C., Consiliul Central al U.G.S.R. 
și Comitetul Național pentru Apăra
rea Păcii, a vizitat obiective econo
mice și social-culturale din București 
și județul Brașov.

★

Joi a părăsit Capitala delegația A- 
soclației uzbece de prietenie și rela
ții culturale cu străinătatea, condusă 
de Sadikov Talip Sadîkovlci, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc Ci- 
vangarsk al P.C. din R.S.S. Uzbekă, 
deputat în Sovietul Suprem al R.S.S. 
Uzbece, care, la invitația Consiliu
lui General A.R.L.U.S., ne-a vizitat 
țara.

★
în cadrul schimburilor culturale 

româno-franceze ne-a vizitat țara 
președintele de onoare al Centrului 
„Beaubourg" din Paris, Robert Marie 
Bordaz, ca oaspete al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Oas
petele a avut întrevederi la Con
siliul Culturii și Educației Socialis
te, la comitetele de cultură și edu
cație socialistă ale județelor Cluj și 
Suceava, a vizitat obiective cultural- 
artistice din București și din. alte lo
calități. De asemenea, a prezentat 
expuneri despre centrul „Beaubourg" 
la Muzeul de Artă al Republicii So
cialiste România și la Biblioteca 
franceză din București.

★

în zilele de 28 și 29 iunie s-a 
desfășurat la București sesiunea de 
comunicări „Educație și lectură — e- 
xigențele activității politico-educative 
și calitatea serviciilor de lectură pu
blică", organizată de Direcția cultu
rii de masă din Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste, Biblioteca cen
trală de stat și Asociația biblioteca
rilor. La sesiune au participat biblio
tecari, cercetători, cadre didactice, 
activiști culturali din întreaga țară, 
reprezentanți ai bibliotecilor județe
ne, municipale, orășenești, comunale, 
școlare și universitare. Cuvîntul de 
deschidere a manifestării a fost 
rostit de Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Au fost prezen
tate peste 40 de comunicări, rod al 
cercetărilor întreprinse recent în ca
drul unor biblioteci de la orașe și 
sate, în alte așezăminte de cultură.

★

Cu prilejul apropiatei sărbători na
ționale a Republicii Burundi, joi după- 
amiază a avut loc in Capitală o 
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. La festivitate 
au participat reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, un nu
meros public.

Au fost prezenți Libăre Ndabak- 
waje, ambasadorul Republicii Bu
rundi la București, membri ai am
basadei.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
11.45 Corespondenții județeni transmit...
12.00 Telex
16,00 Telex
16,05 Școala contemporană. Participarea 

școlii la Festivalul național „Cin- 
tarea României"

16,90 Curs de limba franceză
17,00 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 Film serial pentru copii : Cuore
19.30 Telejurnal
10.50 Viața in lumina normelor eticii șl 

echității socialiste, „Trei eroi, trei 
studenți"

20,13 Film artistic : „împlinire". Pre
mieră pe tară. Producție a stu
diourilor franceze

21.55 Arta plastică. Creatorii de frumos 
angajați plenar în afirmarea Înal
telor idealuri ale actualității noas
tre socialiste

22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

17,00 „Cîntarea României". Aspecte din 
ediția a doua a festivalului na
țional

17.20 Ora veselă
18,15 Portativ. Pagini din creația violo

nistică a compozitorilor Locatelll, 
Veracini, Llpattl șl Ysaye

18.55 Creatorul șl epoca sa : Vasile 
Kazar

19.30 Telejurnal
19.50 Radar pionieresc
20,10 Melodii populare
20.30 Blocnotes — informații utilitare
20.55 Telex
21,00 Noi, „Mlrcea" și Atlanticul. Film- 

reportaj de Radu Theodoru. Episo
dul II — „Escală la Hamilton" — 
Bermude

21.20 Opereta veșnic tînără...
21.45 Telerama—sport.

Semnarea unor documente 
de cooperare româno-marocane

Joi dimineața s-au încheiat con
vorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. Stefan Andrei, și 
ministrul de stat însărcinat cu aface
rile externe și cooperarea al Regatu
lui Maroc. M’Hamed Boucetta, pre
cum și lucrările Comisiei interguver- 
namentale româno-marocane de coo
perare economică și tehnică.

După convorbiri, cei doi miniștri 
au semnat Acordul privind constitui
rea. organizarea Si funcționarea Co
misiei interguvernamentale de coope
rare economică și tehnică. Acordul de 
cooperare economică și tehnică între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Regatului Maroc, 
Acordul privind deschiderea unei linii 
de credit guvernamental și Protoco-

★
După semnarea documentelor ofi

ciale, ministrul de stat însărcinat cu 
afacerile externe și cooperarea al Re
gatului Maroc, M'Hamed Boucetta, a 
apreciat, în cadrul unei convorbiri 
cu reprezentanți ai presei, că rela
țiile dintre Maroc și România sînt 
excelente și foarte amicale. Aceste 
raporturi, a subliniat oaspetele, se 
dezvoltă în spiritul hotărîrilor stabi
lite cu prilejul întilnirilor dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și regele 
Hassan al Il-lea al Marocului, care 
au deschis largi perspective conlu
crării fructuoase bilaterale, in inte
resul ambelor popoare, al păcii și în
țelegerii internaționale.

Ministrul marocan și-a exprimat 
satisfacția in legătură cu rezultatele 
vizitei sale in România. Oaspetele a 
subliniat că documentele semnate cu 
acest prilej oferă certitudinea că re
lațiile dintre cele două țări vor cu

COMUNICAT 
privind vizita olicială in Republica Socialistă 

România a ministrului de stat însărcinat 
cu afacerile externe și cooperarea 

al Regatului Maroc, M’Hamed Boucetta
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
de stat însărcinat cu afacerile exter
ne si cooperarea al Regatului Maroc. 
M’Hamed Boucetta, a efectuat o vi
zită oficială în Republica Socialistă 
România între 26 și 29 iunie 1978.

în timpul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
ministrul de stat însărcinat cu aface
rile externe și cooperarea al Regatu
lui Maroc, M’Hamed Boucetta. Cu a- 
cest prilej, ministrul marocan, a 
transmis președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
un călduros mesaj de prietenie din 
partea Maiestății Sale Hassan al II- 
lea, regele Marocului, împreună cu 
urări de sănătate și fericire persona
lă, de noi succese și bunăstare po
porului român.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mulțumind pentru mesaj, 
a rugat pe oaspete să transmită su
veranului marocan cordiale uirăti de 
sănătate și fericire personală, de pro
gres și bunăstare poporului marocan.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România și minis
trul de stat însărcinat cu afacerile 
externe și cooperarea al Regatului 
Maroc au avut convorbiri oficiale, 
desfășurate într-o atmosferă de cor
dialitate și deplină înțelegere.

Cu privire la relațiile bilaterale, 
cele două părți au exprimat satisfac
ția pentru evoluția pozitivă a rapor
turilor politice, dezvoltarea și diver
sificarea cooperării economice, cultu
rale, tehnice și științifice. Au eviden
țiat existenta unor mari posibilități 
pentru intensificarea cooperării eco
nomice și tehnice in domeniile indus
trial. agricol, energie, mine si trans
porturi. pentru creșterea continuă, pe 
baze reciproc avantajoase, a comer
țului și cooperării multilaterale ro
mâno—marocane.

Ministrul român și ministrul ma
rocan au prezidat lucrările Comisiei 
mixte interguvernamentale româno— 
marocane de cooperare economică si 
tehnică, care au avut loc între 26-28 
iunie 1978 la București.

Au fost semnate următoarele acor
duri : de cooperare economică și teh
nică ; de credit guvernamental : pri
vind constituirea. organizarea și 
funcționarea Comisiei interguverna
mentale de cooperare economică sl 
tehnică : Protocolul privind progra
mul de schimburi comerciale pe anii 
1979-1983 ; Protocolul primei sesiuni 
a Comisiei interguvernamentale.

Cele două părți au hotărît să con
tinue negocierile în vederea încheie
rii pînă la finele anului în curs a u- 
nui acord pentru încurajarea, promo
varea si garantarea reciprocă a in
vestițiilor.

Cei doi miniștri au apreciat că în 
viața internațională au intervenit 
profunde mutații pozitive. Ei au re
liefat dorința fermă a statelor și po
poarelor de a pune capăt politicii im
perialiste și colonialiste, de a se dez
volta de sine stătător, fără nici un 
amestec din afară. Au subliniat nece
sitatea unor acțiuni unite din partea 
tuturor statelor și popoarelor pentru 
realizarea unei largi colaborări pe 
plan internațional, pentru eliminarea 
definitivă a politicii de forță, de do
minație și reîmpărțire a lumii in 
zone de Influență.

Miniștrii au reafirmat necesitatea

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

șl 3 iulie. In țară : Vreme răcoroasă, 
mal ales la Începutul intervalului. Ce
rul va fi schimbător. Vor cârtea ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
averse Însoțite de descărcări electrice. 

iul primei sesiuni a Comisiei inter- 
guvemamentale. Ion M. Nicolae. prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice interna
ționale. și M’Hamed Boucetta au sem
nat Protocolul privind programul 
schimburilor de mărfuri Intre Repu
blica Socialistă România și Regatul 
Maroc pentru anii 1979—1983.

★
în aceeași zi. M’Hamed Boucetta 

a părăsit Bucureștiul. La plecare, pe 
aeroportul Otopeni. oaspetele a fost 
condus de Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ovidiu 
Popescu, ambasadorul României la 
Rabat, și Boubker Boumahdl, amba
sadorul Regatului Maroc la Bucu
rești.

★
noaște un avint și mai mare, în toa
te domeniile. „în Maroc, a precizat 
vorbitorul, se află specialiști români 
care, cu dotare tehnică proprie, con
tribuie la dezvoltarea unor sectoare 
ale economiei noastre. Ei construiesc 
atît porturi, cit și importante obiec
tive industriale și agricole. La aces
tea se poate adăuga și buna pregă
tire pe care o capătă In România o 
serie de cadre marocane".

Râspunzind unei întrebări, minis
trul marocan de externe a subliniat 
eforturile ț>e care le depun cele două 
țări în vederea soluționării pe cale 
politică a situației din Orientul Mij
lociu. în acest context, oaspetele a 
dat o înaltă apreciere poziției con
structive, cu efecte pozitive, a Româ
niei, poziție care are in vedere atit 
soluționarea problemelor actuale, cit 
și crearea în viitor a cadrului cores
punzător de pace șl liniște în aceas
tă zonă.

ca relațiile dintre toate statele să fie 
așezate pe principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, a 
integrității teritoriale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului reci
proc, nerecurgerii la forță sau la a- 
menințarea cu folosirea forței.

Ei s-au pronunțat pentru întărirea 
solidarității si unității de acțiune a 
țărilor în curs de dezvoltare, pentru 
unitatea mișcării de nealiniere, pen
tru o participare largă a tuturor sta
telor la reglementarea problemelor 
internaționale.

Cei doi miniștri au examinat si
tuația din Orientul Mijlociu și au a- 
preciat că tensiunea care persistă in 
regiune reprezintă un pericol perma
nent pentru pace si securitate in 
lume. Ei s-au pronunțat pentru in
tensificarea eforturilor tuturor state
lor în vederea soluționării situației 
din această zonă.

Exprimîndu-și îngrijorarea în le
gătură cu conflictele și tensiunile 
existente în Africa, cel doi miniștri 
s-au pronunțat pentru rezolvarea po
litică a diferendelor dintre statele 
africane, pe baza principiilor nea
mestecului în treburile interne, res
pectării independentei sl suveranității 
naționale si a integrității teritoriale. 
Ei au reafirmat că problemele Africii 
trebuie să fie soluționate de țările 
însele, fără amestec din afară. în ve
derea întăririi cooperării si solidari
tății lor.

Ei au exprimat hotărirea țărilor lor 
de a milita cu fermitate pentru in
dependenta și libertatea popoarelor 
din Namibia si Zimbabwe și pentru 
lichidarea definitivă a politicii de 
apartheid si de discriminare rasială 
practicată de Africa de Sud.

Cei doi miniștri au evidențiat ne
cesitatea intensificării eforturilor tu
turor statelor participante la C.S.C.E. 
pentru adoptarea unor măsuri con
crete vizînd întărirea colaborării și 
securității în Europa si instaurarea 
unor relații noi. democratice între 
statele continentului, de natură să 
exercite o influentă pozitivă asupra 
păcii si securității în Întreaga lume.

Ei au relevat necesitatea de a se 
trece neîntîrziat la măsuri concrete 
de dezarmare, și tn primul rind de 
dezarmare nucleară. Ei s-au pronun
țat pentru Încetarea cursei înarmări
lor. reducerea bugetelor militare, a 
efectivelor armate si punerea la dis
poziția umanității a resurselor de
venite disponibile pentru accelerarea 
dezvoltării economice si sociale a tu
turor țărilor, și in primul rînd a ce
lor în curs de dezvoltare.

Miniștrii au exprimat voința țări
lor lor de a acționa pentru elimina
rea subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, în scopul de a așeza re
lațiile dintre state pe principii noi 
de egalitate și de echitate, care să 
stimuleze progresul economic și so
cial al tuturor țărilor, și în special al 
celor in curs de dezvoltare.

Ministrul de stat Însărcinat cu afa
cerile externe șt cooperarea al Rega
tului Maroc. M’Hamed Boucetta, a 
exprimat- recunoștința sa pentru pri
mirea deosebit de cordială ce i-a fost 
rezervată. El a adresat ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, in
vitația de a efectua o vizită oficială 
în Maroc. Invitația a fast acceptată 
eu plăcere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită pe cale diplomatică.

Vînt potrivit cu Intensificări. Tempera
tura in creștere ușoară, către sfîrșitul 
intervalului. Minimele vor fl cuprinse 
Intre 7 șl 17 grado, Iar maximele vor 
oscila între 17 și 27 de grade. Izolat, 
condiții de grindină. In București : 
Vreme răcoroasă, mal ales Ia începutul 
intervalului. Cerul va fl schimbător. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

c i n e m a
• Unde apa e limpede și iarba
verde : VICTORIA — 9,30; 12:
14,30; 17; 19,30.
• Joc serios : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Pasărea albastră : CENTRAL — 
9,30; 12; 14.30; 17; 19,30.
• Un pod prea îndepărtat î SCA
LA - 9; 12,30; 16; 19.30. BUCU
REȘTI — 9; 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 in Rusia : PATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Onoarea pierdută a Katharinei 
Blum : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, FAVORIT — 
9; 11,15! 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Lolek și Bolek in jurul lumii :
— 9,30; 11,30: 13,30, Nunta — 16; 
18; 20 : DOINA.
• Corsarul negru : FESTIVAL — 
9; 12; 16; 19.
• Doctorul Poenaru : CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
COTROCENI - 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20,15, ARTA — 18; 20. Ia 
grădină — 20,15.

• Jandarmul la plimbare : ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45.
• Căsătoria : EFORIE — 9; 11,15; 
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 î FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Amintește-ți de mine î VIITO
RUL - 15,30; 17,45; 20.
• Noaptea amintirilor — 9,45, No, 
No Nanette — 11,45; 14, Susie, 
inimă curată — 16,15; 18,30, Dragă 
Brigitte — 20,30 : CINEMATECA.
• Tentacule : EXCELSIOR - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, GLO

RIA — 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18;
20,15, FLAMURA — 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
• Mica Ondina x FLAMURA — 9.
• Pirații din Pacific — Insula 
comorilor : DACIA — 8,30; 11,15; 
14; 16,45; 19.30.
• Aventurile lui Robin Hood :
GRI VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Rătăcire î PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Transamerica Express x BU- 
ZEȘTI — 9; 12; 16; 19, la grădină 
— 20,15.
• Septembrie : LIRA — 16; 18.
e Eliberarea orașului Praga : FE
RENTARI — 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 î 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Pentru patrie : GIULEȘTI — 9; 
12,15; 16; 19,15.
• Cîntă pentru mine x AURORA 
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la 
grădină - 20,15. BUCEGI - 9; 
11; 13; 15,45; 17,45; 19,45. la gră
dină — 20,15.
• Urmăriți fără vină : TOMIS — 
9; 11,15; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Ediție specială x PACEA — 16; 
18; 20.

• Serial „Nftlcă- — 9, Cu stele în 
păr și lacrimi în ochi — 11,30; 
13,30; 16; 18; 20 : FLACĂRA.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
POPULAR — 16; 18.
• Un om cu „idei* * î MIORIȚA — 
9; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20.
• E atît de aproape fericirea î

• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Ansam
blul vocal din Ftlipine — 20.
• Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala din Grădina Icoa

MUNCA — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20.
• Aurel Vlaicu : COSMOS — 16; 
18: 20.
• Evadați din viitor x GRĂDINA 
FESTIVAL — 20.
• Vandana x GRĂDINA FLA
CĂRA — 20,30.
• Scufundarea Japoniei : GRĂ
DINA LIRA — 20,30.

• Sandokan — tigrul Malayeziei : 
GRADINA LUCEAFĂRUL — 20,15.
• Corsarul î GRADINA TITAN —
20,15.

teatre 

nei) : Tineri căsătoriți caută ca
meră — 19,30.
• Teatrul Mic (lâ Rotonda scri
itorilor din Cișmlgiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Patria mea-i 
pămintul unde-au trăit străbunii"
— 20.30.
• Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Jocul dra
gostei șl al intimplării — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (ta Școala 
generală 22, cartier Titan) : O 
poveste cu clntec — 10: (la Școala 
generală 147) : Fata babei și fata 
moșneagului — 18.
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Cuvîntarea primului ministru 
al guvernului român, Manea Mănescu, 
la cea de-a XXXII-a ședință a sesiunii C.A.E.R.

Declarația șefilor delegațiilor țărilor membre 
ale C.A.E.R. in legătură cu adoptarea de către 
sesiunea C.A.E.R. la ședința a XXXII a a programelor 

speciale de colaborare pe termen lung
Sesiunea Consiliului de Ajutor Eco

nomic Reciproc, a arătat vorbitorul 
în prima parte a cuvintării sale, se 
desfășoară într-o perioadă în care 
popoarele noastre, sub conducerea 
partidelor comuniste și muncitorești, 
obțin noi și importante succese în 
îndeplinirea obiectivelor fundamen
tale ale planurilor naționale de dez
voltare economică și socială. în reali
zarea programelor de edificare a so
cialismului și comunismului.

După cum este cunoscut. In stabi
lirea direcțiilor dezvoltării colaboră
rii noastre economice și tehnico-știln- 
țlfice bilaterale și multilaterale, un 
rol hotărîtor îl au întîlnirile condu
cătorilor partidelor comuniste și mun
citorești. In acest sens, doresc să re
lev contribuția hotărîtoare la extin
derea relațiilor României cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu toate țările 
socialiste, a întîlnirilor si convorbiri
lor tovarășului Nicolae Ceausescu cu 
conducătorii de partid și de stat din 
aceste țări, ale căror rezultate au 
conferit noi dimensiuni ansamblului 
relațiilor noastre economice, contri
buind la creșterea prestigiului și in
fluenței socialismului pe plan mon
dial.

La Conferința Națională a partidu
lui, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
arăta : „Corespunzător orientărilor 
fundamentale ale politicii partidului 
și statului, s-au dezvoltat relațiile de 
colaborare economică cu țările mem
bre ale C.A.E.R. — atît pe plan bi
lateral. cit și multilateral — partici
parea activă a României la înfăptui
rea obiectivelor convenite în cadrul 
Programului complex".

în continuare, vorbitorul a relevat 
că poporul român, condus cu fermi
tate revoluționară de partidul său 
comunist. înfăptuiește cu succes hotă
rârile Congresului al XI-lea cu pri
vire la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Rezultatele 
obținute confirmă realismul Progra
mului Partidului Comunist Român, 
demonstrează iustetea politicii sale 
Interne și externe întemeiate pe în
vățătura revoluționară a clasei mun
citoare. pe aplicarea creatoare a ade
vărurilor general valabile ale mate
rialismului dialectic și istoric, ale 
socialismului științific la condițiile 
concrete din România, atestă fermi
tatea cu care întregul popor, strins 
unit în jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. transpune în viată obiec
tivele ridicării pe noi trepte de civi
lizație și progres a națiunii noastre 
socialiste.

Concentrînd toate energiile crea
toare ale poporului pentru înfăptui
rea sarcinilor stabilite de Congresul 
al XI-lea al partidului, de Conferin
ța Națională din 1977 șl Plenara Co
mitetului Central din luna martie a 
acestui an, situăm în centrul între
gii noastre activități problemele ca
litative ale creșterii economice. a 
României socialiste. O însemnătate 
deosebită acordăm perfecționării con
ducerii, organizării șl planificării în
tregii vieți economice și sociale, a 
mecanismului economico-financiar, în 
concordanță cu sarcinile și obiective
le fiecărei etape de dezvoltare. Mă
surile aplicate în acest domeniu în 
țara noastră pornesc de la principiul 
îmbinării dirijării unitare a dezvol
tării economico-sociale, pe baza pla
nului național unic, cu autocondu- 
cerea muncitorească, cu autogestiu- 
nea întreprinderilor — concepție ști
ințifică revoluționară în perfecționa
rea conducerii și organizării activi
tății economice și sociale. Dispunem 
de cadrul organizatoric adecvat pen
tru adincirea democrației socialiste.

Noua calitate, superioară, imprimată 
progresului societății noastre, pu
ternicul dinamism pe care îl asigu
răm economiei românești și in cinci
nalul următor ne vor permite ca, la 
jumătatea deceniului viitor. România 
să depășească stadiul de tară în curs 
de dezvoltare, să devină o tară cu 
un nivel mediu de dezvoltare econo
mică, Prin înfăptuirea operei de 
făurire a socialismului si comunismu
lui. Partidul Comunist Român își 
îndeplinește îndatorirea fundamentală 
față de propriul său popor și, tot
odată, își aduce contribuția la creș
terea forței șl prestigiului socialis
mului în lume, la cauza generală a 
păcii și colaborării internaționale.

Progresul dinamic al economiei 
românești creează condiții pentru lăr
girea continuă a participării noastre 
la diviziunea internațională a mun
cii, la circuitul mondial de bunuri 
materiale, de valori ale științei și 
tehnologiei. In acest context, Româ
nia situează pe primul plan intensi
ficarea relațiilor sale cu țările so
cialiste, acționînd neabătut pentru 
întărirea colaborării și solidarității 
dintre ele ; în același timp, amplifi
că raporturile cu țările in curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, cu 
țările capitaliste, ou toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire so
cială, în interesul înțelegerii, coope
rării și păcii în lume.

Colaborarea dintre țările membre 
ale C.A.E.R., așezată în mod stator
nic pe principiile unanim convenite 
ale deplinei egalități în drepturi, res
pectării independenței șl suveranită
ții naționale, neamestecului în trebu
rile interne ale statelor, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești, 
este menită, în concepția noastră — 
a continuat vorbitorul — să contri
buie efectiv la dezvoltarea economiei 
naționale a fiecărei țări, la apropie

Tovarășul Manea Mănescu. primul 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a avut, in cursul 
zilelor de miercuri și joi. intilniri 
succesive cu tovarășii Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
Plotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, Gyorgy Lăzăr, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Un

rea șl egalizarea nivelurilor lor eco
nomice.

Partea română apreciază activita
tea desfășurată în cadrul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, pre
cum șl al unor organizații economi
ce și tehnico-științifice internaționa
le ale țărilor membre. Considerăm că 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
dintre țările noastre ar putea fi sen
sibil amplificată prin înlătura
rea neajunsurilor și orientarea 
hotărîtă a preocupărilor organelor 
C.A.E.R. în direcția soluționării prac
tice a problemelor esențiale ale dez
voltării mai rapide a țărilor noastre.

Referlndu-se la programele spe
ciale de colaborare pe termen lung, 
documente de sinteză ale colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre țările membre, care prevăd în 
prezent enunțarea principalelor teme 
ale acesteia, vorbitorul a subliniat 
necesitatea de a se elabora, in cel 
mai scurt timp, propuneri de concre
tizare a fiecărei acțiuni, care să fie 
prezentate țărilor pentru a fi defi
nitivate prin încheierea de convenții 
și contracte ferme, de lungă durată. 
Dună opinia părții române. întreaga 
activitate a consiliului din perioada 
următoare trebuie să fie concentrată 
asupra problemelor prioritare ale 
cooperării noastre economice, înde
osebi în domeniile resurselor energe
tice și de materii prime, construcții
lor de mașini, precum si agriculturii, 
astfel incit să se creeze condiții certe 
pentru desfășurarea la timp a lucră
rilor de coordonare a planurilor e- 
conOmice naționale pe cincinalul 
1981—1985, ceea ce va contribui sub
stanțial la dezvoltarea economico-so
cială a țărilor noastre.

Gprindu-se asupra problemelor 
principale care, în opinia Guvernu
lui Republicii Socialiste România, ar 
trebui să constituie obiective priori
tare ale preocupării pentru înfăptui
rea programelor speciale, vorbitorul 
a precizat, printre altele : în dome
niul combustibililor, energiei și ma
teriilor prime se impune să acționăm 
cu fermitate pentru a încheia noi ac
țiuni de cooperare — acorduri gu
vernamentale, convenții și contracte 
pe termen lung — pentru valorifica
rea rezervelor de materii prime, 
combustibili și energie existente în 
țările membre ale C.A.E.R.. în vede
rea majorării livrărilor si acoperirii in 
cit mai mare măsură a necesarului 
de import al țărilor care dispun de 
resurse naturale limitate, ținînd sea
ma de faptul că în programele spe
ciale nu sînt cuprinse acțiuni de 
cooperare multilaterală în domenii 
de importantă vitală pentru economi
ile noastre naționale, cum sînt cele 
privind asigurarea necesarului de ți
ței și gaze naturale.

în domeniul construcțiilor de ma
șini este necesar să se acționeze cu 
precădere pentru : pregătirea și în
cheierea de urgență a convențiilor de 
specializare și cooperare pa perioada 
1981-1985. pe baza Cărora Să se asi
gure dezvoltarea stabilă a producției 
și acoperirea necesarului economiilor 
naționale de utilaje chimice si de 
prelucrare a țițeiului, de echipamen
te metalurgice, mașini-unelte grele 
și speciale, linii tehnologice com
plexe. utilaje automatizate, aparatu
ră electronică de măsură si control : 
concretizarea condițiilor de realizare 
cu eforturi comune a unor capacități 
de producție pe teritoriul țărilor 
membre ale C.A.E.R.. inclusiv al 
României, în domeniul mașinilor-u- 
nelte cu comandă-program, mașini- 
lor-unelte grele, utilajelor metalurgi
ce. utilajelor de presare si forjare ; 
concretizarea acțiunilor privind in
tensificarea colaborării tehnico-știin- 
țifice, prin convenirea unor obiecti
ve de cooperare care să corespundă 
într-o măsură tot mai mare necesită
ții de creștere accelerată și moderni
zare a forțelor de producție, transfe
rului de tehnologii și accesul tuturor 
țărilor la realizările științei «si tehni
cii. să contribuie la elaborarea de 
noi tehnologii, la asimilarea de noi 
produse și, pe această cale, la elimi
narea decalajelor ce mai despart încă 
țările noastre in acest sector.

în domeniul agriculturii si indus
triei alimentare, de o deosebită im
portantă sînt acțiunile de colaborare 
privind creșterea producției vegetale 
și animaliere, perfecționarea tehnolo
giilor existente. O problemă im
portantă care trebuie să-și gă
sească soluționarea este aceea a 
stabilirii formelor și metodelor de 
stimulare a producției și exportului 
de produse agricole și alimentare in 
țările membre ale C.A.E.R.. avînd în 
vedere că sporirea continuă a pro
ducției în acest sector necesită alo
carea unor resurse materiale și fi
nanciare deosebit de importante.

în continuare, vorbitorul a arătat : 
Unul din obiectivele principale ale 
elaborării si realizării programe
lor speciale de colaborare pe 
termen lung îl constituie crește
rea contribuției colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. la apropierea 
și egalizarea nivelurilor lor de dez
voltare economică. în vederea atin
gerii acestui scop, s-a prevăzut ca 
prin acțiunile de colaborare să se a- 
sigure participarea lărgită a țărilor 
mai puțin dezvoltate industrial la 
activitatea de specializare și coope
rare în producție, sprijinul necesar 
pentru construirea pe teritoriul aces
tor țări a unor obiective de înalt ni
vel tehnic, facilitîndu-se accesul lor 
la noile cuceriri ale științei și teh
nologiei, să se creeze condiții de 
majorare a exporturilor de produse 
finite din aceste țări care să contri

Intilniri ale primului ministru al guvernului rumân
gare, Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, Andrei Marinț, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

în cadrul Întrevederilor, desfășura
te intr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie și cordialitate, a fost 
exprimată satisfacția reciprocă față 
de evoluția ascendentă a raporturilor 

buie la o valorificare superioară a re
surselor potențiale, materiale și de 
muncă. Delegația română consideră 
oportun să se acționeze cu mai multă 
hotărîre pentru stabilirea de măsuri 
concrete de colaborare care să gră
bească acest proces — obiectiv fun
damental al activității C.A.E.R. — a 
cărui realizare este menită să de
monstreze însăși eficienta si superio
ritatea sistemului socialist în organi
zarea relațiilor economice internațio
nale.

în ansamblul raporturilor noastre 
economice, colaborarea în domeniul 
activității de planificare si. îndeo
sebi. coordonarea planurilor reprezin
tă — așa cum se subliniază în Pro
gramul complex și în alte documen
te de bază ale consiliului — princi
pala metodă a organizării colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre țările noastre, care se realizează 
printr-up sistem de consultări reci
proce în probleme ale dezvoltării 
economiilor si constituie un cadru 
adecvat pentru realizarea de înțele
geri în principalele domenii ale co
laborării economice și încheierea de 
acorduri comerciale și convenții de 
cooperare pe perioade de cinci ani. 
Concepută astfel, colaborarea în do
meniul activității de planificare por
nește de la direcțiile de bază ale dez
voltării economico-sociale stabilite de 
partidul comunist din fiecare tară și 
de la prevederile planurilor noastre 
naționale. în aceste coordonate se în
scrie si elaborarea planului convenit, 
conceput de țările noastre ca un do
cument intern al C.A.E.R. menit să 
sprijine activitatea de coordonare a 
colaborării economice, fără să aibă 
caracterul unui document de planifi
care a economiei țărilor membre.

Avem în vedere faptul că dezvol
tarea economico-socială a fiecărei 
țări pe baza planului national unic 
constituie un atribut exclusiv, inalie
nabil al suveranității si independentei 
statului socialist, reprezintă expresia 
exercitării integrale, de către parti
dul comunist și statui respectiv, a tu
turor prerogativelor si răspunderilor 
conducerii politice, economice și so
ciale cu care au fost învestite prin 
voința clasei muncitoare si a între
gului popor din fiecare tară. Potrivit 
cu prevederile Statutului C.A.E.R. și 
Programul complex, colaborarea din
tre țările membre ale consiliului tre
buie Să ducă la creșterea rolului pla
nului unic national, la întărirea ro
lului fiecărui stat socialist, ca expo
nent al puterii clasei muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii în opera de 
făurire a socialismului șl comunismu
lui.

Partea română pornește de la con
vingerea că coordonarea planurilor 
naționale este principalul domeniu ce 
oferă multiple posibilități pentru îm
bunătățirea substanțială a colaborării 
noastre in activitatea de planificare, 
asigură punerea în valoare a avanta
jelor planificării de perspectivă a e- 
conomiei naționale, creează cele mai 
favorabile condiții dezvoltării pe 
baze stabile șl de lungă durată a rela
țiilor economice dintre țările noastre, 
în acest scop. Guvernul Republicii 
Socialiste România a supus aten
ției guvernelor celorlalte țări membre 
ale C.A.E.R. propunerile sale privind 
perfectionarea planificării si realiză
rii relațiilor comerciale, a colaboră
rii șl cooperării economice. Eficienta 
acestor propuneri decurge din faptul 
că se asigură efectiv condiții pentru 
luarea în considerare a rezultatelor 
lucrărilor de coordonare la funda
mentarea planurilor cincinale națio
nale ale fiecărei țări. Adoptarea și 
aplicarea acestor propuneri ar crea 
cadrul necesar pentru realizarea prin 
cooperare a unor obiective a căror 
construcție necesită un timp mai în
delungat în industrie, în agricultură, 
precum si în alte domenii. Un ase
menea mod de colaborare ar asigura, 
pe o perioadă îndelungată, certitudine 
si stabilitate în aprovizionarea cu o 
serie de produse de primă importan
tă pentru progresul economiilor noas
tre naționale.

în legătură cu problema perfecțio
nării colaborării multilaterale, par
tea română dorește să sublinieze ac
tualitatea si valabilitatea deplină a 
concluziei formulate de Sesiunea a 
XXX-a a consiliului, reafirmată in 
materialul pe care-1 examinăm, po
trivit căreia. în ansamblu, sistemul 
organizatoric existent al colaborării 
multilaterale a țărilor noastre — 
creat în conformitate cu Statutul 
C.A.E.R.. și consacrat prin Progra
mul complex — asigură condițiile ne
cesare pentru dezvoltarea de legături 
economice reciproc avantajoase între 
toate țările participante. Pronunțin- 
du-ne ferm pentru menținerea și în
tărirea acestui sistem, «intern în con
tinuare preocupați de sporirea efici
entei și îmbunătățirea activității con
siliului și a celorlalte organizații e- 
conomice internaționale create de ță
rile membre, realizabile in cele mai 
bune condiții în cadrul prevederilor 
Statutului C.A.E.R., Programului 
complex și ale documentelor consti
tutive ale organizațiilor noastre. Prac
tica ultimilor ani ne-a arătat că o 
serie de posibilități pe care le oferă 
Statutul C.A.E.R. și Programul com
plex pentru perfecționarea organiză
rii colaborării noastre multilaterale 
sînt încă insuficient utilizate și, de 
aceea, considerăm că depinde numai 
de voința noastră politică valorifi
carea efectivă a prevederilor docu
mentelor pe care le-am adoptat in 
unanimitate. Experiența de aproape 
trei decenii a colaborării reciproce a 
confirmat justețea și viabilitatea pre
vederii Statutului C.A.E.R., potrivit 

de colaborare și cooperare dintre 
România și țările respective.

A fost manifestată dorința recipro
că de a se acționa pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor economice, 
în acest context, șefii de guverne au 
abordat problemele esențiale ale coo
perării in producție, extinderii 
schimburilor comerciale, stabilind 
măsuri concrete pentru realizarea în 
bune condiții a programelor de co

căreia, în problemele de fond ale 
colaborării, organele consiliului a- 
doptă recomandări care se transmit 
țărilor membre spre examinare și 
sînt aplicate pe baza hotăririlor gu
vernelor sau ale organelor compe
tente ale fiecărei țări. Sîntem 
profund convinși că această moda
litate esențială de conlucrare, consa
crată de Statutul C.A.E.R. și Pro
gramul complex și îndelung veri
ficată în practică, asigură desfășu
rarea în condiții optime a colaboră
rii noastre multilaterale. Ratificarea 
și confirmarea de către conducerile 
de partid și de stat, de guvernele 
sau organele competente din țările 
membre a recomandărilor si conven
țiilor care se elaborează în cadrul 
organelor C.A.E.R. permit să se a- 
dopte, în fiecare țară, decizii pri
vind participarea la realizarea obiec
tivelor și acțiunilor respective, por
nind de la sistemul propriu de or
ganizare și conducere a economiei 
naționale, de la programele naționale 
de dezvoltare economico-socială. De 
aceea, considerăm că nu este nece
sară modificarea Statutului C.A.E.R. 
și a celorlalte documente normative 
de bază și socotim că în problema 
perfecționării organizării colaborării 
multilaterale și a activității or
ganelor Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc trebuie să avem 
permanent în vedere cerința impe
rioasă de a imprima formelor și me
todelor noastre de conlucrare carac
terul unor raporturi noi, exemplare, 
de colaborare egală în drepturi, de 
natură să stimuleze progresul tutu
ror țărilor membre, dezvoltarea mai 
rapidă a tarilor rămase în urmă, ri
dicarea gradului de civilizație și bu
năstare al fiecărei națiuni socialiste,

Relevind că guvernul român acor
dă atenție consolidării în continuare 
a caracterului deschis al organizației, 
îndeosebi în legătură cu proble
mele relațiilor țărilor membre ale 
C.A.E.R., precum și ale colaborării 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc cu țările nemembre ale 
C.A.E.R. și cu alte organizații inter
naționale. vorbitorul a arătat : 
Partea română consideră că la baza 
perfecționării legăturilor externe ale 
C.A.E.R. trebuie să stea respectarea 
dreptului suveran al fiecărei țări 
membre de a desfășura direct relații 
economice externe și de a acționa 
de sine stătător în cadrul altor orga
nizații internaționale. Din aceasta 
rezultă necesitatea ca. in convențiile 
încheiate între C.A.E.R. și alte țâri 
sau organizații internaționale, să fie 
reglementate numai raporturile de 
colaborare ale consiliului ca organi
zație — potrivit competentelor sale 
statutare — respectiv numai cadrul 
organizatoric pentru participarea ță
rilor nemembre la colaborarea mul
tilaterală desfășurată în cadrul 
C.A.E.R.

Referindu-se la probleme ale vieții 
internaționale, vorbitorul a subliniat: 
Dezvoltarea economico-socială a ță
rilor. socialiste, extinderea largă a 
cooperării pe multiple planuri dintre 
acestea sînt condiționate de existen
ta în lume a unui climat de înțele
gere între toate națiunile. România 
socialistă promovează o politică ac
tivă de colaborare internațională. în 
interesul instaurării în lume a unor 
relații de tip nou, bazate pe princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței si suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc. renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, principii care Se 
bucură azi de o audiență tot mai lar
gă pe toate țjneridianele globului.

în deplină concordanță cu realită
țile lumii de astăzi, cu marile trans
formări revoluționare, sociale și e- 
conomice, partidul și guvernul român 
pun în mod constant în centrul poli
ticii externe dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală cu toate țările socialis
te, militează pentru întărirea colabo
rării și solidarității lor, factor esen
țial în afirmarea prestigiului socia
lismului în lume.

România dezvoltă, totodată, relații 
de colaborare și cooperare cu țările 
in curs de dezvoltare, cu țările ne
aliniate, cu toate statele care pășesc 
pe calea afirmării libere și indepen
dente, acordă întregul său sprijin 
popoarelor care luptă pentru dreptul 
de a fi stăpîne pe bogățiile naționale 
și de a le valorifica in scopul făuririi 
unui viitor prosper, de bunăstare și 
civilizație.

în conformitate cu principiile co
existenței pașnice, România amplifi
că legăturile de cooperare pe plan 
economic cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orinduirea lor socială.

Pornind de la aceste considerente, 
România apreciază că este firesc ca 
toate țările să militeze activ, intr-un 
spirit constructiv, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, care să asigure, pe te
meiul unor principii de profundă e- 
chitate și justiție, eliminarea deca
lajelor economice, progresul econo
mic și social, pacea și colaborarea 
intre toate națiunile, făurirea unei 
lumi mal drepte și mal bune.

în încheiere, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că soluționarea in
tr-un Spirit constructiv, de conlucrare 
și înțelegere tovărășească, a proble
melor supuse dezbaterii sesiunii va 
crea condiții pentru adincirea și per
fecționarea relațiilor economice, a 
cooperării rodnice dintre țările 
participante la sesiune, contribuind 
la cauza socialismului, progresului și 
păcii in lume.

operare convenite, a livrărilor reci
proce de mărfuri, precum șl pentru 
organizarea lucrărilor de coordonare 
a planurilor pentru perioada 
1981-1985.

Schimbul de vederi prilejuit a e- 
vidențiat faptul că extinderea rela
țiilor de colaborare dintre România 
și țările respective este în folosul re
ciproc, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii în lume.

Sesiunea C.A.E.R. la ședința a 
XXXII-a a adoptat programele spe
ciale de colaborare pe termen lung 
în domeniul energiei, combustibililor 
și materiilor prime, agriculturii și 
industriei alimentare, precum și al 
construcțiilor de mașini. Aceste pro
grame sînt elaborate în conformitate 
cu hotărîrile partidelor comuniste și 
muncitorești ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. privind dezvoltarea si adin
cirea colaborării economice si teh- 
nico-știintifice dintre țările membre 
ale C.A.E.R. și reflectă înțelegerile 
dintre conducătorii acestora.

Programele speciale de colaborare 
pe termen lung definesc strategia 
convenită a colaborării țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pe o perspectivă 
îndelungată in domeniile corespunză
toare ale producției materiale si re
prezintă concretizarea și dezvoltarea 
Programului complex al adincirii și 
perfecționării în continuare a co
laborării și dezvoltării integrării eco
nomice socialiste a țărilor membre 
ale C.A.E.R.

Scopul principal al acțiunilor in
cluse in programele speciale de co
laborare pe termen lung îl constituie 
asigurarea necesarului economic fun
damentat al țărilor membre ale 
C.A.E.R. de energie, combustibili și 
materii prime, produse alimentare, 
mijloace de producție si tehnologii 
de înalt nivel tehnic. Elaborarea și 
realizarea acestor programe repre
zintă un nou pas în dezvoltarea 
colaborării multilaterale a țărilor 
membre ale C.A.E.R. și deschid noi 
posibilități pentru folosirea în mai 
mare măsură a avantajelor socialis
mului. pentru bunăstarea popoarelor 
țărilor membre ale C.A.E.R.

In acest fel, realizarea programelor 
speciale de colaborare va contribui 
la soluționarea obiectivelor social- 
economice stabilite de țările membre 
ale C.A.E.R. în construcția socialistă 
și comunistă, asigurarea dezvoltării 
neabătute a economiilor lor naționa
le și creșterea in continuare a nive
lului de trai al populației, la apro
pierea și egalizarea nivelurilor de 
dezvoltare economică a țărilor fră

Recepție in cinstea delegațiilor 
participante la cea de-a XXXII-a 

ședință a sesiunii C.A.E.R.
Tovarășul Manea Mănescu, primul 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a oferit o recep
ție in cinstea delegațiilor participante 
la cea de-a XXXII-a ședință a sesi
unii Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Au participat tovarășii Stanko To
dorov. președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, Lubomir Strougal, președinte
le Guvernului federal al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Carlos Rafael 
Rodriguez, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Cuba, Willi Stoph, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, Jambin Batmunh, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, Gyorgy Lăzăr, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare, Aleksei 
Nikolaevici Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, Le 
Thanh Nghi, viceprlm-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste Viet
nam, precum și membrii delegațiilor 
respective.

Au participat, de asemenea. Andrei 
Marinț, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, și mem
brii delegației țării sale, invitată la 
sesiune.

Plecarea unor delegații 
participante la ședința sesiunii C.A.E.R.

Joi după-amiază au părăsit Capi
tala delegațiile Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de Stanko Țodorov, 
președintele Consiliului de Miniștri. 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Lubomir Strougal. pre
ședintele guvernului federal. Repu
blicii Democrate Germane, condusă 
de Willi Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri, Republicii Populare 
Mongole, condusă de Jambin Bat
munh, președintele Consiliului de 
Miniștri, Republicii Populare Polone, 
condusă de Piotr Jaroszewicz. pre
ședintele Consiliului de Miniștri. Re
publicii Populare Ungare, condusă de 
Gyorgy Lăzăr, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, condusă de Alek
sei Nikolaevici Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri, Republi
cii Socialiste Vietnam, condusă de 
Le Thanh Nghi, viceprim-ministru al 
guvernului, care au luat parte la lu
crările celei de-a XXXII-a ședințe a 
sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Pe aeroportul Otopeni, delegațiile 
au fost salutate de tovarășii Manea 
Mănescu, prim-ministru al guvernu
lui, Ilie Verdeț, prim viceprim-mi

Cu privire la ședințele Comitetului Executiv 
și Comitetului de colaborare In domeniul activității 

de planificare
în ziua de 29 iunie 1978 a avut loc 

la București ședința a 86-a a Comi
tetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, care a 
examinat și a stabilit măsuri legate 
da organizarea activității privind în
deplinirea hotăririlor Sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
adoptate la cea de-a XXXII-a șe
dință.

Comitetul Executiv a aprobat da
rea de seamă cu privire la executa
rea bugetului Secretariatului consi
liului pe anul 1977.

în aceeași zi a avut loc ședința 

țești. prin participarea largă a 
țărilor mai puțin dezvoltate din 
punct de vedere industrial la acțiu
nile de specializare și Cooperare în 
producție și asimilarea realizărilor 
științei și tehnicii moderne, la ma
jorarea pe această bază a exportului 
de produse finite si îndeosebi la 
avîntul și creșterea eficientei econo
miilor Republicii Cuba și Republicii 
Populare Mongole.

în legătură cu adoptarea progra
melor speciale de colaborare, orga
nele competente din țări, pe baza in
teresului concret al acestora, vor asi
gura măsurile necesare realizării ac
țiunilor preconizate. în acest scop, 
acestea își vor concentra eforturile 
spre pregătirea proiectelor conven
țiilor multilaterale și bilaterale in 
problemele concrete care au o im
portanță economică majoră pentru 
țările respective, avînd în vedere să 
fie semnate o serie de asemenea 
convenții pină la ședința a XXXIII-a 
a sesiunii C.A.E.R, de la Moscova. 
Totodată, o atenție deosebită se va 
acorda colaborării în creșterea con
tinuă a eficienței producției pe baza 
dezvoltării științei și progresului 
tehnic.

Țările membre ale C.A.E.R. vor 
lua toate măsurile necesare pentru 
pregătirea în organele consiliului 3 
programelor speciale de colaborare 
pe termen lung privind satisfacerea 
necesarului rațional al țărilor mem
bre ale C.A.E.R. de mărfuri indus
triale de larg consum, dezvoltarea 
legăturilor de transporturi ale ță
rilor membre ale C.A.E.R.. inclu
siv problemele asigurării ramurilor 
respective cu mașinile, utilajele și 
materialele necesare, precum și pen
tru elaborarea de propuneri privind 
formele și metodele posibile de sti
mulare economică in cadrul colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R. a 
producției și livrărilor reciproce de 
produse agricole și alimentare.

Guvernele țărilor membre ale 
C.A.E.R. au în vedere ca organele 
lor competente să țină seama, in 
cursul elaborării programelor bilate

Au luat parte Jose Eduardo Dos 
Santos, prim viceprim-tninistru al Gu
vernului Republicii Populare Angola, 
Sin In Ha, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București, Gesesse V. Kidan, mem
bru ai Comitetului Permanent al 
Consiliului Administrativ Militar 
Provizoriu, responsabil cu proble
mele economice al Etiopiei So
cialiste, Sanan Southichak, minis
trul comunicațiilor, lucrărilor pu
blice și transporturilor al Republi
cii Democrate Populare Laos, condu
cătorii delegațiilor acestor țări, pre
zente în calitate de observatori, per
soanele oficiale care îi însoțesc.

La recepție erau prezenți secreta
rul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, N. V. Faddeev, locțiitorii 
secretarului și specialiști ai Secreta
riatului C.A.E.R., precum și repre
zentanții unor organizații economice 
internaționale create de țările mem
bre ale C.A.E.R.

Au participat tovarășii Emil Drăgă- 
neseu, Janos Fazekas, Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Rădu- 
lescu, Ilie Verdeț, Vasile Mușat, pre
cum șl membri ai guvernului, alte 
persoane oficiale.

în timpul recepției, desfășurată In
tr-o atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, tovarășii Manea Mănescu 
și Stanko Todorov, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, au rostit toasturi.

nistru al guvernului, Paul Niculescu, 
Ion Pățan și Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-ministri ai guvernului, Va- 
sile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R.. 
de miniștri și alte persoane oficiale.

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
condusă de Andrei Marinț, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fede
ral. invitată la sesiune in conformi
tate cu convenția încheiată intre 
C.A.E.R. și guvernul acestei țări, a 
fost salutată la plecare de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului. Ion Pățan. vice
prim-ministru al guvernului, de alte 
persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți la 
plecarea delegațiilor respective am
basadorii : R.P. Bulgaria — Petar 
Danailov, R.S. Cehoslovace — Lumir 
Hanak, R.D. Germane — Siegfried 
Bock, R.P. Mongole — Țagaanlamyn 
Dughersuren, R.P. Polone — Wladis- 
law Wojtasik, R.P. Ungare — Gyârgy 
Biczo, U.R.S.S. — V. I. Drozdenko, 
R.S.F. Iugoslavia — Trifun Nikolici, 
precum și Însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.S. Vietnam — Ngyuen 
Sam, și membri ai ambasadelor.

(Agerpres)

a 17-a a Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare în domeniul activității de 
planificare, care a stabilit măsuri 
pentru realizarea acțiunilor de cola
borare cuprinse în programele spe
ciale de colaborare pe termen lung, 
adoptate de sesiunea consiliului, or
ganizarea lucrărilor de elaborare a 
programelor speciale de colaborare 
pe termen lung in domeniul mărfu
rilor industriale de larg consum și 
pentru dezvoltarea legăturilor de 
transporturi ale țărilor membre ale 
C.A.E.R,, inclusiv problema asigură
rii ramurilor respective cu mașini, 
utilaje și materiale. 

rale pe termen lung de specializa
re și cooperare în producție pe pe
rioada 1981—1990, de acțiunile de co
laborare multilaterală incluse in 
programele speciale adoptate.

Diferitele acțiuni ale programelor 
speciale de colaborare pe termen 
lung și convențiile privind speciali
zarea și Cooperarea in producție, 
construirea cu eforturi comune și 
alte forme de colaborare multilate
rală și bilaterală, încheiate pe baza 
acestora, constituie unul din elemen
tele determinante ale coordonării pla
nurilor economice pe perioada 1081— 
1985 și al întocmirii planului conve
nit al acțiunilor multilaterale inte- 
graționiste pe această perioadă. Obi
ectivul cel mai important al cola
borării țărilor membre ale C.A.E.R. 
în viitorul apropiat constă în elabo-’ 
rarea și perfectarea convențiilor 
legate de realizarea acțiunilor pre
văzute in programele speciale de co
laborare pe termen lung. în această 
direcție vor fi îndreptate eforturile 
principale ale organelor C.A.E.R. în 
perioada următoare.

Țările membre ale C.A.E.R., înfăp
tuind programele speciale de cola
borare pe termen lung, vor întări po
zițiile lor economice internaționale, 
prietenia și colaborarea reciprocă și. 
in același timp, vor lărgi relațiile 
economice cu celelalte țâri socialiste, 
cu statele în curs de dezvoltare, cu 
toate țările lumii, indiferent de orin
duirea lor socială. Țările membre 
ale C.A.E.R. reafirmă voința lor de 
a participa activ la diviziunea inter
națională a muncii în conformitate 
cu cursul neabătut al politicii lor 
externe pașnice, in spiritul principii
lor și angajamentelor înscrise în Ac
tul final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare de la Helsinki, de 
a contribui la instaurarea unor ra
porturi economice internaționale e- 
chitabile și reciproc avantajoase.

Semnată la București, la 29 iunie 
1978, de către șefii delegațiilor țări
lor membre ale C.A.E.R. parti
cipante la ședința a XXXII-a a se
siunii consiliului.

TELEGRAME 
E XT ERNE

Lucrările Conferinței 
internaționale a muncii

GENEVA 29 (Agerpres). — Carac
teristica principală a dezbaterilor se
siunii a 61-a a Conferinței interna
ționale a muncii, care și-a încheiat 
lucrările la Geneva, a constituit-o 
reafirmarea, din partea majorității 
statelor participante, a necesității 
instaurării unei noi ordini, economice 
internaționale, la care trebuie să 
contribuie, potrivit activității sale 
specifice, și Organizația Internațio
nală a Muncii.Conferința a examinat stadiul lu
crărilor privind modernizarea si 
democratizarea structurii organiza
ției în raport cu realitățile lumii 
contemporane. în această problemă a 
luat cuvîntul și reprezentantul ro
mân. Ion Păcuraru. care, in deplină 
concordanță cu propunerile prezen
tate reuniunii de către țările „Grupu
lui celor 77", a subliniat necesita
tea ajungerii cit mai curind posibil 
la un rezultat favorabil în direcția 
modificării structurii O.I.M. Toate 
eforturile vor trebui concentrate spre 
a se asigura egalitatea deplină in 
drepturi — în toate organismele or
ganizației și conferinței — a tutu
ror membrilor O.I.M.,

Conferința a reînnoit compoziția 
Consiliului de administrație al O.I.M. 
pentru perioada 1978—1981, România 
fiind aleasă membru titular guver
namental al acestuia.

Experiențe și cercetări 
la bordul laboratorului 

spațial „Saliut-6“
MOSCOVA 29 (Agerpres). — După 

realizarea Cuplării navei cosmice „So- 
iuz-30“ cu tandemul spațial „Sa- 
liut-6 — „Soiuz-29“ șl după verifi
carea presurizării dispozitivului de 
cuplare, cosmonauții Piotr Klimuk și 
Miroslâw Hermaszewski au trecut la 
bordul laboratorului spațial „Sa- 
liut-6“, unde s-au întîlnit cu echi
pajul acestuia, format din Vladimir 
Kovalionok și Alexandr Ivancenkov, 
relatează agenția T.A.S.S.

Timp de șapte zile, cele două e- 
Chipaje cosmice își vor desfășura 
activitatea la bordul noului complex 
spațial. Cosmonauții vor face o serie 
de experiențe și cercetări comune. 
Printre altele, se vor realiza expe
riențe pentru obținerea de mate
riale semiconductoare in condițiile 
imponderabilității, cercetări științifice 
medico-biologice pentru aprecierea 
influentei factorilor zborului cosmic 
asupra organismului uman, observa
ții și fotografieri ale Pămîntului și 
Oceanului pentru nevoile economiei 
naționale.

Țările occidentale 
confruntate 

cu recesiunea și șomajul 
Vn raport al Camerei 

Internationale de comerț
La Paris a foit dat publicității, 

miercuri, raportul anual al Camerei 
internaționale de comerț, in care se 
subliniază că, pentru a face față re
cesiunii actuale, țările occidentale 
trebuie să găsească noi forme de 
creștere a producției și să modifice 
structurile lor industriale. „Sub nici o 
formă, ele nu s-au adaptat încă la 
noua situație a economiei mon- 
diale“. iar anul 1977 a cunoscut o 
creștere Îngrijorătoare a ratei șoma
jului. paralel cu o revenire la pro
tectionism. împotriva regulilor Acor
dului General pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.) ți negocierilor comerciale 
multilaterale în curs de desfășurare 
la Geneva — subliniază în continuare 
raportul.
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COMUNICAT
la ședința a XXXII-a a sesiunii Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
între 27 șl 29 iunie 1978 a avut loc 

la București Ședința a XXXII-a 
ordinară a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările •'sesiunii au parti
cipat delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R., conduse de S. Todorov
— președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Bulgaria, 
L. Strougal — președintele Guvernu
lui Federal al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, C. R. Rodriguez, — vice
președinte al Consiliului de Stat și 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Cuba, W. Stoph,
— președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, J. 
Batmunh — președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, P. Jaroszewicz — președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Manea Mâ- 
nescu — primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
G. Lăzăr — președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, A. N. Kosighin — președin
tele Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste.

în conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, la 
sesiune a luat parte delegația Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, condusă de A. Marinț, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral.

La lucrările sesiunii au participat, 
în calitate de observatori, delegațiile 
Republicii Populare Angola, condusă 
de Jose Eduardo Dos Santos, prim 
viceprim-ministru al guvernului. Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
condusă de Sin In Ha, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București. Etiopiei 
Socialiste, condusă de Gesesse V. Ki- 
dan, membru al Comitetului Perma
nent al Consiliului Administrativ Mi
litar Provizoriu, responsabil cu pro
blemele economice. Republicii De
mocrate Populare Laos, condusă de 
Sanan Southichak, președintele Co
mitetului de colaborare pentru eco
nomie și tehnică cu țările socialiste, 
ministrul comunicațiilor, lucrărilor 
publice și transporturilor. Republicii 
Socialiste Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, viceprim-ministru al gu
vernului.

La lucrările sesiunii a participat
N.V. Faddeev, secretarul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La ședința sesiunii au fost pre- 
zenți reprezentanți ai unor organiza
ții economice internaționale ale ță
rilor membre ale C.A.E.R.

Ședința sesiunii a fost prezidată de 
Manea Mănescu, primul ministru al 
guvernului, conducătorul delegației 
Republicii Socialiste România.

Sesiunea a examinat solicitarea 
Republicii Socialiste Vietnam de a 
fi primită ca membră a C.A.E.R. 
Particlpantii la sesiune au salutat 
călduros declarația în această pro
blemă a tovarășului Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Comunist Vietnamez, viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste Vietnam. Sesiunea a adoptat 
în unanimitate hotărîrea privind pri
mirea R.S. Vietnam ca membră a 
C.A.E.R.

Sesiunea consiliului a examinat 
rapoartele cu privire la activitatea 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc între ședințele a XXXI-a si a 
XXXII-a ale sesiunii consiliului, 
precum și cu privire la stadiul de 
îndeplinire și rezultatele practice ale 
realizării acțiunilor incluse în planul 
convenit al acțiunilor multilaterale 
integraționiste ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe anii 1976—1980.

S-a constatat că țările membre ale 
C.A.E.R. soluționează cu succes 
obiectivele construcției socialiste și 
comuniste, își sporesc potențialul lor 
economic. în obținerea acestor suc
cese, un rol important îl are adîn- 
cirea colaborării economice reciproce.

Urmare a întîlnirilor avute în 1977 
de conducătorii partidelor frățești în 
Crimeea și a altor întîlniri, se inten
sifică corelarea colaborării înfăptuite 
de țările membre ale C.A.E.R. pe 
baze multilaterale și bilaterale pen
tru realizarea acțiunilor incluse în 
programele speciale de colaborare pe 
termen lung.

Sesiunea a relevat că, datorită 
muncii creatoare, pline de abnegație 
a clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității din țările membre ale 
C.A.E.R., conduse de partidele lor 
comuniste și muncitorești, se îndepli
nesc cu succes obiectivele cincinalu
lui actual, s-au pus bazele îndepli
nirii planurilor economice pe perioa
da cincinală. Venitul national al ță
rilor membre ale C.A.E.R. a crescut 
in 1977, față de 1975, cu 12 la sută ; 
producția industrială cu 12,4 la sută. 
Aproximativ patru cincimi din spo
rul producției industriale s-a obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Volumul total al schimburi
lor comerciale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. a crescut în 1977, față de 
1975, cu 24 la sută și a depășit 
158 mid. ruble.

Creșterea dinamică, fermă a econo- 
piiilor țărilor membre ale C.A.E.R., 
spfp deosebire de fenomenele de 
criză și contradicțiile care se ascut 
jn lurttea capitalului, demonstrează 
deosebit de convingător superio
ritatea orînduirii sociale si poli
tice a statelor socialiste, efec
tul colaborării reciproce care se 
întărește continuu. Volumul pro
ducției industriale in țările capita
liste dezvoltate a crescut in 1977 cu 
7 la sută in comparație cu cel exis

tent în anul 1973. în țările membre 
ale C.A.E.R., în aceeași perioadă, 
volumul producției industriale a 
crescut cu 32 la sută.

Succesele țărilor membre ale 
C.A.E.R. în dezvoltarea economiei, 
științei si tehnicii, lărgirea si adin- 
cirea colaborării lor reciproce pe 
multiple planuri întăresc forța și 
prestigiul socialismului, intensifică 
rolul și influenta tarilor socialiste 
asupra evoluției evenimentelor mon
diale. Inițiativele comune si ale fie
cărui stat socialist în parte. îndrep
tate spre întărirea, adîncirea și con
solidarea destinderii internaționale, 
încetarea cursei înarmărilor si tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare. contribuie activ la asigurarea 
unei păci trainice pe planeta noastră.

Sesiunea a relevat că țările mem
bre ale C.A.E.R. și organele consi
liului au desfășurat o activitate în
semnată pentru realizarea Progra
mului complex al adîncirii si perfec
ționării în continuare a colaborării 
și dezvoltării integrării economice 
socialiste. Se îndeplinesc cu succes 
programele elaborate în comun, de 
acțiuni concrete pentru dezvoltarea 
schimburilor reciproce de mărfuri, 
specializarea si cooperarea în pro
ducție. colaborarea tehnico-știinti- 
fică. construirea de obiective cu efor
turile comune ale țărilor participante.

Au fost depășite prevederile de 
livrări reciproce cuprinse in acordu
rile comerciale de lungă durată si în 
protocoalele comerciale anuale. 
Schimburile reciproce de mărfuri ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. au cres
cut în 1977. fată de nivelul anului 
1975. cu 28 la sută, reprezentînd 
91 mid. ruble.

în primii doi ani ai cincinalului, la 
obiectivele de colaborare incluse în 
Planul convenit al acțiunilor multi
laterale integraționiste pe anii 1976— 
1980, s-au efectuat lucrări în valoare 
de peste 3 mid. ruble. Spre sfirșitul 
anului curent se va termina con
struirea conductei de gaze „Uniunea" 
(Orenburg — granița de vest a 
U.R.S.S.), prin care se asigură posi
bilitatea transportului de gaze din 
U.R.S.S. în țările participante. Con
struirea acestui obiectiv unic consti
tuie un exemplu de conlucrare a co
lectivelor alcătuite din mii de con
structori din țările participante, lăr
gește experiența țărilor membre în 
realizarea, cu eforturi comune, a unor 
proiecte de mare anvergură.

în anul 1978. se va încheia con
strucția primei linii de 750 kV Vin- 
nita (U.R.S.S.) — Albertirsa (R.P.U.). 
pentru transportul energiei elec
trice, ceea ce va asigura funcțio
narea în paralel a sistemelor ener
getice interconectate ale unor țări 
membre ale C.A.E.R. și a sistemului 
energetic unic al U.R.S.S. și va per
mite majorarea schimburilor recipro
ce de energie electrică, creșterea e- 
ficienței și a siguranței în alimen
tarea cu energie electrică a țărilor 
participante la sistemele electroener- 
getice interconectate. Au fost date în 
exploatare noi capacități pentru pro
ducția de pelete și feroaliaje la în
treprinderile metalurgiei feroase ce 
se construiesc în U.R.S.S., cu parti
ciparea țărilor interesate membre ale 
C.A.E.R.

Crește ritmul lucrărilor la combi
natul de preparare a azbestului de 
la Kiembai, la fabrica de celuloză de 
la Ust-Ilim și la alte obiective care 
se construiesc cu eforturi comune, 
în conformitate cu convențiile în
cheiate pentru construirea acestor 
obiective se realizează în mod pla
nificat aprovizionarea șantierelor 
respective cu resursele materia
le necesare. Prin darea lor 
în funcțiune se va îmbunătăți asigu
rarea țărilor membre ale C.A.E.R. cu 
tipurile corespunzătoare de materii 
prime. Se desfășoară lucrări pregăti
toare pentru realizarea cu eforturi co
mune. de către țările membre ale 
C.A.E.R., a uzinei de nichel din 
Cuba : se desfășoară intens expediția 
geologică comună în R. P. Mongolă.

între țările membre ale C.A.E.R. 
continuă să se dezvolte și să se adîn- 
cească specializarea și cooperarea în 
domeniul producției materiale, colabo
rarea în știință și tehnică.

Pe baza colaborării reciproce si cu 
eforturile comune ale oamenilor de 
știință, inginerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor din țările membre ale 
C.A.E.R. s-au realizat lucrări de cer
cetare științifică și s-au creat noi ti
puri de mașini și utilaje, aparate, 
materiale; s-au elaborat procese teh
nologice avansate, a căror introdu
cere în producție va avea efecte în
semnate în economiile naționale.

Participanții la sesiune au remar
cat că un eveniment important in 
realizarea practică a programului de 
colaborare multilaterală în domeniul 
cercetării spațiului cosmic îl consti
tuie zborurile navelor cu echipaie in
ternaționale formate din cetățeni ai 
țărilor membre ale C.A.E.R. Ei au sa
lutat. primul zbor al echipajului so- 
vieto-cehoslovac. ca și noul pas în 
cucerirea cosmosului — zborul în co
mun al cosmonauților U.R.S.S. și Po
loniei.

Sesiunea a adoptat programele spe
ciale de colaborare pe termen lung, 
pînă în anul 1990. în domeniile ener
giei. combustibililor si materiilor pri
me. agriculturii și industriei alimen
tare. construcțiilor de mașini. Pro
gramele adoptate, elaborate în con
formitate cu hotărîrile partidelor 
comuniste și muncitorești ale ță
rilor membre ale C.A.E.R.. repre
zintă un pas important în rea

lizarea Programului complex al a- 
dîncirii si perfecționării în continuare 
a colaborării și dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Sesiunea a subliniat necesitatea ca 
la realizarea programelor speciale 
pe termen lung să se tină seama, sub 
toate aspectele, de obiectivele apro
pierii și egalizării treptate a nivelu
rilor de dezvoltare economică a ță
rilor membre ale C.A.E.R., să se a- 
corde sprijin și ajutor în accelerarea 
dezvoltării și creșterii eficientei eco
nomiilor Republicii Cuba și Republi
cii Populare Mongole.

Programul special de colaborare pe 
termen lung în domeniile energiei, 
combustibililor și materiilor prime 
cuprinde importante acțiuni de co
laborare. orientate spre dezvoltarea 
accelerată a energeticii nucleare, 
creșterea extracției și îmbunătățirea 
folosirii resurselor proprii de combus
tibili solizi, asigurarea dezvoltării în 
continuare a sistemelor electroener- 
getice interconectate ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R., creșterea gradului 
de prelucrare a țițeiului și gazelor, 
limitarea folosirii acestora drept 
combustibil, crearea cu eforturile co
mune ale țărilor interesate de noi 
capacități pentru producția industriei 
metalurgice, chimice, de celuloză și 
hirtie, precum și pentru producția 
microbiologică.

O contribuție însemnată la soluțio
narea problemei energetice în țările 
europene membre ale C.A.E.R. și Re
publica Cuba o are construirea, pe te
ritoriile lor, de centrale nuclearoe- 
lectrice cu o putere totală de circa 
37 mii. kW, precum și construirea in 
U.R.S.S. a două centrale nuclearoe- 
lectrice cu o putere de 4 mii. kW 
fiecare, destinate livrării de energie 
electrică în celelalte țări.

în legătură cu aceste acțiuni se va 
organiza între țările membre ale 
C.A.E.R. cooperarea multilaterală de 
mari proporții în producerea echipa
mentelor pentru centralele nuclearo- 
electrice.

în vederea satisfacerii mai bune a 
necesarului de perspectivă al țărilor 
membre ale C.A.E.R. de carburanți 
pentru motoare, se elaborează un 
complex de acțiuni de colaborare pri
vind creșterea gradului de prelucrare 
a țițeiului și folosirea mai rațională 
a acestuia.

în program se prevede desfășura
rea unor cercetări științifice de per
spectivă pentru folosirea de noi sur
se de energie.

Pentru îmbunătățirea asigurării ță
rilor membre ale C.A.E.R. cu oțel și 
materii prime feroase, se preconizea
ză construirea în U.R.S.S. de noi ca
pacități de producție, cu eforturile 
comune ale țărilor interesate. Se 
prevede extinderea colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în dezvoltarea 
producției de nichel în Republica 
Cuba, dezvoltarea producției și lăr
girea livrărilor reciproce de produse 
chimice între țările membre ale 
C.A.E.R.

Au fost convenite acțiuni de co
laborare privind raționalizarea folo
sirii și economisirea resurselor de 
combustibili și materii prime la ex
tracție. prelucrare, transport și utili
zare tehnologică.

în Programul special de colaborare 
pe termen lung în domeniul agricul
turii și industriei alimentare se pre
vede colaborarea în dezvoltarea in
tensivă a producției de cereale, pro
duse ale zootehniei și alte produse 
agricole de bază în fiecare din țările 
membre ale C.A.E.R., la întărirea ba
zei furajere, dezvoltarea producției 
de furaje proteice.

Se prevede, de asemenea. lărgirea 
producției și a livrărilor reciproce a 
unor tipuri de produse agricole și 
alimentare, pe baza folosirii mai efi
ciente a condițiilor naturale favora
bile din țările membre ale C.A.E.R.

Se preconizează înfăptuirea de ac
țiuni de colaborare privind mecani
zarea și chimizarea în continuare a 
producției agricole, întărirea bazei 
tehnico-materiale a industriei ali
mentare.

Vor fi folosite mai larg posibilită
țile colaborării în cultivarea soiuri
lor de culturi agricole de perspectivă 
și obținerea raselor de animale de 
mare productivitate, în elaborarea 
de procese tehnologice avansate în 
industria alimentară.

Programul special de colaborare pe 
termen lung în domeniul construcții
lor de mașini este îndreptat spre asi
gurarea unor ritmuri înalte de dez
voltare a producției tipurilor modeme 
de utilaje, mașini și aparate în. țările 
membre ale C.A.E.R., în vederea îm
bunătățirii dotării cu tehnica avan
sată a ramurilor de combustibili si 
materii prime, agriculturii, industriei 
alimentare și a construcțiilor de ma
șini, spre introducerea proceselor 
tehnologice moderne. Totodată, un 
loc prioritar revine acțiunilor de co
laborare privind creșterea producției 
și livrărilor reciproce de utilaje pen
tru centrale nuclearoelectrice, extrac
ția de țiței și prelucrarea superioară 
a acestuia, prospectarea, extracția și 
prepararea combustibililor solizi și 
materiilor prime minerale. în ce pri
vește cele mai importante tipuri de 
utilaje, se va realiza un complex de 
acțiuni de colaborare, care va inclu
de dezvoltarea specializării și coope
rării în producție, crearea de noi ti
puri de utilaje, lărgirea capacităților 
de producție existente și crearea de 
noi capacități.

Sesiunea a constatat că programele 
speciale pe termen lung reprezintă 

documente importante pentru lăr
girea în continuare a colaborării din
tre țările membre ale C.A.E.R. Se
siunea a trasat sarcini corespun
zătoare organelor consiliului pentru 
realizarea cu succes a acestor pro
grame și a recomandat țărilor mem
bre ale C.A.E.R. să încheie conven
ții multilaterale și bilaterale de co
laborare pe acțiunile concrete pre
conizate.

Șefii delegațiilor țărilor membre 
ale C.A.E.R., acordînd o mare însem
nătate programelor speciale de cola
borare pe termen lung, au semnat o 
Declarație în care s-a exprimat ho
tărîrea de a intensifica activitatea 
pentru elaborarea de convenții mul
tilaterale și bilaterale în vederea 
realizării practice a acțiunilor inclu
se în programe, de mobilizare a re
surselor corespunzătoare pentru în
făptuirea acțiunilor comune.

Sesiunea s-a pronunțat pentru ac
celerarea pregătirii proiectelor pro
gramelor speciale de colaborare pe 
termen lung privind satisfacerea ne
cesarului rațional de bunuri indus
triale de larg consum, dezvoltarea 
legăturilor de transporturi ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., precum și în
cheierea convențiilor respective, mul
tilaterale și bilaterale.

Sesiunea a considerat oportun ca 
pe baza realizării programelor spe
ciale pe termen lung să crească 
aportul colaborării la ridicarea efici
enței economice a producției sociale 
din fiecare țară.

Sesiunea a luat la cunoștință că 
organizațiile interesate ale R.S.F.I. 
vor participa la elaborarea și înfăp
tuirea acțiunilor din programele 
speciale de colaborare pe termen 
lung în problemele de interes re
ciproc pentru țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I.

Sesiunea a subliniat că programele 
speciale de colaborare pe termen 
lung, răspunzînd intereselor țărilor 
membre ale C.A.E.R., corespund, în 
același timp, liniei consecvente și 
neabătute de dezvoltare a colabo
rării cu toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială, pe baza 
principiilor egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, inclusiv în rea
lizarea unor importante proiecte în 
domeniile energeticii, industriei, 
transportului, protecției mediului în
conjurător ș.a.

Sesiunea a apreciat pozitiv intere
sul manifestat de R.D.P. Laos, R.P. 
Angola și Etiopia Socialistă pentru 
lărgirea relațiilor economice si teh- 
nico-științifice multilaterale si bila
terale cu țările membre ale C.A.E.R.

S-a subliniat hotărîrea țărilor 
membre ale C.A.E.R. de a extinde 
colaborarea egală în drepturi și re
ciproc avantajoasă cu statele în curs 
de dezvoltare, sprijinind. în acest fel. 
înfăptuirea acțiunilor de dezvoltare 
social-economică și culturală. care 
corespund intereselor naționale ale 
acestor state. întărirea pozițiilor lor 
în economia mondială, eliberarea de 
sub asuprirea monopolurilor impe
rialiste și lichidarea colonialismului 
în toate formele sale.

în timpul sesiunii a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu con
tactele și tratativele dintre C.A.E.R. 
și C.E.E.

Exprimînd părerea generală a de
legațiilor țărilor membre ale C.A.E.R., 
sesiunea a subliniat oportunitatea 
continuării tratativelor pentru elabo
rarea acordului dintre C.A.E.R. și 
țările membre ale C.A.E.R.. pe de o 
parte, și C.E.E. si țările membre ale 
C.E.E., pe de altă parte, pe baza 
proiectelor de acord cu privire la re
lațiile reciproce, transmise de 
C.A.E.R. și C.E.E.

Creșterea dimensiunilor si adînci
rea colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. necesită perfecționarea în 
continuare a mecanismului, formelor 
și metodelor activității C.A.E.R. Se
siunea. călăuzindu-se după indicați
ile principiale ale comitetelor cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești și ale guvernelor ță
rilor membre ale C.A.E.R., a a- 
doptat un complex de măsuri pri
vind perfecționarea în continua
re a organizării colaborării țări
lor membre ale C.A.E.R. și a acti
vității consiliului. Activitatea tutu
ror organelor C.A.E.R. este orientată 
spre soluționarea prioritară a pro
blemelor colaborării din sfera pro
ducției materiale. în primul rînd a 
celor legate de realizarea programe
lor speciale de colaborare pe termen 
lung, spre îmbunătățirea în conti
nuare a planificării activității con
siliului, spre creșterea eficientei, 
operativității si finalității în lucrările 
tuturor organelor C.A.E.R. si orga
nizațiilor internaționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Șefii guvernelor țărilor membre 
ale C.A.E.R. au exprimat hotărîrea 
fermă ca și în viitor să se dezvolte 
si să se adîncească permanent co
laborarea reciprocă în economie, 
știință și tehnică, ca factor impor
tant menit să contribuie în mod activ 
la îndeplinirea cu succes a obiecti
velor construcției socialiste si comu
niste. la întărirea coeziunii si prie
teniei de nezdruncinat între po
poarele țărilor socialiste, pe baza 
principiilor marxism-leninismului si 
solidarității internaționale.

Lucrările ședinței a XXXII-a a 
sesiunii C.A.E.R. s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, deplină 
înțelegere reciprocă și colaborare to
vărășească.

Premierul Portugaliei l-a primit pe ministrul 
român de interne

Adunare Ia Roma
LISABONA 29 (Agerpres) — To

varășul Teodor Coman, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. ministrul de interne, 
care întreprinde o vizită oficială în 
Portugalia la invitația ministrului 
portughez al administrației interne, a 
fost primit de Mario Soares, primul 
ministru al Portugaliei, secretar gene
ral al Partidului Socialist Portughez.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. a fost transmis secretarului ge
neral al Partidului Socialist Portu
ghez un prietenesc mesaj de salut 
și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală.

Mulțumind călduros. Mario Soares 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cordiale urări. îm
preună cu admirația sa față de presti
gioasa personalitate a șefului statului 
român.

în cadrul convorbirii, care a avut loc 
într-o atmosferă cordială, s-a relevat 
stadiul actual al relațiilor prietenești 
româno-portugheze. subliniindu-se do
rința reciprocă de dezvoltare și apro
fundare în continuare a raporturilor 
bilaterale în toate domeniile de acti
vitate. în conformitate cu prevede
rile Tratatului de prietenie si colabo
rare dintre România Si Portugalia.

Primirea de către președintele R. P. Congo 
a ambasadorului român

BRAZZAVILLE 29 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului Militar al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo. 
Joachim Yhombi-Opango. l-a primit 
pe noul ambasador extraordinar si 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România la Brazzaville. Nicolae 
Oniga. care si-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis, cu acest prilej, șefului sta

Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U

Acord realizat în domeniul 
mecanismelor de negocieri

Idei și masuri concrete prezentate de țara noastrâ incluse în 
secțiunea documentului final privind mecanismele internaționale 

de dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— De la trimisul special. Corneliu 
Vlad : Lucrările sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării au marcat o nouă 
etapă importantă prin definitivarea 
unui alt capitol al documentului 
final — secțiunea privind mecanis
mele internaționale de dezarmare. 
Preocuparea pentru asigurarea unui 
cadru instituțional deliberativ si de 
negocieri în domeniul dezarmării a 
constituit una din problemele care 
au concentrat atenția Principală a 
statelor participante la sesiune, avîn- 
du-se în vedere că asigurarea cadru
lui corespunzător care să permită 
participarea tuturor statelor. în con
diții de deplină egalitate, la tratarea 
problemelor dezarmării este hotărî- 
toare pentru obținerea de progrese 
reale în înfăptuirea acestui obiectiv 
de importantă vitală pentru întreaga 
omenire.

Prin eforturile susținute desfășu
rate de un mare număr de state, în 
in rindul cărora România a jucat 
un rol deosebit de activ, s-a ajuns la 
elaborarea unui text, parte a docu
mentului final, care răspunde în mai 
mare măsură cerințelor de a se crea 
noi forme institutionale, cu un ca
racter mai reprezentativ și mai de
mocratic.

Evidențiind rolul central și răs
punderea primordială a O.N.U. în 
domeniul dezarmării. documentul 
final subliniază că organizația mon
dială trebuie să joace un rol mai 
activ in acest domeniu, să faciliteze 
Si să încurajeze toate eforturile vi- 
zînd adoptarea si înfăptuirea de mă
suri de dezarmare pe plan unilateral, 
bilateral, multilateral si regional, să 
fie informată corespunzător asupra 
tuturor eforturilor si activităților în
treprinse în sfera dezarmării. Docu
mentul final Stabilește ca Adunarea 
Generală să fie principalul for de 
dezbatere al O.N.U. în materie de 
dezarmare. în acest sens. Comitetul 
pentru probleme politice si de secu
ritate al Adunării Generale urmează 
să se ocupe în viitor exclusiv de 
problemele dezarmării. în același 
sens s-a hotărît reactivarea Comisiei
O.N.U. pentru dezarmare ca organ 
deliberativ specializat al Adunării 
Generale în domeniul dezarmării. Ea 
va dezbate problematica dezarmării 
cu participarea tuturor statelor mem
bre ale O.N.U.. va face recomandări 
Adunării Generale si forului de ne
gocieri în materie.

Totodată, se prevede înlocuirea 
actualei conferințe a Comitetului de 
dezarmare de la Geneva — ale cărei 
rezultate si structuri s-au dovedit 
nesatisfăcătoare — cu un nou orga
nism. ce se va numi Comitetul pen
tru dezarmare si care își va începe 
activitatea în ianuarie 1979. Noul or
ganism este deschis . participării tu
turor statelor posesoare de arme 
nucleare. în componenta sa urmează 
să intre, de asemenea, țările membre 
ale actualului Comitet de dezarmare 
de la Geneva, precum si alte state.

La baza activităților noului comi
tet urmează să fie așezate reguli de
mocratice. între care adoptarea ho

La întrevedere a fost prezent Jaime 
Gama, ministrul administrației in
terne. secretar național al Partidului 
Socialist Portughez.

în urma reuniunii de la palatul 
din Lisabona au avut loc convorbiri 
între ministrul de interne român. 
Teodor Coman, și ministrul adminis
trației interne portughez, Jaime 
Gama.

Desfășurate într-o atmosferă des
chisă. prietenească — convorbirile au 
prilejuit exprimarea dorinței re
ciproce ca. în cadrul general al bu
nelor raporturi de colaborare exis
tente între cele două țări, să se sta
bilească relații de cooperare și schim
buri de păreri periodice între minis
terele de interne din România și 
Portugalia.

în cadrul vizitei pe care o între
prinde în Portugalia, tovarășul Teodor 
Coman a avut întîlniri cu prefecții și 
primarii orașelor Lisabona, Porto. 
Coimbra. Aveiro și Viana do Castelo. 
S-a făcut un schimb de informații 
privind activitatea concretă a organe
lor puterii locale din cele două țări, 
relevîndu-se dorința de a dezvolta 
raporturile de colaborare între Româ
nia și Portugalia.

La convorbiri a fost prezent Marin 
Iliescu, ambasadorul României în 
Portugalia.

tului congolez calde urări de sănă
tate si fericire, de noi succese pe 
calea dezvoltării independente a 
tării, a progresului economic și so
cial.

Șeful statului congolez a rugat, la 
rîndul său. să se transmită tovară
șului Nicolae Ceausescu urările sale 
cele mai călduroase de fericire, să
nătate. de mari succese în construc
ția socialistă.

Totodată, au fost evidențiate po
sibilitățile de extindere a colaborării 
multilaterale dintre România și R.P. 
Congo.

tărârilor pe bază de consens. înlo
cuirea instituției copresedintiei prin 
sistemul conducerii lucrărilor prin 
rotatie lunară de către toate statele 
membre. Noul comitet își va stabili 
propriile reguli de procedură si va 
defini ordinea de zi a activităților 
sale luînd în considerație recoman
dările pe care i le va face Adu
narea Generală a O.N.U.. precum și 
propunerile ce vor fi prezentate de 
statele membre ale acestui organism, 
în același timp, statele care nu fac 
parte din comitet vor avea posibili
tatea de a prezenta propuneri și de 
a-și exprima în mod direct punctul 
de vedere în cadrul comitetului.

Documentul final prevede convoca
rea unei a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării, precum și întruni
rea Conferinței mondiale de dezar
mare in condițiile participării uni
versale și după o pregătire corespun
zătoare.

Acordul realizat In cadrul sesiunii 
speciale în domeniul mecanismelor 
de negocieri demonstrează încă o da
tă justețea, realismul si spiritul 
constructiv ce definesc concepția 
promovată de România, de președin
tele Nicolae Ceaușescu in domeniul 
dezarmării. Dovada elocventă a au
dientei largi de care se bucură la 
O.N.U. și, în general. în viața inter
națională concepția României în do
meniul dezarmării este și faptul că 
multe din ideile și măsurile concrete 
promovate de tara noastră au întru
nit acordul general al participanților, 
fiind încorporate în documentul final. 
Astfel, ca urmare a activității sus
ținute a României, ca și a altor sta
te animate de dorința realizării unor 
progrese reale în cadrul negocierilor 
de dezarmare, documentul final pre
vede în secțiunea consacrată meca
nismelor de dezarmare următoarele 
idei cuprinse în ansamblul de direc
ții de acțiune si măsuri prezentate, 
din împuternicirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de tara noastră la 
actuala sesiune : participarea tuturor 
statelor în condiții de deplină egali
tate la solutionarea problemelor de
zarmării, creșterea rolului si eficien
tei O.N.U. în procesul dezarmării și 
responsabilitatea deosebită ce revine 
in acest domeniu Adunării Generale, 
convocarea în viitor a unor noi se
siuni speciale ale Adunării Generale 
consacrate dezarmării, reactivarea 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, 
înlăturarea deficientelor actualelor 
mecanisme de negocieri de dezarma
re, democratizarea organizării si con
ducerii lucrărilor lor. caracterul des
chis al dezbaterilor, astfel incit ele 
să fie supuse controlului opiniei pu
blice.

în prezent, eforturile participanți- 
lor la sesiune se concentrează asupra 
încheierii redactării în forma defini
tivă a textului documentului final.

Adunarea Generală a O.N.U. a de
cis oficial prelungirea cu 24' de ore, 
în caz de nevoie cu 48 de ore. a se
siunii sale speciale consacrate dezar
mării. care trebuia să ia sfîrșlt 
miercuri.

în vederea 
constituirii

asociației „Dacia11
Mesajul adresat președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
de participanții la adunare
ROMA 29 (Agerpres). — în cadrul 

ciclului de manifestări consacrate 
împlinirii a 60 de ani de la formarea 
statului național unitar român, la 
„Accademia di Romania" a avut loc 
o adunare la care au participat ce
tățeni originari din tara noastră, re- 
zidenți în Italia. Au participat, de 
asemenea, numeroși oameni de știin
ță și cultură italieni, prieteni ai tării 
noastre.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Roma. Ion Mărgineanu.

Cu acest prilej, a fost creat un co
mitet de inițiativă în vederea consti
tuirii asociației „Dacia", a tuturor 
celor care s-au născut și au trăit în 
România, fără deosebire de naționa
litate, și care s-au stabilit în Italia. 
Din comitet fac parte, printre alții, 
muzicologul Roman Vlad, prof. univ. 
Ion Gutia, scriitoarele Luky Galaction 
și Elena Albescu Margheri. Anghe- 
lovici Lazăr. medic, Virginia Zeani, 
artistă lirică.

într-o atmosferă însuflețită, parti- 
cipanții la adunare au hotărit trimi
terea unui mesaj tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. președinte
le Republicii Socialiste România, in 
care se spune :

De-a lungul veacurilor, pe pămân
tul Italiei prietene s-au stabilit ,si 
trăiesc numeroși cetățeni originari 
din România, născuți pe meleagurile 
dintre Carpați, Dunăre si mare. Fie 
că sint români, maghiari, german-, 
evrei sau de alte naționalități, ei se 
consideră adevărați fii ai poporului 
român, ai poporului care de peste 
două mii de ani isi păstrează ființa 
națională, limba si cultura, originea 
latină. Aici, in „Cetatea eternă". Co
lumna lui Traian, emoționant act de 
naștere al națiunii române, stă măr
turie glorioasei istorii naționale, 
eroismului Strămoșilor, care au lăsat 
peste veacuri mesajul continuității 
neamului.

Cetățenii originari din România si 
stabiliți in Italia isi îndeplinesc în
datoririle față de țara care i-a_ adop
tat, respectînd legile, comportindu-se 
cu demnitate. Dar ei n-au uitat și 
nici nu pot uita țara de origine, pă- 
mintul de legendă al Mioriței, unde 
au văzut lumina zilei, unde se află 
mormintele părinților Si strămoșilor. 
Cu dragostea de țară în inimi, cu mîn- 
drie pentru originea de români, un 
grup de inițiativă a hotărit să dea 
naștere unei Asociații a cetățenilor 
originari din România, stabiliți in 
Italia, care să reunească in rindurile 
ei pe toți cei care s-au născut sau 
au trăit in România.

Ne propunem să ne aducem si noi 
contribuția, prin mijloacele Si forțele 
de care dispunem, la o cunoaștere 
mai profundă a realităților României 
contemporane, a istoriei, culturii si 
artei poporului român, in respectul 
adevărului, să ne dăm aportul la dez
voltarea continuă a tradiționalelor 
legături de prietenie româno-italiene, 
întemeiate pe originea si cultura co
mune.

Cu aceste ginduri si sentimente, vă 
adresăm, mult stimate domnule pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia, cele mai calde urări de sănătate, 
iar poporului român, prosperitate si 
pace.

Începerea procedurii 
pentru alegerea 

președintelui Italiei
ROMA 29 (Agerpres). — Joi după- 

amiază, la Palatul Montecitorio din 
Roma, s-a deschis sesiunea plenară 
a Parlamentului italian — la care 
participă și 58 de delegați regionali 
— consacrată desemnării noului pre
ședinte al Italiei. Așa cum se știe, 
funcția de șef al statului a devenit 
vacantă prin recenta demisie a lui 
Giovanni Leone.

Pentru primul tur de scrutin at 
fost anunțate candidaturile senatoru
lui Guido Gonella — desemnat de 
Partidul Democrat-Creștin, a deputa
tului comunist Giorgio Amendola, 
membru al Direcțiunii P.C.I.. și a se
natorului Pietro Nenni. președintele 
Partidului Socialist Italian.

Primul tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale, desfășurat joi după- 
amiază, nu s-a soldat cu nici un re
zultat, fiind, după cum au relevat 
agențiile de presă, numai „o rundă 
de observare". Cei 1 011 mari electori 
își vor continua reuniunile pînă la 
desemnarea viitorului președinte.

Partidul democrat-creștin a făcut 
cunoscut, joi, celorlalte formațiuni 
politice italiene că este dispus ca 
marii săi electori să voteze în favoa
rea unui candidat socialist la func
ția de președinte al țării.

„Ne-am exprimat cea mai vie 
apreciere față de această poziție a 
democrației creștine" — a declarat 
Bettino Craxi, secretarul general al 
Partidului socialist. „Cred că ne în
dreptăm spre o soluție care se va 
putea bucura de cel mai larg con
sens" — a adăugat el.

„Ne pronunțăm pentru o soluție 
rapidă, cea mai rapidă posibil" — 
a declarat, la rîndul său, Enrico Ber- 
linguer. „Apreciem că intîlnirile care 
se desfășoară — inclusiv cele cu re
prezentanții Partidului Democrat- 
Creștin — merg în acest sens" — 
a subliniat secretarul general al
P.C.I.
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agențiile de presă transmit:
Vizită Ia Moscova.Joi la

Kremlin au avut loc convorbiri în
tre Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. și președintele R.D, Mada
gascar, Didier Ratsiraka. in cursul 
cărora — relatează agenția T.A.S.S. 
— s-a constatat cu satisfacție că re
lațiile dintre cele două țări se dez
voltă cu succes. S-a relevat necesi
tatea activizării eforturilor tuturor 
statelor și popoarelor în direcția în
lăturării primejdiei crescinde a 
cursei înarmărilor si a obținerii unor 
rezultate concrete în domeniul de
zarmării.

Masă rotundă. In “Pitala 
Portugaliei a avut loc o masă rotun
dă cu tema : „Probleme actuale ale 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale", organizată de Parti
dul Socialist Portughez, la care a 
participat o delegație a Partidului 
Comunist Român formată din prof, 
dr. Ion Totu, directorul Institutului 
central de cercetări economice, prof, 
dr. Constantin Moisuc de la Acade
mia „Stefan Gheorghiu" și prof. dr. 
Mircea Bulgaro de la Academia de 
studii economice din București. în 
cadrul discuțiilor s-a relevat necesi
tatea lichidării subdezvoltării eco
nomice în lume, așezării relațiilor 

dintre state pe baza principiilor de
plinei egalități, respectării suverani
tății și independentei naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

întrevedere la Budapesta. 
Joi, Jănos Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a avut o întreve
dere cu delegația Partidului Socia
list din Chile, condusă de secretarul 
general al partidului, Carlos Altami
rano. Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme ale dezvoltării conti
nue a relațiilor dintre cele două 
partide.

Sub patronajul primarului mu
nicipalității belgiene Namur, 
Louis Nameche, la Casa de cul
tură din localitate a avut loc o 
seară culturală românească, con
sacrată împlinirii a 60 de ani de 
la formarea statului național 
unitar român. Cu acest prilej, au 
fost prezentate filme documen
tare înfățisînd monumente ale 
istoriei si culturii românești, 
precum si obiective turistice din 
țara noastră. Au participat sena
tori, personalități ale conducerii 
municipalității Namur, oameni 
de cultură, un numeros public.

0 declarație a ministru
lui de externe ciadian. ”S1- 
tuația în Ciad s-a stabilizat și per

mite de acum Înainte angajarea dia
logului cu opoziția, în vederea reali
zării reconcilierii naționale", a decla
rat, la N’Djamena, ministrul de ex
terne al Ciadului, Wadal Abdelkader 
Kamougue. Totodată, Kamougue a 
subliniat că „dacă există o problemă 
ciadiană. ea trebuie rezolvată de că
tre ciadienii înșiși. Guvernul — a 
adăugat el — este dispus să nego
cieze în cadrul unei reconcilieri na
ționale".

Nouă țări arabeau accePtat> 
pînă în prezent, să participe la se
siunea extraordinară a Consiliului 
Ligii Arabe, prevăzută să aibă loc 
simbătă, la nivelul miniștrilor aface
rilor externe — informează agenția 
M.E.N. Sesiunea a fost organizată la 
cererea Republicii Arabe Yemen pen
tru a analiza situația care s-a creat 
ca urmare a asasinării președintelui 

acestei țări, Ahmed Hussein Al- 
Ghashmi. Țările ce vor participa sint 
Egipt, Kuweit. Bahrein. Emiratele 
Arabe Unite, Oman, Iordania, Soma
lia, Sudan și R.A. Yemen.

Conferință împotriva fas
cismului» Luînd cuvîntul la un 
mare miting consacrat comemorării 
a 30 de ani de la moartea lui Bento 
Jesus Carrasa — militant de frunte 
al mișcării antifasciste — Alvaro 
Cunhal, secretar general al Partidu
lui Comunist Portughez, a propus or
ganizarea unei conferințe împotriva 
fascismului în Portugalia. Numai ac
țiuni comune pot asigura menținerea 
regimului democratic consfințit prin 
constituție, a declarat el. Premierul 
Mario Soares a sprijinit propunerea 
făcută, sugerînd, la rîndul său, ridi

carea în centrul Lisabonei a un-l 
monument în memoria participanti- 
lor la rezistența antifascistă.

Un interviu al noului pre
ședinte al R.D.P. a Yeme
nului» Yemeniții au nevoie de sta
bilitate pentru a putea să-și con
struiască o viață nouă și să-și re- 
unifice țara — a declarat Aii Nasir 
Muhammad Hasani, noul președinte 
al R.D.P. a Yemenului, într-un inter
viu acordat ziarului britanic „Mor
ning Post". Relațiile dintre cele două 
părți ale Yemenului „sînt în prezent 
bune, în pofida anumitor încercări. 
Ne străduim să consolidăm înțelege
rea și cooperarea dintre R.D.P. a 
Yemenului și frații noștri din nordul 
țării".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341, București Piața Sctntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi și Instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SClNTEn 40 360


