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De mai bine de două săptămîni, 
lucrătorii ogoarelor au început sece
rișul cerealelor păioase. în județele 
din sudul și cîmpia de vest a țării, 
recolta de orz a și fost strînsă de pe 
suprafețe însemnate. Cu fiecare zi, 
pe măsura coacerii lanurilor, ritmul 
lucrărilor se intensifică, culminînd 
cu marea bătălie a recoltării griului. 
Este în interesul tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, al întregii țări 
ca, in condițiile timpului instabil din 
această perioadă — vreme însorită 
însoțită de frecvente averse de ploaie 
— recolta anului 1978 să fie strînsă la 
timp și fără nici un fel de pierderi. 
De aceea, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, direcțiile 
agricole și uniunile cooperatiste au 
datoria să sprijine 
îndeaproape uni
tățile agricole în 
organizarea mun
cii. încît recolta
rea. transportul 
produselor si de
pozitarea lor să 
se desfășoare ne
întrerupt pe baza 
unei organizări e- 
xemplare.

în acest an. din 
cauza condițiilor 
climatice deosebi
te — umiditate ridicată si tem
peraturi scăzute — coacerea la
nurilor de orz si griu este în
târziată. De aceea, la secerișul cerea
lelor păioase trebuie să fie folosite 
din plin fiecare zi, fiecare oră bună 
de lucru, pentru ca recolta din cîmp 
să ajungă în magazii în timpul cel 
mai scurt. Aceasta presupune organi
zarea exemplară a muncilor în cîmp 
și la bazele de recepție, utilizarea la 
întreaga capacitate a combinelor, mij
loacelor de transport și a celorlalte 
utilaje. Pornind de Ia condițiile spe
cifice acestui an, care impun scurta
rea la minimum a perioadei de re
coltare și însămînțare a culturilor 
succesive, Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare a stabilit ca 
întreaga acțiune să se desfășoare pe 
baza unei concepții organizatorice noi, 
superioare. Este vorba de constituirea 
în fiecare unitate agricolă a unor for
mații complexe de recoltare, dotate 
cu toate utilajele necesare, care să 
permită executarea în flux continuu 
a tuturor lucrărilor, astfel ca din mo
mentul începerii secerișului si pină 
la insămintarea culturilor succesive 
să nu treacă mai mult de 26—30 ore.

Se poate aprecia că în toate ju
dețele pregătirile pentru seceris au 
fost încheiate. Este însă bine cunoscut 
faptul că desfășurarea în ritm sus
ținut a recoltării depinde hotărîtor 
de munca mecanizatorilor, de felul în 
care specialiștii din unitățile agricole 
și celelalte cadre — activiști ai or
ganelor de partid si agricole jude
țene — învestite cu răspunderi pre
cise în campania de seceris. îndrumă 
si organizează la fata locului întreaga 
activitate. Buna funcționare si folo

sirea la capacitate maximă a combi
nelor. a celorlalte utilaje ce'se folo
sesc în campania de vară, inclusiv a 
mijloacelor de transport, constituie 
prima condiție de care depinde strin- 
gerea la timp si fără pierderi a re
coltei.

Reducerea duratei de recoltare si 
de insămintare a culturilor succesive 
impune, ca o cerință esențială, orga
nizarea lucrărilor în două schimburi, 
în acest scop, trebuie să se ia mă
suri ferme ca pe tractoarele reparti
zate la arat si discuit si care nu au 
acoperit numărul necesar de mecani
zatori. să lucreze efectiv în schimbul 
doi personalul permanent din uni
tățile agricole, cooperatorii instruiti 
să conducă tractorul, studenții insti

Printr-o temeinică organizare a muncii, 
prin folosirea judicioasă a tuturor forțelor 
mecanice și umane - recoltarea, transportul 
și depozitarea produselor să se desfășoare 
în cele mai bune condiții

tutelor agronomice sl elevii școlilor 
de mecanici agricoli. Pretutindeni, 
tractoarele trebuie să fie folosite la 
întreaga capacitate. Numai asa se pot 
realiza si depăși ritmurile de lucru 
prevăzute pentru fiecare lucrare în 
parte.

Cu atât mai mult se impune aceas
tă subliniere, cu cît rezultatele înre
gistrate după două săptămîni de la 
începerea secerișului dovedesc că în 
multe județe, din cauza neorganiză- 
rii în două schimburi a unor lucrări, 
cum sînt eliberatul terenului de 
paie, aratul și pregătitul solului, ca 
și a randamentului scăzut cu care 
sînt folosite mijloacele de transport, 
au apărut decalaje de trei pînă la 
șase zile între seceriș și însămîn- 
tarea culturilor succesive. Este o si
tuație care impune, acum cînd vo
lumul lucrărilor va crește substan
țial prin trecerea la recoltarea griu
lui, ca organele agricole și condu
cerile unităților agricole să urmă
rească îndeplinirea întocmai a pro
gramelor de lucru stabilite, iar Spe
cialiștii să asigure în acest scop în
drumarea si organizarea, direct în 
cîmp. a întregii activități.

Transportul rapid si depozitarea cu 
grijă a grînelor constituie o sarcină 
de cea mai mare răspundere, deoare
ce de aceasta depinde nu numai buna 
păstrare a recoltei, ci si functionarea 
neîntreruptă a combinelor, deci scur
tarea duratei secerișului si evitarea 
pierderilor. Cerința majoră este ca, 
printr-o temeinică organizare a mun
cii la încărcat si descărcat, mijloace
le de transport să efectueze cît mai 
multe curse pe zi. Este imperios ne

cesar ca activitatea de primire la 
bazele de recepție să fie astfel orga
nizată si corelată. încît tot ce se re
coltează să fie preluat si depozitat 
în aceeași zi. în acest scop, activita
tea la bazele de recepție trebuie să 
se desfășoare, asa cum s-a 'stabilit : 
în două schimburi, de zi și de noapte. 
Datorită mecanizării lucrărilor din in
teriorul bazelor de recepție — des
cărcarea mijloacelor de transport si 
manipularea producției pină la locu
rile de depozitare — durata de sta
ționare a unui mijloc de transport 
pentru descărcare se va reduce la 
circa 45 de minute. Desigur, aceasta 
cu condiția organizării exemplare a 
preluării producției si a respectării 
cu strictete de către unitățile agri

cole a graficelor 
stabilite de co
mun acord cu ba
zele de recepție 
privind transpor
tul recoltei.

Din păcate. încă 
de acum, de la 
secerișul orzului, 
cînd nu este de 
transportat un 
volum mare de 
produse, din cau
za nerespectării 
acestor cerințe 

majore, transportul și depozitarea 
producției nu se desfășoară cores
punzător. Ca urmare, în unități
le agricole din județele Constanța, 
Olt, Ilfov, Dolj ș.a., importante can
tități de orz nu au putut fi transpor
tate la bazele de recepție. în aceeași 
zi cu recoltarea, fiind depozitate în 
cîmp, direct pe pămîntul umed, ceea 
ce constituie un pericol real de de
preciere a unor însemnate cantități 
de produse.

Mai mult decît orieînd. în această 
perioadă. cînd intr-un timp s'-urt 
trebuie executat un mare v. ium de 
lucrări pentru strîngerea si depozi
tarea cu grijă a pîinii tării, organi
zațiile de partid de la sate, coman
damentele locale si conducerile uni
tăților agricole trebuie să facă dui 
plin dovada înaltei lor capacități de 
mobilizare a tuturor forțelor umane 
și materiale, de conducere si organi
zare a întregii activități, pentru a asi
gura respectarea programelor de lucru 
și a termenelor stabilite pentru fie
care lucrare în parte.

In județul Olt se strînge recolta de orz de pe ultimele hectare
(Foto : N. Ciorei)
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Industria Capitalei

In primul semestru - 
o producție suplimentară 
de peste un miliard lei

Oamenii muncii din întreprin
derile industriale bucureștene 
au încheiat primul semestru al 
acestui an cu o producție indus
trială suplimentară în valoare 
de 1 050 milioane lei. Sporurile 
de producție realizate se concre
tizează în 2 370 tone otel aliat, 
1 090 tone lamjnate finite pline 
din otel. 1 340 tone țevi din otel, 
622 tone mașini si utilaje tehno
logice pentru industria materia
lelor de construcții si refractare. 
224 tone mașini si utilaje teh
nologice pentru industria ușoară 
și alimentară, 3 locomotive pen
tru linii magistrale, mijloace de 
automatizare electrotehnice, apa
rate de măsură și control elec
tronice, 27 200 aparate de radio, 
mijloace ale tehnicii de calcul 
electronice, produse ale indus
triei de mecanică fină si opticii, 
medicamente, țesături și altele. 
Aproape întregul spor de pro
ducție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, 
planul la acest indicator fiind 
depășit cu 1,5 la sută. (D. Tîrcob).

A început 

recoltatul griului
TELEORMAN. După ce au în

cheiat Recoltarea orzului, meca
nizatorii si cooperatorii din ju
dețul Teleorman au trecut cu 
toate forțele la secerișul griu
lui pe cele mai bihe de 112 500 
hectare cultivate în acest an. în 
unitățile care fac parte din con
siliile intercooperatiste Puran' 
Fîntînele, Brinceni. Smirdioasa. 
Contești, Furculesti si altele 
griul a fost strîns pe primele 
sute de hectare. (Ion Toader).

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a intilnit luni. 3 iulie, 
cu tovarășul Joergen Jensen, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Danemarca, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită de prie
tenie în tara noastră. Tovarășul 
Joergen Jensen a fost însotit de Ber
nard Jeune, membru supleant al 
C.C. al P.C. din Danemarca.

La întrevedere au participat tova
rășii Emil Bobu. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Vasile Mușat. secre
tar al C.C. al P.C.R.

în numele conducerii P.C. din Da
nemarca. al comuniștilor danezi, 
tovarășul Joergen Jensen a transmis 
tovarășului Nicolae Ceausescu un

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul comerțului din Thailanda

Luni după-amiază. președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit pe Nam 
Phoonwathu. ministrul comerțului din 
Thailanda, care. în fruntea unei dele
gații economice, face o vizită în tara 
noastră. Oaspetele a fost însotit de 
Prăsit Narongdej. adjunct al minis
trului comunicațiilor, și dr. Arporn 
Sribhibhadadh, adjunct al ministrului 
agriculturii, membri ai delegației.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale.

Șeful delegației thailandeze a 
exprimat președintelui Nicolae 
Ceaușescu vii mulțumiri pentru pri
mire. pentru posibilitatea de a vizita 

10. REGLEMENTAREA PE CALE 
POLITICĂ, PRIN TRATATIVE 

a litigiilor dintre state — cerință

călduros mesaj de salut. Oaspetele a 
mulțumit pentru invitația de a vi
zita România, pentru posibilitatea 
oferită de a cunoaște nemijlocit 
viața și preocupările poporului român, 
dind o înaltă apreciere rezultatelor 
obținute, sub conducerea Partidului 
Comunist Român. în construcția so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în tara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
rugat pe tovarășul Joergen Jensen 
să transmită Partidului Comunist din 
Danemarca, militanților săi un 
cordial salut de prietenie si solida
ritate. precum si urarea de noi suc
cese în activitatea pusă în slujba 
promovării intereselor fundamentale 
ale oamenilor muncii danezi.

în timpul întrevederii s-a proce- 

tara noastră sl de a cunoaște nemij
locit marile realizări obținute de 
România în dezvoltarea sa economică 
si "socială.

în timpul convorbirii s-au evocat 
bunele relații dintre România și 
Thailanda, aprețiindu-se că există 
posibilități pentru intensificarea co
laborării economice, a schimburilor 
comerciale și a cooperării în alte do
menii de interes reciproc. S-a subli
niat că dezvoltarea raporturilor ro- 
mâno-thailandeze contribuie la o 
mai bună cunoaștere între cele două 
țări, servește interselor popoarelor 
român și thailandez. cauzei păcii și 
colaborării între națiuni.

S-a subliniat, totodată, necesitatea 
întăririi colaborării între țările mici 
și mijlocii. între țările in curs de 

dat la o informare reciprocă cu pri
vire la activitatea și preocupările 
actuale ale celor două partide si a 
avut loc un schimb de vederi asupra 
unor probleme ale mișcării comuniste 
Si muncitorești internaționale, ale 
vieții politice mondiale.

Cele două părți au apreciat cu sa
tisfacție bunele relații de prietenie și 
solidaritate frățească existente între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Danemarca, exprimînd 
dorința de a intensifica și adinei con
lucrarea dintre cele două partide. 
Dezvoltarea prieteniei si colaborării 
dintre P.C.R. și P.C.D. constituie un 
aport la promovarea cursului pozitiv 
al relațiilor dintre România si Dane- 
(Continuare în pag. a IlI-a) 

dezvoltare si nealiniate. între toate 
țările lumii. în vederea instaurării 
unei noi ordini economice mondiale, 
a unor relații interstatale bazate pe 
egalitate în drepturi, avantaj reci
proc. pe respectarea independentei și 
suveranității naționale, care să asi
gure dezvoltarea de sine stătătoare a 
tuturor popoarelor lumii. în acest 
context s-a exprimat convingerea 
că România și Thailanda vor conlu
cra tot mai strîns si pe planul rela
țiilor internaționale, pentru a-si aduce 
contribuția la soluționarea. în inte
resul popoarelor, a problemelor com
plexe care confruntă astăzi omeni
rea. la lupta pentru o lume mai 
dreaptă si mai bună.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

REZOLUȚIA
Consfătuirii pe țară a oamenilor 

muncii din comerțul socialist 
în pagina a ll-a

Afară plouă anapoda. Pe 
cer este și puțin soare. 
Bate și un vint dinspre 
miază-zi si eu stau de vor
bă cu Traian Ticula. Omul 
s-a născut în 1940. în satul 
Goleș. comuna Toplita. 
Este fiu de miner: în 1974 
a terminat facultatea de 
drept de la Cluj: este însu
rat cu o învățătoare ol
teancă și este primar. Pri
marul comunei Ghelari.

— Și ce vînt v-a adus 
pe la noi ? — m-a întrebat 
el. după ce am vorbit des
pre echipa lor de fotbal 
care activează în divizia C 
și care nu are pretenții 
mai mari...

— Știi ce vînt m-a adus? 
Aseară am fost la poșta 
din Hunedoara. La tele
foane. Pînă mi s-a dat le
gătura. am răsfoit cartea 
de telefoane a municipiu
lui Hunedoara si la un 
moment dat am tresărit. 
Am zis în gindul meu : 
„Nu se poate !“.

— Ce să nu se poată ?
— Tovarășe primar. eu 

cunosc comuna asta a du- 
mitale de multi ani. Cînd 
lucram la Hunedoara, acum 
vreo douăzeci și ceva de 
ani. treburile mă aduceau 
de multe ori si ne aici, prin 
Ghelari. în afară de bise
rica asta mare, nu aveați 
mai nimic. Și acum am 
descoperit în cartea aia de 
telefoane o mulțime de a- 
bonati.

— După o statistică mai 
veche, neadusă la zi. știu 
că avem în comună 201 a- 
bonati particulari.

Am rămas surprins. Nu 
de faptul că sînt în Ghe
lari peste două sute posturi 
telefonice particulare, dar 

mună de pădureni. unde 
nu cu mult timp în urmă 
se vira ara în ac la lu
mina lămpii cu gaz. acum 
sînt înregistrate peste cin
cizeci de autoturisme pro
prietate personală, aproape 
2 000 televizoare și apara
te de radio, 750 aragazuri, 
875 frigidere — și au
ziți : „aici unde se băteau 
rufele cu maiul pe malul 
apei au apărut peste sase 
sute de mașini de spălat".

îmi amintesc de pădure- 
nii care coborau cu strai- 
tele pe umeri la târgul de 
sîmbătă din Hunedoara, 
care băteau cu pasul ori 
cu trenulețul cei 18 kilo
metri care-i despart de 
orașul cald.

— Nu te supăra, dar 
vreau să te întrerup pen
tru a-mi spune ceva.

— Ce anume ?
— Portul pădurenesc a 

dispărut ? Ghelărenii au 
renunțat la frumoasele lor 
veșminte ?

— Unii da. Dar marea 
lor majoritate, nu. Femeile 
în special... O să vedeți cît 
stati aici. Dacă doriți, in
trăm si-n cîteva case de 
pădureni.

Pădureni spălînd rufelemai aflasem că această co

la mașini electrice. Pădu
reni vorbind din casa lor 
la telefon. Pădureni cu 
Dacia 1 300 în bătătură.

— Cît cîștigă un miner 
de aici, din Ghelari ?

— Păi, depinde de price
perea. de hărnicia lui. Șe
ful de brigadă Iordache 
Scînteie a scos luna trecu
tă peste șapte mii...

Intră la primar o femeie. 
Trăită bine dar amărîtă. 
Aflu din dialogul ei cu 

P adu renii vor deveni 
orășeni

-----------------------------Reportaj de Nicuță TĂNASE --------------------------------
primarul că are trei copii 
și că locuiesc pe strada 
Eroilor. Mai aflu că băr
batul ei i-a plecat cu tele
vizorul de-acasă, că bea, că 
s-a mutat la o soră de-a 
lui. Că-i băiat bun cînd nu 
bea... îl roagă pe primar 
să-1 cheme să stea de vorbă 
cu el.

— Aveți multe cazuri 
din astea ? îl întreb eu pe 
primar după ce femeia 
pleacă mai liniștită.

— Ați văzut pădure fără 
uscături ? Mai avem vreo 
doi. Dar îl aducem pe dru
mul drept.

— Vreau să mai întreb 
ceva : Mersici baci mai tră
iește ? Acum vreo două
zeci si ceva de ani. am 
scris despre el. El era se
tul fanfarei. Vestita fanfa- 

ră din Ghelari. Citi ani 
mai are ?

— Vreo 66 șl l-am înti
nerit. Acum se ocupă de 
altă fanfară. Ca să nu pia
ră tradiția, pe lîngă fan
fara pensionarilor. am 
cumpărat instrumente si 
am înființat una cu 45 de 
copii de școală.

A stat ploaia care bătea 
anapoda. Pala de vînt și 
soarele aproape au uscat 
caldarîmul.

— Tovarășe primar, m-a 
mai adus un vînt la dum
neata. Am citit o carte do
cumentară : „Sub cerul 
purpuriu al Hunedoarei" si 
am văzut acolo că vreți să 
deveniți oraș.

— Și ce e rău în asta ? 
Vă duc eu acum în cartie
rul Cut. acolo construim 
orașul. Am ridicat blocuri 
si nu peste multă vre
me se va ridica un bloc 
cu 32 de apartamente si cu 
spatii comerciale la parter. 
Am si început să demolăm 
niște barăci vechi. Nu mai 
este Ghelariul pe care spu
neți că 1-ati cunoscut.

Ieșim. Mergem spre car
tierul Cut. Se construiește. 
Se construiește întruna. 
S-au construit în cartierul 
Cuț al pădurenilor multe

blocuri și se nlai constru
iesc. Se ridică ele mai în
cet, dar se ridică.

— Aveți un club munci
toresc, scenă încăpătoare, 
frumoasă. Vă vizitează tea
trele care pleacă în turneu 
prin tară ?

— Nu se găsesc locuri 
la spectacolele de muzică 
populară. Teatrul... A fost 
arhitectul Liviu Oros, co
micul devean. șl ghelărenii 
îl mai așteaptă. Avem în 
perspectivă înființarea u- 
nei echipe de teatru. Altă 
echipă de dansuri cu temă 
și o formație de muzică 
folk.

Primarul răspunde la sa
lutul unui tânăr.

— Portarul echipei noas
tre de fotbal. V-am spus, 
sîntem pe la mijlocul di
viziei C.

S-a făcut vreme frumoa
să. Nu mai bate nici vîn- 
tul. Iți vine să spui poe
zii.

— Știu că pe vremuri se 
îngrijeau de sănătatea pă
durenilor un medic si o 
moașă...

— Astăzi avem un spital, 
un dispensar de întreprin
dere, circă sanitară și o far
macie. Șapte medici, două
zeci de cadre cu pregătire 
medie și 18 cadre auxiliare.

— Unitățile școlare ?
— Avem, funcționează pe 

raza comunei noastre 42 de 
cadre didactice.

— Ai curaj să fii primar 
de oraș ?

— De ce să nu am ?
La un moment dat. mă 

opresc. Am văzut o firmă, 
îmi notez : „Grădinița de 
copii a minerilor este ne 
strada Trandafirilor". îmi 
zic în gînd : „Ce frumos" ! 
Și-mi iau rămas bun de la 
primarul viitorului oraș al 
pădurenilor.

esențială a coexistenței pașnice
„Considerăm că trebuie făcut totul pentru ca problemele liti

gioase dintre state să fie soluționate pe calea tratativelor pașnice, 
excluzîndu-se războiul ca mod de rezolvare a acestor probleme. 
Trebuie să se acționeze cu spirit de răspundere față de propriul 
popor și față de pacea generală, pentru soluționarea problemelor 
pe cale pașnică, pentru întărirea solidarității și colaborării între 
toate națiunile lumii".

NICOLAE CEAUȘESCU
Realitățile lumii contemporane im

pun coexistenta pașnică a statelor, 
indiferent de orînduirea lor socială, 
ca o necesitate obiectivă — singura 
alternativă a unui război mondial 
pustiitor — cheia de boltă a realizării 
coexistentei pașnice fiind respectarea 
și înfăptuirea consecventă a princi
piilor egalității în drepturi, suvera
nității și independentei naționale, ne- 
imixtiunii, avantajului reciproc, ne- 
recurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța.

Conținutul umanist, progresist al 
principiilor coexistentei pașnice, ne
cesitatea de a le transpune în chip 
exemplar în viată sînt pregnant evi
dențiate în documentele Congresului 
al XI-lea. în Programul P C.R.. în 
lucrările secretarului general al parti
dului, președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care, cu 
ardoarea revoluționară proprie în
tregii sale activități puse în slujba 
idealurilor înaintate ale omenirii, 
subliniază permanent că numai prin 
înfăptuirea acestor principii se asigu
ră cadrul necesar pentru afirmarea și 
dezvoltarea liberă, suverană, a fie
cărei națiuni si. totodată, pentru o 
colaborare internațională activă și 
rodnică.

0 întrebare crucială : ca
lea forței sau metoda tra
tativelor? Din ansarnblul unitar al 
principiilor amintite decurge ca un 

corolar firesc necesitatea reglemen
tării prin mijloace pașnice, prin tra
tative. a problemelor litigioase, a di
ferendelor si conflictelor dintre state 
— comandament care se impune cu 
o acuitate deosebită în condițiile con
temporane.

Trăim vremuri în care evenimen
tele se succed într-o cadență tumul
tuoasă : pe arena internațională au 
loc mari procese pozitive, progresis
te. dar si destule fenomene negative, 
un șir întreg de contradicții sociale 
si Internationale se agravează — toa
te acestea inprimînd situației inter
naționale un caracter complex, con
tradictoriu.

O realitate fundamentală a lumii 
de azi o constituie existenta, ca re
zultat obiectiv al dezvoltării istorice 
mondiale, a unei mari diversități de 
state — socialiste, țări în curs de dez
voltare și state capitaliste dezvoltate.

între state-se ivesc probleme liti
gioase, divergențe, interese opuse. în 
numeroase zone ale lumii. îndelun
gata dominație colonială a generat și 
lăsat moștenire probleme acute de 
ordin politic, teritorial, etnic, reli
gios, inclusiv dispute de frontie
ră. Un șir de alte chestiuni liti
gioase au apărut ca urmare a politicii 
imperialiste de forță și dictat, a ne
respectării și violării de către unele 
state a principiilor fundamentale 
de relații, a drepturilor popoarelor la 
suveranitate, independentă, integritate 
teritorială. Acestora li s-au supra- 
adăugat probleme de ordin general, 
la scară mondială, care decurg din 

menținerea subdezvoltării pe întinse 
regiuni ale planetei si adîncirea de
calajelor dintre state, din prelungirea 
crizei economice, precum si a crize
lor de energie, materii prime, valu- 
tar-financiare etc.

în aceste condiții, viata însăși ri
dică întrebarea crucială : cum. pe ce 
căi să se soluționeze problemele li
tigioase, conflictele ? Pe calea arme
lor — sau a mijloacelor politice, a 
tratativelor.

Singura cale justă și efi
cientă, conformă cu rațiu
nea umană. Secole de_a rfndui, 
pentru rezolvarea disputelor s-a 
recurs la forța armelor. Perioada im
perialismului a dus la paroxism po
litica forței. încercările de a „solu
ționa" prin intervenții militare liti
giile ivite ca expresie a luptei pen
tru reîmpărțirea, coloniilor, a piețe
lor de desfacere, a zonelor de influ
entă au culminat cu cele două con
flagrații mondiale, soldate cu zeci de 
milioane de victime omenești, cu 
imense pagube materiale.

Pe baza tragicei experiențe a po
poarelor, încă după primul război 
mondial s-a afirmat, cu o amploare 
nemaicunoscută pînă atunci, ideea 
soluționării neînțelegerilor prin alte 
metode decît acelea ale tortei, pe căi 
pașnice. Născută din dorința institu-
(Continuare în pag. a IV-a)
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REZOLUȚIA
Consfătuirii pe țară a oamenilor 

muncii din comerțul socialist
Desfășurată la București, In zilele 

de 27—28 iunie 1978, Consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din comerțul so
cialist, convocată din inițiativa 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a supus unei ample și 
profunde analize modul In care oa
menii muncii din comerțul socialist 
transpun în viață sarcinile ce le 
revin din hotărîrile Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
a P.C.R. din decembrie 1977. Consfă
tuirea a stabilit noi măsuri pentru 
sporirea contribuției comerțului so
cialist la realizarea politicii partidu
lui de dezvoltare economico-socială a 
țării, de ridicare continuă a nive
lului de trai material și spiritual al 
întregului popor.

Manifestare pregnantă a democra
ției muncitorești, larg promovată în 
toate domeniile vieții economice și 
sociale din țara noastră, consfătuirea 
a reunit lucrători din activitățile co
merciale, muncitori personal operativ 
și cadre de conducere din toate zo
nele țării, fiind precedată de con
sfătuiri la nivelul fiecărui județ.

Prin caracterul cuprinzător al 
dezbaterilor. prin spiritul lor critic si 
autocritic, prin hotărîrile adoptate. 
Consfătuirea pe tară a lucrătorilor 
din comerțul socialist se înscrie ca 
un eveniment de importantă -maioră 
în îmbunătățirea continuă a aprovi
zionării populației. în îndeplinirea la 
un nivel tot mai ridicat a importan
telor funcții economice si sociale ale 
comerțului socialist

Consfătuirea îsi exprimă via satis
facție și deplina adeziune față de 
indicațiile prețioase și sarcinile cu
prinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la încheierea lu
crărilor $1. în numele tuturor lucră
torilor din comerțul nostru socialist, 
se angajează să nu precupețească nici 
un efort pentru aplicarea lor perse
verentă în viață, prin desfășurarea 
unui comerț modem și civilizat care 
să satisfacă exigențele mereu cres- 
cînde ale maselor de consumatori.

Consfătuirea aduce calde mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
înaltele aprecieri adresate activității 
oamenilor muncii din comerțul so
cialist contribuției lor la înfăptuirea 
politicii partidului de creștere conti
nuă a nivelului de trai al întregului 
popor.

★
Evidențiind succesele deosebite ob

ținute de comerțul socialist în 
decursul celor trei decenii de exis
tență, în ce privește sporirea volu
mului desfacerilor de mărfuri ca o 
consecință a marilor succese obținute 
de clasa muncitoare, de țărănime și 
intelectualitate, de toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate. în 
dezvoltarea la cote mereu mai înalta 
a potențialului economic al țării, în 
industrializarea socialistă. în creș
terea producției agricole vegetale și 
animale, în extinderea si moderni
zarea tuturor ramurilor economiei 
naționale, cit și rezultatele în direc
ția dezvoltării bazei materiale a 
comerțului, astfel ca aceasta să răs
pundă din ce în ce mai bine cerin
țelor comerțului modern, rezoluția 
subliniază că in ridicarea la un ni
vel superior a activității comerciale 
un loc important revine îmbunătă
țirii permanente a studiului cere
rii de consum a populației, funda
mentării judicioase a contractării 
fondului de mărfuri si distribuirii sale 
pe teritoriu. în deplină concordantă 
cu variatele nevoi ale consumatorilor 
din diferitele zone ale țării.

Consfătuirea — se spune în rezo
luție — își exprimă în unanimitate 
convingerea că, îndeplinind cu fer
mitate hotărîrile Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale P.C.R., sînt întrunite toate con
dițiile pentru ca în perioada ce ur
mează comerțul socialist să asigure 
o tot mai bună aprovizionare cu măr
furi a populației, să realizeze inte
grai, an de an, volumul planificat al 
desfacerilor de mărfuri, să pună la 
dispoziția consumatorilor produse în- 

>tr-o continuă înnoire și diversificare 
sortimentală și cît mai apropiate de 
cerințele consumului rațional-știin- 
țific, să satisfacă într-un grad tot 
mai înalt exigențele cumpărătorilor 
sub raportul servirii, prezentării 
mărfurilor și al reducerii timpului 
destinat cumpărăturilor, toate reali
zate în condiții de eficiență economi
că ridicată.

în scopul desfășurării unei munci 
sistematice de perfecționare a tu
turor laturilor activității comerciale, 
consfătuirea hotărăște :

1. în domeniul aprovizionării cu 
mărfuri a populației, fiecare lucrător 
din comerț să acționeze ferm pentru 
realizarea integrală a prevederilor 
din Programul de creștere a nivelu
lui de trai pentru perioada 1976—1980, 
adoptat de Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1977, astfel 
incit in anul 1980 volumul total al 
desfacerilor cu amănuntul să ajungă 
la 215 miliarde lei, cu 52,1 la sută 
mai mult decit în 1975.

O preocupare prioritară va fi acor
dată aprovizionării principalelor o- 
rașe și centre muncitorești, asigurin- 
du-se în permanență acoperirea ce
rințelor variate de consum ale mi
nerilor, metalurgiștilor, petroliștilor, 
muncitorilor forestieri, ale lucrători
lor din industria chimică, industria 
ușoară ș.a.m.d.

Consfătuirea cere să se manifeste 
o atenție deosebită pentru înlăturarea 
lipsurilor și deficiențelor existente 
încă în comerț, astfel încît în maga
zine să se găsească în permanență în
tregul sortiment de mărfuri realizat 
de industria bunurilor de consum, iar 
aprovizionarea fiecărei unități co
merciale să se desfășoare ritmic ; 
sînt necesare acțiuni prompte pentru 
reasortarea cu mărfuri a unităților 
pe măsura vînzării și pentru oprirea 
pătrunderii în comerț a unor mărfuri 
necorespunzătoare calitativ.

2. în privința fondului de mărfuri, 
ca volum și structură, accentul prin
cipal va fi pus pe realizarea inte
grală a programelor aprobate de 
partid și guvern în legătură cu pro
ducția si desfacerea bunurilor de 
consum.

a) in sectorul mărfurilor alimen
tare, structura sortimentală va fi 
pusă în concordanță cu cerințele con
sumului rațional, asigurîndu-se pre
zenta crescîndă la desfacere a pro
duselor cu valoare nutritivă ridicată 
și cu un conținut bogat în vitamine ; 
vor fi promovate activ produsele ali
mentare care favorizează moderni
zarea consumului și ușurarea muncii 
de preparare în gospodării. Consfă
tuirea cere industriei alimentare să 
realizeze un volum mal mare și mai 
variat de produse dietetice, iar di
recțiilor comerciale să asigure în fie
care oraș raioane pentru desfacerea 
acestor produse. O atenție deosebită 
se va acorda asigurării continuității 
în aprovizionarea unităților cu 
mărfuri alimentare de cerere curen
tă — pîine și produse de panificație, 
lapte și lactate proaspete, carne si 
preparate din carne, pește, ouă, legu
me, fructe și altele.

b) în sectorul de textlle-incăl- 
țăminte se va intensifica vînzarea 
articolelor de îmbrăcăminte gata 
confecționate, a tricotajelor, a artico
lelor pentru copii, a obiectelor pen
tru dotarea locuințelor, accentuîn- 
du-se ritmul de înnoire și diversifi
care sortimentală si sporind pon
derea mărfurilor de calitate supe
rioară.

c) în sectorul metalo-chimice, o 
preocupare deosebită va fi acordată 
asigurării unei tot mai cuprinzătoare 
și mereu înnoite game sortimentale 
de articole tehnice, de uz casnic și 
gospodăresc, cosmetice, detergenți și 
alte produse chimice, articole de sti
clărie, mobilă, materiale de construc
ții, produse specifice mediului rural, 
articole destinate recreării, turismu
lui. Se vor satisface mai complet ce
rințele populației de bunuri electrice 
și neelectrice care ușurează munca 
în gospodărie, precum și de alte bu
nuri de folosință îndelungată.

d) în alimentația publică se impun, 
în continuare, acțiuni hotărîte pentru 
diversificarea și creșterea ponderii 
producției culinare, o participare 
crescîndă la desfacere a băuturilor 
nealcoolice și slab alcoolizate, ridi
carea rolului social-economic al ali
mentației publice și îmbunătățirea 
activității cantinelor și cantinelor- 
restaurant. Un accent deosebit tre
buie pus pe dezvoltarea rețelei pro
filate pe desfacerea produselor lac
tate și pe realizarea de preparate pe 
bază de lactate, ouă, legume și alte 
produse alimentare. Direcțiile comer
ciale județene și a municipiului 
București vor întocmi programe pe 
baza cărora să realizeze în termen 
de 6 luni o cotitură radicală în acest 
domeniu. Trebuie înlăturată cu toată 
hotărîrea tendința de șablonizare, de 
uniformizare a preparatelor, mîncă- 
rurilor și a altor produse culinare. 
Fiecare unitate de alimentație pu
blică trebuie să se distingă printr-o 
personalitate proprie în privința pre
paratelor pe care le oferă și a nive
lului servirii.

e) cooperația de consum va trebui 
să-și sporească aportul la înfăptui
rea politicii de înflorire multilaterală 
a satului, de satisfacere a cerințelor 
de trai ale țărănimii. Uniunile jude
țene și cooperativele comunale sînt 
datoare să îmbunătățească aprovizio
narea populației rurale cu mărfuri 
de calitate, în sortimente varia
te și să exercite o influență ac
tivă asupra producției de măr
furi pentru sate ; ele sint che
mate să asigure gospodărirea cît mai 
rațională a fondului de mărfuri de 
care dispun, distribuirea produselor 
pe zone și comune potrivit cerințe
lor populației și specificului local ; 
totodată, să lărgească continuu ac
tivitatea de producție în scopul com
pletării resurselor de mărfuri pentru 
consumul populației.

f) întreprinderile de producție, va
lorificare și industrializare a legu
melor și fructelor sînt obligate să ia 
măsuri în vederea aprovizionării u- 
nităților comerciale cu un sortiment 
complet de legume, fructe, cartofi și 
struguri de masă, care să fie vîndute 
populației după ce au fost sortate pe 
calități. Un accent deosebit va tre
bui pus pe extinderea preatnbalării 
legumelor și fructelor, precum și pe 
livrarea acestora de la producător di
rect la unitățile de desfacere cu a- 
mănuntul.

g) Ministerul Turismului și oficiile 
județene de turism trebuie să-și per
fecționeze în mod sistematic activi
tatea, corespunzător extinderii circu
lației turistice interne și internațio
nale, să dezvolte, să diversifice și să 
ridice nivelul serviciilor prestate, să 
asigure modernizarea bazei materia
le a turismului.

h) unitățile de librărie și papetărie 
se vor îngriji de aprovizionarea 
cu întreg sortimentul de. mărfuri, 
potrivit profilului și cerințelor cum
părătorilor.

i) rețeaua de farmacii de la orașe 
și sate trebuie să asigure în perma
nență întregul sortiment de medica
mente necesar populației și, , în ca
zurile în care reglementările prevăd, 
să elibereze medicamente numai 
contra rețetă.

tn realizarea măsurilor privind 
mai buna aprovizionare cu mărfuri 
a populației se va pune un mai 
mare accent pe conlucrarea strînsâ 
între comerțul cu amănuntul si co
merțul cu ridicata, atît în aprovizio
narea fără întrerupere a magazine
lor. cît și în înnoirea șl diversifi
carea sortimentală a fondului de 
mărfuri.

3. In domeniul planificării și repar
tizării fondului de mărfuri pe terito
riu, consfătuirea subliniază necesi
tatea aplicării ferme în întreaga ac
tivitate a comerțului socialist a Ho- 
tărîrii C.C. al P.C.R. cu privire Ia 
perfecționarea mecanismului econo- 
mico-financiar.

Organele comerciale au datoria să 
asigure, atît la produsele agroalimen- 
ta-re, cît și la cele industriale, sa
tisfacerea cerințelor oamenilor mun
cii pe baza unui consum știtnțific-ra- 
țional, în raport cu cerințele fiziolo
gice, cu caracteristicile și specificul 
poporului nostru, cu tradițiile și, 
deopotrivă, cu ceea ce se produce în 
țară, orientînd consumul în funcție 

de posibilitățile economiei naționale, 
combătînd risipa în orice domeniu.

La determinarea sarcinilor de plan 
pe toate eșaloanele comerțului, să se 
pornească de la studierea aprofun
dată a cerințelor pieței si să se 
elaboreze prognoze privind evoluția 
cererii de consum pe perioade mai 
mari de timp.

Pentru mai buna fundamentare a 
planului circulației mărfurilor in pro
fil teritorial, comerțul, împreună cu 
celelalte organe interesate vor tre
bui să îmbunătățească elaborarea 
balanței de venituri și cheltuieli bă
nești ale populației la nivel jude
țean. îndeosebi prin aprofundarea 
mai complexă a indicatorilor si prin
tr-o mai bună corelare a termenelor 
de întocmire a acesteia cu termenele 
de defalcare a planului.

La repartizarea fondului de mărfuri 
pe teritoriu vor fi luați în conside
rare toți factorii generali și specifici 
care definesc necesarul de consum, 
cum sînt : fizionomia socio-economică 
a fiecărui județ, tradițiile și obice
iurile de consum, dinamismul dife
rențiat al dezvoltării județelor, redu
cerea decalajelor în consumul popu
lației de la orașe și sate din unele 
județe ale țării ș.a.

4. în domeniul studierii cererii de 
mărfuri a populației, paralel cu Îm
bunătățirea planificării în profil te
ritorial. toate verigile organizatorice 
ale comerțului trebuie să asigure 
fundamentarea necesarului de mărfuri 
pe cerințele reale de consum ale 
populației, înlăturîndu-se astfel libe
rul arbitru în alegerea și contrac
tarea fondului de marfă.

In activitatea de cercetare a pieței 
se va acorda o atenție maximă ela
borării unor studii privind consumul 
și dotarea rațională a populației. în 
condițiile țării noastre, studii care să 
servească la fundamentarea științifică 
si corelarea judicioasă a volumului și 
structurii fondului de marfă cu ce
rințele consumului rațional.

5. în domeniul perfecționării rela
țiilor comerț-industrie, consfătuirea 
apreciază că se impune ca industria 
bunurilor de consum și comerțul să-și 
intensifice preocupările pentru îmbu
nătățirea sistemului de contractare și 
livrare a mărfurilor și să procedeze 
cu o mai mare operativitate la adap
tarea producției și a desfacerii în 
raport cu modificările intervenite în 
cererea populației.

Tinind seama că majoritatea perso
nalului comercial este format din 
femei, consfătuirea cere să se dea un 
curs mai rapid rezolvării problemei 
privind livrarea mărfurilor în. amba
laje de transport de mai mică greu
tate. care să permită manipularea lor 
cu ușurință. De asemenea, consideră 
necesară extinderea livrărilor de 
mărfuri preambaiate, Jn care scop 
industria și comerțul cu ridicata tre
buie să-și dezvolte capacitățile de 
preambalare a produselor.

Consfătuirea consideră necesară 
continuarea organizării de tîrguri a- 
nuale de mostre și a expozițiilor ju
dețene de bunuri de consum. în ca
drul cărora, concomitent cu testarea 
largă a opiniilor populației din dife
rite zone ale tării, a reprezentanților 
consumatorilor din toate categoriile 
socio-profesionale. să se desfășoare 
si cea mai mare parte a lucrărilor de 
contractare a fondului de mărfuri.

6. în domeniul dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a comerțului, con
sfătuirea subliniază necesitatea apli
cării sistematice a normelor generale 
de organizare a rețelei comerciale și 
de alimentație publică, aprobate prin 
decret, a modernizării rețelei comer
ciale si a activității de depozitare si 
vehiculare a mărfurilor, a practicării 
unui comerț în forme moderne, civi
lizat si activ. în măsură să satisfacă 
cit mai deplin cerințele consumatori
lor de la orașe si sate.

Pînă la finele anului 1980 trebuie 
asigurat ca suprafața comercială să 
ajungă în ansamblul ,ei la circa 8 mi
lioane metri pătrati. O atenție spe
cială se va acorda realizării de .spații 
comerciale la parterul clădirilor de 
locuit si al altor clădiri si se vor da 
în funcțiune pînă la sfîrșitul actua
lului cincinal încă 12 magazine Uni
versale. cu o suprafață comercială 
utilă de circa 70 000 mp. Marile cen
tre urbane din tară vor avea, pînă in 
anul 1980, cel de-al doilea magazin 
universal.

Consfătuirea consideră necesar ca 
în dezvoltarea rețelei comerciale să 
se acționeze în următoarele direcții : 
corelarea extinderii rețelei comercia
le cu dezvoltarea socio-economică, 
la nivelul fiecărui județ și în pro
fil microteritorial ; dezvoltarea cu 
precădere a rețelei comerciale în lo
calitățile unde, în prezent, aceasta 
este deficitară ; extinderea unor ti
puri de unități cu profil speciali
zat, corespunzător creșterii fondului 
de mărfuri ; mai buna organizare a 
rețelei comerciale în zonele de a- 
grement ; îmbunătățirea structurii 
rețelei comerciale din mediul rural ; 
organizarea sistematică a prestării u- 
nor servicii către populație — trans
portul și montarea la domiciliu a 
articolelor de volum și greutate 
mare, sporirea numărului de case și 
microcase de comenzi etc. ; revitali- 
zarea cu mai multă hotărîre a cen
trelor comerciale tradiționale din u- 
nele mari orașe ale țării, a halelor 
și piețelor agroalimentare.

7. în domeniul creșterii eficienței 
activității comerciale, consfătuirea 
cere să fie depuse toate eforturile 
ca, odată cu perfecționarea mecanis
mului economico-financiar. între
prinderile comerciale să valorifice cît 
mai complet pirghiile economice care 
duc la utilizarea rațională ă resur
selor materiale și financiare, la re
ducerea cheltuielilor de circulație, la 
desfășurarea unei activități rentabile 
de către fiecare unitate comercială.

Bugetul de venituri și cheltuieli 
trebuie să devină un instrument o- 
perativ. un document de sinteză, în 
care să se regăsească preocuparea 
întregului personal muncitor din în
treprinderea comercială pentru asi
gurarea aprovizionării populației, în 
condiții de maximă eficiență eco
nomică.

Consfătuirea consideră necesar ca 
unitățile mici de alimentație publi
că. bufete, cabane ș.a. să fie date 
în primire personalului respectiv, pe 
principiul acordului global, care în
seamnă ca după recuperarea cheltu
ielilor efectuate și a vărsării către 
stat a unui anumit beneficiu, dife
rența să revină colectivului, în ra
port cu munca depusă.

în asigurarea continuității desface
rilor de mărfuri o importantă deo
sebită o au stocurile din comerț. în 
acest sens, în toate verigile comerțu
lui trebuie pus accentul pe respecta
rea nivelului planificat al stocurilor, 
precum și pe normele aprobate atît 
ca volum, cît și ca structură sorti
mentală. concomitent cu promovarea 
unei atitudini juste, comandîndu-se 
toate mărfurile pe care populația le 
solicită.

în domeniul ridicării nivelului de 
servire a consumatorilor, consfătuirea 
cere înlăturarea grabnică a deficien
țelor existente în ce privește respec
tarea de către unii lucrători a regu
lilor de comerț, ca si a unor compor
tări nepoliticoase față de cumpără
tori. Ținînd seama de creșterea con
tinuă în tara noastră a circulației tu
ristice internaționale, învătămîntul 
comercial trebuie să pună un accent 
mai mare pe predarea limbilor străi
ne de circulație mondială, iar in lo
calitățile unde locuiesc naționalități 
conlocuitoare, învătămîntul comercial 
va fi organizat și în limba maternă 
a acestor naționalități.

O cotitură radicală trebuie făcută 
In privința participării la vinzare a 
întregului aparat comercial. In acest 
sens, pe baza graficelor orare ale fie
cărei unități comerciale și de alimen
tație publică va fi asigurată, în orele 
și în zilele de vîrf, prezența la vinza
re a personalului TESA, în frunte cu 
conducerile întreprinderilor și ale u- 
nităților, măsură care trebuie să con
ducă la creșterea considerabilă a ni
velului de servire.

Berna servire a consumatorilor tre
buie să constituie, totodată, un mij
loc pentru reducerea timpului afectat 
cumpărăturilor, fiind necesar să se 
acționeze pentru promovarea. în fie
care unitate comercială, a unor for
me și metode de muncă si de orga
nizare care să conducă la ușurarea 
alegerii de către cumpărător a măr
furilor dorite, la mai buna informare 
a acestora, la crearea unui climat cît 
mai favorabil luării deciziei de cum
părare.

9. Realizarea marilor sarcini ce 
revin comerțului necesită aplicarea 
cu consecvență a principiului con
ducerii colective, creșterea rolului 
personalului muncitor, a șefilor de 
unități în soluționarea problemelor 
esențiale ale activității din acest sec
tor, atragerea sistematică a repre
zentanților consumatorilor la alege
rea și contractarea fondului de marfă, 
consultarea permanentă a consiliilor 
șefilor de unități, participarea acti
vă a tuturor consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi la adoptarea 
măsurilor pentru îndeplinirea planu
lui, îmbunătățirea aprovizionării și 
servirii populației.

Consfătuirea cere direcțiilor co
merciale județene, pe plan local, și 
Ministerului Comerțului Interior, pe 
plan central, să-și întărească răspun
derea in exercitarea rolului ce le 
revine în coordonarea, îndrumarea și 
controlul întregului comerț socialist, 
indiferent de subordonarea adminis
trativă a unităților comerciale, asi- 
gurînd buna aprovizionare a popu
lației de la orașe și sate.

10, în domeniul activității inspec
ției comerciale este necesar să se a- 
dopte un stil mai dinamic și mai e- 
ficlent. în acest scop, activitatea de 
control în comerț va insista în per
manență pe respectarea ordinii și 
disciplinei, a regulilor privind ser; 
virea populației, ținuta unităților și 
a personalului, igiena desăvîrșită, 
gospodărirea cu deosebită grijă a a- 
vutului obștesc, rezolvarea cu ope
rativitate și solicitudine a sesizări
lor și propunerilor cetățenilor.

în exercitarea controlului, accen
tul principal trebuie pus pe acțiu
nile de prevenire a lipsurilor, pe e- 
ducarea personalului în spiritul res
pectării riguroase a regulilor gene
rale de comerț. Măsurile de sanc
ționare trebuie aplicate în acele ca
zuri in care, cu tot ajutorul dat, si
tuația negativă se menține.

în încheierea rezoluției se spune :
Consfătuirea pe tară a lucrătorilor 

din comerțul socialist își exprimă 
întreaga sa recunoștință față de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru preocuparea șa sta
tornică și permanentă acordată dez
voltării economiei naționale, pentru 
grija pe care o poartă aprovizionării 
populației, creării celor mai bune 
condiții de odihnă oamenilor muncii, 
acestea înscriindu-se în ansamblul 
măsurilor de ridicare necontenită a 
nivelului de trai material si spiritual 
al întregului popor.

Mobilizați de hotărîrile Congresului 
al XI-lea. ale Conferinței Națio
nale, de orientările și indicațiile deo
sebit de prețioase date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de hotărîrile adop
tate la consfătuire, oamenii muncii 
din comerț, cooperație și turism se 
angajează să muncescă și să acționeze 
cu fermitate, cu înalt simt de răs
pundere și abnegație, pentru a 
transpune în viață sarcinile ce le 
revin, pentru întărirea în toate uni
tățile a ordinii și disciplinei, a solici
tudinii față de cerințele oamenilor 
muncii, pentru îmbunătățirea conti
nuă a servirii populației, la nivelul 
exigentelor actuale.

Consfătuirea cheamă pe toți lucră
torii comerciali — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — de 
pe întreg cuprinsul patriei să-și folo
sească întreaga pricepere, putere de 
muncă și inițiativă pentru a ridica la 
un nivel superior activitatea comer
cială si de turism, pentru a satisface 
mereu mai bine cerințele de zi cu zi 
ale milioanelor de cumpărători din 
tara noastră.

tîrgoviște //oi țipuri de strunguri automate
Preocupările constructorilor de 

strunguri din Tîrgoviște. consacrate 
modernizării și diversificării pro
ducției, se dovedesc notabile. în 
prezent, se află în procesul de fa
bricație o variantă nouă, cu per
formante tehnice superioare, a 
strungurilor automate monoax din 
familia SARO 16—25. Ele se pot 
regla mai rapid la schimbarea re
perelor. Totodată s-au adoptat noi

Cind si cum veți recupera restantele 
in livrarea utilajelor tehnologice?

Asa cum rezultă din bilanțul pri
melor șase luni ale anului, la între
prinderea mecanică de utilaj chimic 
din București — I.M.U.C. — în această 
perioadă sarcina de creștere a produc
tivității muncii a fost depășită cu 
1,2 la sută, iar la producția netă s-au 
înregistrat importante depășiri lună 
de lună. Totodată, a fost realizată su
plimentar o cantitate de 62 tone uti
laje tehnologice : prevederile planului 
la export au fost depășite cu 2,8 la 
sută.

Așadar. In general un bilanț pozitiv. 
Incercînd însă să analizăm mai în
deaproape ..pulsul" producției fizice 
ne atrage atentia o situație asupra 
căreia ne propu
nem să insistăm 
în rîndurile ce 
urmează. Despre 
ce este vorba 7 
In perioada men
ționată. cu toate 
că în ansamblu 
prevederile de 
plan la producția 
fizică au fost de
pășite. o serie de 
comenzi cu ' ter
mene scadente nu 
au fost onorate. 
Intre altele. între
prinderea a ră
mas datoare cu
430 tone de utilaje tehnologice ne
cesare pe șantierele industriei chimice. 
Cum se explică această situație con
tradictorie 7

Cînd beneficiarii își fac 
singuri greutăți.In ciuda apa- 
rentelor, depășirile se datorează exe
cutării în avans a unor utilaje, care, 
cantitativ, acoperă și chiar întrec 
volumul restantelor înregistrate la 
alte comenzi. Care sînt cauzele ce au 
dus la apariția restantelor si neres- 
pectarea termenelor de livrare a unor 
utilaje tehnologice 7 Primirea cu în
târziere a documentației de la benefi
ciarii de investiții, neritmicitatea în 
aprovizionarea cu unele materii pri
me si materiale, dereglări survenite 
pe filiera colaborărilor, la care se 
adaugă si deficientele proprii în or
ganizarea producției si a muncii.

Iată, pe scurt, cîteva exemple. La 
sfîrsitul primului trimestru. Combina
tului chimic din Slobozia trebuia să i 
se expedieze un motovariator. Cum 
putea fi el executat la termen dacă 
documentația a fost pusă la punct de 
beneficiar abia în luna... mai 7 In 
momentul de față, utilajele solicitate 
de Combinatul chimic din Năvodari 
trebuiau să se afle în fază avansată 
de execuție, acestea însă nici nu au 
putut fi lansate în fabricație, deoarece 
beneficiarul îsi face singur greutăți, 
neexpediind nici pînă acum în între
gime documentația. Cît privește apro
vizionarea. consemnăm că I.M.U.C. 
nu a primit însemnate cantități de 
tablă și laminate de la combinatele 
siderurgice de la Galați și Hunedoara, 
un număr mare de motoreductoare 
de la întreprinderea „Neptun" din 
Cîmpina ș.a. La toate acestea se a-

A intrat în funcțiune 
o nouă capacitate productivă la Filiași teatre
La Filiași au ieșit, luni, de 

pe banda de montaj primele 
motoare electrice asincrone de 
110 kW. Evenimentul marchea
ză intrarea în funcțiune a ce
lei dintîi capacități a noii uni
tăți industriale de aici : secția 
de motoare electrice de capa
cități medii.

Amplasarea sa în imediata 
vecinătate a întreprinderii de 
transformatoare a permis ca 
numeroase ateliere — confecții 
metalice, tratamente termice, 
inele colectoare, laboratoare u- 
zinale și altele — ale noii sec
ții să fie integrate pe spații ră
mase disponibile prin reampla- 

soluții pentru amortizarea șocurilor 
si vibrațiilor. In acest an se vor 
încheia lucrările de modernizare a 
strungurilor automate SARO 42—60. 
La Tîrgoviște s-au asimilat 130 de 
tipodimensluni si variante de strun
guri paralele, acordîndu-se o mare 
atentle realizării unor mașini cu 
gabarite judicioase si echipării lor 
corespunzătoare cu dispozitive și 
scule. Recent, colectivul întreprin

daugă însă ț> serie de neajunsuri in
terne ale întreprinderii bucureștene, 
îndeosebi în domeniul disciplinei teh
nologice, programării și urmăririi 
producției, asigurării unui decalaj 
corespunzător între secții și ateliere 
în vederea derulării în flux continuu 
a execuției produselor.

Ritmul producției crește, 
restanțele se recuperează, 
în cursul investigațiilor noastre am 
pus cu stăruință, celor cu care am 
discutat. întrebarea: cum se acțio
nează pentru recuperarea restantelor.

La întreprinderea mecanică de utilaj chimic 
din București

ce măsuri »-au întreprins șl care este 
efectul lor practic 7 Iată citeva din 
răspunsurile primite :

Petre Fluture, directorul întreprin
derii : „Am intervenit la furnizorii res- 
tantieri si ni s-au dat asigurări că ei 
vor impulsiona ritmul livrărilor. In 
aceste condiții. în întreprindere s-au 
întocmit programe concrete, defalcate 
pe secții, ateliere si formații de lucru 
pentru ridicarea ritmului de fabrica
ție. în vederea livrării fiecărui pro
dus în termenele prevăzute în con
tracte. Am început, cum era firesc, cu 
perfecționarea pregătirii fabricației : 
s-au stabilit sarcini de producție pre
cise pentru fiecare loc de muncă în 
parte. în asa fel încît odată cu reali
zarea prevederilor zilnice de plan să 
se asigure si recuperarea treptată a 
rămînerilor în urmă. Concomitent, s-a 
trecut la aplicarea unor soluții teh- 
nico-organizatorice cu efecte imediate 
asupra creșterii producției".

Remus Constantinescu. șeful secției 
Prelucrări mecanice : ..în ce ne pri
vește. avem asigurate toate condițiile 
materiale pentru recunerarea restan
telor. Acum totul depinde de noi si 
tocmai de aceea ne-am organizat mai 
bine munca, am extins lucrul în trei 
schimburi, asigurîndu-le asistenta 
tehnică necesară cu cadre de condu
cere si specialiști".

Petre Stefănescu. șef de echipă, 
atelierul de baterii : ..Deocamdată, noi 
mai avem doar cîteva comenzi în
târziate. Dacă vom primi la tâmp 
ventilatoarele, pentru care s-au făcut 
demersuri la întreprinderea de specia
litate din Capitală. în 10—12 zile vom 
fi cu livrările la zi. S-a introdus lu
crul în acord global și treaba merge 
mai bine".

Ion Bujor, secretarul comitetului de

sarea fluxurilor tehnologice. In 
acest fel, gradul de ocupare in
dustrială a suprafeței ce i-a 
fost repartizată a ajuns la 90 
la sută.

Noua secție este dotată cu 
mașini și utilaje de mare pro
ductivitate, în majoritate livra
te de întreprinderi industriale 
de profil din țară. Primii 400 
de muncitori și maiștri ce au 
semnat actele de naștere ale ce
lor dintîi produse și-au însușit 
cunoștințele de bobinatori, im- 
pregniști și alte profesii în ca
drul fabricii de mașini rotative 
a întreprinderii „Electroputere"- 
Craiova. (Agerpres). 

derii SARO a pus in fabricație 
strungul semigreu SP-1250. pe care 
se pot prelucra piese cu greutatea 
de 10 tone, cu o lungime pînă la 
sase metri si un diametru de 1 250 
mm. Primele două strunguri de 
acest fel au fost expediate benefi
ciarilor. (Gheorghe Manea).

în fotografie : în secția de mon
taj a întreprinderii de strunguri din 
Tîrgoviște.

partid : „Avem programe de acțiune 
precise, temeinic fundamentate, ho- 
tărîtor este acum modul in care 
ie aplicăm în viată, fermitatea 
cu care acționăm pentru a nu mal 
amina îndeplinirea unor sarcini sau 
obiective de la o zi la alta. Asa am 
acționat în domeniul folosirii mai 
bune a capacităților de producție. Re
zultatul : indicele de utilizare a mași
nilor si utila ielor a crescut de la 
84,2 la sută, cît era la sfîrsitul anului 
trecut, la 86,8 la sută. Cu aceeași stă
ruință acționăm pentru soluționarea 
tuturor problemelor de care depinde 
recuperarea restanțelor".

în felul lor, răspunsurile primite se 
constituie în an
gajamente mobi
lizatoare, asumate 
în deplină cunoș
tință de cauză 
pentru înfăptuirea 
obiectivului urmă
rit — recuperarea 
restanțelor. Pro
gramele de mă
suri, graficele în
tocmite în acest 
sens, după cum ne 
spune tovarășul 
Petre Fluture, a- 
rată că ritmul 
producției crește 
continuu, restan

țele urmind să fie recuperate pînă 
la finele lunii iulie.

„Așteptăm un sprijin mal 
eficient din partea colabo
ratorilor noștri". SuPunem în 
încheiere atenției factorilor învestiți 
cu răspunderi în proiectarea si exe
cuția utilaielor tehnologice, beneficia
rilor acestora două aspecte. Pînă la 
30 iunie, beneficiarii de investiții 
aveau obligația de a preda în totali
tate documentațiile pentru utilajele 
ce se vor fabrica în anul viitor. Cu 
toate acestea, doar 70 la sută din 
producția I.M.U.C. București este 
acoperită cu documentație. Se aș
teaptă oare din nou împlinirea ter
menelor de livrare a utilaielor pen
tru a se „descoperi" că nu sint gata 
documentațiile acestora 7

Celălalt aspect se referă la necesi
tatea extinderii tipizării subansani- 
blelor, ansamblelor și utilajelor 
pentru industria chimică. In între
prindere s-a făcut un calcul 
din care rezultă că din cele 
32 de tipuri de agitatoare, care se fa
brică în prezent, prin tipizare numă
rul lor poate fi redus la 7 tipuri. Con
cluzie perfect valabilă si pentru cele
lalte produse din nomenclatorul de 
fabricație. Acțiunea putând Să se sol
deze cu economisirea unor importante 
cantități de metal, cu sporuri consi
derabile de producție, se cere, ca nro- 
iectantii de utilaje tehnologice pentru 
industria chimică să conlucreze în
deaproape cu specialiștii si muncito
rii din întreprindere, să manifeste 
mai multă receptivitate fată de su
gestiile acestora.

Dumitru TtRCOB 
Iile ȘTEFAN

• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină: Patria mea-i 
pămintul unde-au trăit străbunii
— 20,30.
• Teatrul „Nottara- (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Nu am în
credere tn bărbați — 20.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase- (Grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.
• Teatrul „Țăndărică- (la Școala 
generală nr. 96. cartier Berceni): 
O poveste cu cîntec — 10.

cinema
• Haiducul cu ochii ca stelele : 
SCALA — 9; 11,13; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Sub luna răsturnată : CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30.

• New York, New York : PA
TRIA — 9; 12,30; 16; 19,15, FESTI
VAL — 9; 12; 16; 19, FAVORIT — 
9; 12; 16,15; 19,15, GRĂDINA DI
NAMO - 20,15.
• Brigada specială : LUCB^AFĂ-
RUL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,45; 19; 21, la grădină — 20, 
BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13,15; 
15,43; 18,15; 20,45, GRĂDINA CA
PITOL - 20,15.
• Căsătoria î CINEMA STUDIO 
— 10; 12; 14;v 16; 18; 20.

• Profetul, aurul și ardelenii : 
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Gentleman Jim : VICTORIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
GRADINA FLACĂRA — 20,30.
• Mama — 9,15; 11; 12,45; 14,30; 
16,15, Sclava iubirii — 18; 20 : 
DOINA.
• Un pod prea Îndepărtat : FE
ROVIAR — 9; 12,30; 16; 19,30, EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, ME
LODIA — 9; 12,30; 16; 19,30.

• Dragoste șl statistică : TIM
PURI NOI — 9; 12: 16; 19.
• Cîntă pentru mine : GRIVIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Unde apa e limpede și iarba 
verde ; BUZEȘTI — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• Solitarul de la fortul Humboldt: 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Pentru un pumn de... ceapă :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 13,30;
17,45; 20.

• Joc serios : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ultima cină : BUCEGI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Planeta pustie — 9,45; 11,45,
Bulevardul Romului — 14; 16.15, 
Drumul spre Est — 18,30; 20,30 : 
CINEMATECA.
• Pentru patrie : LIRA — 15; 
18,15.
• Pisicile aristocrate : FEREN
TARI — 10,30; 15,30, Amintește-# 
de mine — 17,30; 19,30.

• Transamerica Express : CO- 
TROCENI - 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20. ARTA — 9; 12; 16; 19, la gră
dină — 20,15.
< A dispărut o fată : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Eliberarea orașului Praga : 
PACEA — 15; 18,30.
• Pirații din Pacific — Insula 
comorilor : VOLGA — 9; 12; 16; 19.
• Tentacule : AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,15, TOMIS — 9; 111

13,15; 15,30; 17,43; 20, la grădină
— 20,30.
• Evadatul : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Septembrie : FLOREASCA — 
13,30; 18; 20.
• Iama bobocilor : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : MIORIȚA — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Doctorul Poenaru : POPULAR
— 16; 18.

• Aventurile lui Robin Hood :
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,45, la grădină — 20,15.
• Salty — 9, Onoarea pierdută a 
Katharine! Blum — 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20 15; FLAMURA.
• Cu stele în păr și lacrimi tn 
ochi s MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul- : COS
MOS — 15,30; 17,45; 20.
• Eu, tu și Ovldlu î PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
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Vizita delegației parlamentare din Australia ZIUA INDEPENDENTEI

cu tovarășul Joergen Jensen,
președintele Partidului Comunist din Danemarca

(Urmare din pag. I)
marca, servind interesului ambelor 
popoare, al cauzei păcii si înțelegerii 
în Europa și în lume. Cele două 
părți au subliniat însemnătatea dez
voltării conlucrării și solidarității din
tre ele. precum și cu alte partide co
muniste și muncitorești, pe baza ega
lității în drepturi, respectării inde
pendenței. neamestecului în treburile 
interne, a dreptului fiecărui partid 
de a-sl elabora de sine stătător poli
tica. strategia și tactica revoluționară, 
corespunzător condițiilor istorice, na
ționale și sociale din propria tară.

Cele două partide au apreciat că în 
lumea de azi au avut loc si conți
nă să se producă mari schimbări re
voluționare. naționale și sociale, pro
funde mutații în raportul de forțe pe 
plan mondial, ca urmare a afirmării 
tot mai puternice a voinței popoare
lor de a pune capăt CU desăvirșire 
vechii politici de dominație Si dictat, 
de a-și organiza Viața potrivit pro
priilor năzuințe, fără nici un ames
tec din afară, tntr-o lume a păcii Si

colaborării. în același timp, se mani
festă puternice frămîntări politice si 
sociale în cadrul diferitelor țări, are 
loc ascuțirea contradicțiilor dintre 
unele state și grupări de state, care 
agravează starea de nesiguranță și 
creează mari pericole pentru pacea și 
colaborarea între popoare.

S-a subliniat că în aceste condiții 
se impun tot mai mult întărirea 
solidarității și conlucrării, pe plan 
național șl international, a tuturor 
forțelor muncitorești, democratice și 
progresiste, Înaintate, intensificarea 
luptei maselor populare pentru salv
gardarea păcii și progresului social, 
a intereselor fundamentale ale tutu
ror popoarelor.

P.C.R. și P.C. din Danemarca se 
pronunță în mod ferm pentru edi
ficarea unui sistem trainic de secu
ritate și cooperare în Europa, pen
tru impulsionarea traducerii în viată 
a prevederilor Actului final de la 
Helsinki, menit să promoveze un 
nou tip de relații între state in Eu
ropa. Ele apreciază că una dintre 
problemele cele mai arzătoare ale 
îumii contemporane o reprezintă tre-

In- 
pentru 

adoptarea
cerea la măsuri hotârite pentru 
cetarea cursei înarmărilor, 
dezangajare militară și ; .
unui program concret de dezarmare 
generală, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară.

Cele două părți au relevat necesi
tatea lichidării fenomenului subdez
voltării și a decalajelor dintre țări, 
făuririi unei noi ordini economice 
internaționale. Ele au reafirmat în
tregul lor sprijin luptei de eliberare 
a popoarelor de pretutindeni împo
triva politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste. de discrimi
nare rasială și apartheid, pentru a- 
firmarea dreptului lor sacru la o 
viață demnă, liberă și independentă.

în cursul convorbirilor a fost a- 
firmată voința comună de a extinde 
și adinei în continuare relațiile de 
prietenie ți solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Danemarca. în interesul 
ambelor popoare, al cauzei generale 
a socialismului ți păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Delegația parlamentară din Austra
lia, condusă de J. W. Bourchier, care 
face o vizită în țara noastră la invi
tația Marii Adunări Naționale, a fost 
primită, în cursul zilei de luni, de 
tovarășii Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționale, Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării eocnomice internaționa
le, Ion Dincă, președintele Comite-

tului executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, primarul 
general al Capitalei, $1 Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe.

în onoarea oaspeților, președintele 
Marii Adunări Naționale a oferit un 
dineu.

★
Luni dimineața, delegația parla

mentară australiană a vizitat între
prinderea de mașini grele București. 

(Agerpres)

STATELOR UNITE ALE AMERICII

t
18,58
10,20
19.30
20.00
20,10

9.00
10,00

11,00
11,55
16.00
16.05
10,35 
17,05

18,25

PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Antologia filmului pentru copil șl 
tineret : Charles Chaplin 
în alb șl negru
închiderea programului
Telex
Teleșcoală
Curs de limbă engleză
La volan
Carnet de scriitor
Capodopere șl mari lnterprețl 
Tribuna TV
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură

S.U.A — Itinerar nordic 
1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zilei în economie
Reportaj TV. Roadele politicii 
partidului de dezvoltare economi- 
co-soclală a țării. Pe coordonatele 
urbanizării : Praid

20,30 Seară de teatru : „Cu oltencele 
nu-i de glumit", de Gheorghe 
Vlad. Premieră TV.

21,50 Din muzica și dansurile popoare
lor
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Film serial pentru copii : Don 
Quljote (reluarea episodului 6) 
Școala contemporană
Melodii populare"
Viața economică 
Muzică de cameră

vremea

22,20

20,00

20,28
20,50
21,00
21,38

Un atractiv cultural
a?

AGENDĂ DE VACANȚĂ PE LITORAL*

Venus una din constelațiile litoralului românesc

Năvodari la Mangalia, 
plajele sînt pline de oaspeți din 
țară Șl de peste hotare. Oamenii se 
bucură, deopotrivă, de razele soa
relui, de bunele servicii asigurate 
în hoteluri și restaurante. Dar, fi
resc, gazdele se preocupă în același 
timp și de asigurarea unor atrac
tive programe culturale. Notăm in 
această ordine de idei că, în luna 
iunie, au avut loc peste, 120 de spec
tacole’ de teatru, de operă, operetă, 
balet și folclorice, cu participarea 
unor prestigioase trupe din întrea
ga țară. începînd din luna iulie, 
pe litoral se desfășoară tradiționa
lul festival folcloric la care își 
aduc contribuția 12 ansambluri re
prezentative din județele Brașov, 
Olt, Covasna, Arad, Argeș, Boto
șani, Harghita, Vîlcea, Iași, Mara
mureș etc. Sînt programate, de 
asemenea, spectacole ale Teatrului 
Național cu piesele „Oameni și 
șoareci" de John Șteinbeck și 
„Romulus cel Mare" de Fr. Diiren- 
matt, ale Teatrului „Ion Vasiles- 
cu“ cu „Siciliana" de Aurel Baran- 
ga, Teatrului „C.I. Nottara" cu 
„Jocul" de Ion Băieșu, Teatrului 
de comedie București cu „Măseaua 
de minte" de Corneliu Marcu și 
„Ciripit de păsărele" de Dinu Gri- 
gorescu. Menționăm, de asemenea, 
turneele Teatrului tineretului din 
Piatra Neamț cu „Nevestele ve- 

1 sele din Windsor" de W. Shakes
peare, Teatrului- de stat din Ora
dea cu „Piatră la rinichi" de Paul 
Everac și „Fluturii sînt liberi" de 
L. Ghersch, Teatrului „Mihai Emi- 
nescu" din Botoșani cu „Jocul de-a 
vacanța" de Mihail Sebastian, Tea
trului „Davila" din Pitești cu „Ti
grul in papuci" de Mihai Joldea. La 
Constanța, Mamaia și Eforie Sud 
publicul se va întâlni cu ansamblul 
de cintece și dansuri spaniole 
„Fiesta". Ansamblul pionierilor din 
Nanking va prezenta în această 
vară spectacole de cîntece și dan
suri chinezești. Va face o vizită pe- 
litoral și formația „Ambasadorii 
prieteniei" din S.U.A., care va sus
ține mai multe concerte de muzică 
clasică, de madrigale și muzică de 
pe Broadway. La sfirșitul lunii iulie 
și începutul lunii august se vor des
fășura tradiționalele „Serbări ale 
mării", pentru care mii de artiști a-

• RECICLAREA RES
TURILOR MENAJERE.
Roma funcționează două instala
ții de valorificare a deșeurilor 
menajere, capabile să sorteze au
tomat componentele solide. Zil
nic sînt prelucrate în acest fel 
1 800 tone de reziduuri mena- 
iere. Obiectele din Dolietilen. 
care, se Știe, sînt practic nede- 
gradabile. constituind din aceas
tă cauză un factor serios de po
luare a mediului, sînt separate 
de restul reziduurilor, apoi sînt 
curățate și măruntite ; in urma 
unui proces de granulâre. ele pot 
fi refolosite ca materie crimă. 
Trebuie menționat că aceste in
stalații. unice în felul lor. au fost 
concepute special pentru rezi
duurile Romei, tinîndu-se cont 
de compoziția lor.

4

O

matori șl profesioniști fac în pre
zent pregătiri intense. Afișului cul
tural i se adaugă excursiile ce se 
organizează zilnic 
rind posibilitatea 
rite locuri care ;
mente glorioase 
porului nostru, < 
opera de construcție a socialismu
lui, cele mai frumoase obiective 
turistice din țară. Se organizează 
vizitarea cunoscutelor cetăți antice 
din Dobrogea — Histria, Adamclisi. 
Numeroase posibilități de agrement 
asigură cele 10 cluburi nautice, 20 
de terenuri de minigolf, 15 săli de 
jocuri mecanice, 8 parcuri de dis
tracții pentru copii, 20 de baze 
sportive cu peste 50 de terenuri 
existente în stațiuni.

în final, o altă informație de 
larg interes. După cum se știe, la 
începutul actualului sezon estival 
a fost dată in exploatare lipia de 
cale ferată electrificată Constanța— 
București, care a permis sporirea 
vitezei trenurilor și îmbunătățirea 
circulației. Zilnic, pe această rută 
pot călători 25 000 de persoane. 
Pentru a facilita legătura directă 
între litoral și diferite localități ale 
țării, în componența trenurilor 
rapide și accelerate directe spre 
Satu Mare, Arad, Timișoara, Deva, 
Buzău, Suceava, Iași etc, au fost 
introduse vagoane cu destinația Si
biu, Tg. Mureș, Reșița, Craiova. 
Hunedoara și Galați. Pentru turiștii 
care se îndreaptă spre sudul lito
ralului au fost prevăzute două pe
rechi de trenuri rapide București— 
Mangalia, care nu se opresc la Con
stanța.

De Ia poarta aeriană a litoralu
lui — aeroportul Kogălnic'eanu — 
aflăm că, zilnic, se efectuează 6 
curse regulate spre București, su
plimentate, după cerințe, cu încă 
două-trei zboruri în anumite zile 
ale săptămînii. De asemenea, în 
programul TAROM sînt prevăzute 
curse directe spre Suceava, Bacău, 
Arad, 
Mare', 
Sibiu,

■pe 13 trasee. ofe- 
de a vizita dife- 
amintesc de mo
ale istoriei po- 

de realizările în

Oradea, Satu Mare, Baia 
Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, 
Tg. Mureș.

George MIHAESCU
corespondentul „Scînteii1

• REZERVE PENTRU 
VIITOR. Adîncimile ascunse 
sub platoșa de gheață a Antarcti
cii sînt deseori privite ca o re
zervă de materii prime pentru 
generațiile viitoare. Prospecțiu
nile geologice întreprinse aici au 
relevat o mare diversitate : nu 
mai puțin de 250 de bogății mi
nerale diferite au fost Dină acum 
identificate. Cantitățile par a fi 
și ele uriașe. Astfel, doar ne o 
mică suprafață situată in partea 
vestică a platformei continentale 
se găsesc gaz-natural si țiței cît 
pe întreg teritoriul Statelor Uni
te. ceea ce îndreptățește presu
punerea că în interiorul conti
nentului s-ar afla rezerve încă si 
mai mari. Cît privește cărbu
nele. 11 la sută din rezervele 
nlanetei sînt acumulate aici. 
Estul Antarcticii se remarcă prin

Cronica
Tovarășul Paul Niculescu. vice

prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit, luni dimi
neața. pe Hermin Celada De Andres 
Moreno, președintele Băncii externe 
a Spaniei, care a efectuat o vizită în 
țara noastră.

în cadrul discuțiilor au fost abor
date aspecte ale dezvoltării si diver
sificării cooperării dintre România 
si Spania în domeniul financiar- 
bancar.

La întrevedere a participat Vaslle 
Voloșeniuc, președintele Băncii ro
mâne de comerț exterior. A fost 
prezent. Jose Carlos Gonzales-Campo 
Dal-Re. ambasadorul Spaniei la 
București.

zilei

Timpul probabil pentru zilele de 5, 8 
șl 7 iulie. In țară : Vreme în general 
călduroasă, îndeosebi în sudul țării. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea șl caracter de 
averse, însoțite de descărcări electrice, 
mai frecvente în Banat, Crișana, 
Transilvania, Maramureș șl nordul 
Moldovei, precum și in zonele de deal 
și de munte. Izolat, cantitățile de apă 
vor depăși 25 litri pe mp în 24 de ore. 
Vîntul va sufla slab plnă la moderat, 
cu intensificări locale de scurtă durată 
(50—60 km pe oră), predominlnd din 
sectorul vestic. Temperatura în scăde
re ușoară în nordul țării. Minimele 
vor fi Cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 20 și 30 de grade, pe 
alocuri mai ridicate în sud. Izolat, 
condiții de grindină. In București : 
Vreme în general călduroasă, cu cerul 
variabil. Ploaie de scurtă durată, Vînt 
slab pînă Ia moderat. Temperatura u- 
șor variabilă.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

telor Unite ale Americii. Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, luni după- 
amiază. la Casa de cultură a insti
tutului, o manifestare culturală dedi
cată acestui eveniment.

Au participat reprezentant! al Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de artă si cultură, un numeros 
public.

Au luat parte Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, ziaristul Constantin 
Alexandroaie a împărtășit impresii 
de călătorie din S.U.A.

★
Cu ocazia celei de-a 80-a aniversări 

a înființării Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Filipine a 
avut loc un schimb de mesaje între 
ministrul român al afacerilor externe, 
Stefan Andrei, si ministrul afacerilor 
externe filipinez, Carlos P. Romulo.

★
Luni după-amiază s-au încheiat la 

Costinesti lucrările seminarului in
ternational organizat de Centrul de 
cercetări pentru problemele tineretu-

lui cu tema: „Tineretul și lumea 
contemporană. Cercetarea științifică 
Si acțiunea socială în rîndul tinerei 
generații, educarea sa în spiritul 
ideilor păcii, înțelegerii șl colaborării 
între popoare".

La seminar au participat reprezen
tanți din Belgia. Bulgaria. Ceho
slovacia. Egipt. Finlanda. R.D. Ger
mană, R.F. Germania. Iugoslavia, 
Irak, Marea Britanie, Maroc, Mexic, 
Polonia, Siria, Spania, Tunisia, 
U.R.S.S. și România. Au luat parte, 
de asemenea, reprezentanți ai unor 
organisme din cadrul O.N.U, și 
UNESCO.

Participant!! au evidențiat caracte
rul fructuos al schimbului de opinii 
și experiență realizat în timpul se
minarului, contribuția pe care aseme
nea manifestări O pot aduce la mai 
buna cunoaștere a problemelor tine
retului. la creșterea rolului tinerei 
generații in viața economică, socială 
și politică a societății. în lupta pen
tru pace, democrație, independență și 
progres, pentru înfăptuirea unei lumi 
mal bune și mai drepte.

*
Ansamblul folcloric 

„Csepel" din Budapesta, 
neu în țara noastră 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România a prezentat, luni seara, un 
spectacol pe scena Casei de cultură 
„Petofi Sandor" din Capitală. Pe 
lîngă spectacolul oferit publicului 
bucureștean, în încheierea turneului, 
ansamblul budapestan a mai prezen
tat programe folclorice la 
Ploiești și Năvodari, s-a 
artiști amatori români.

al uzinelor 
aflat în tur
la invitația

Tîrgoviște, 
întîlnit cil

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Cupa Europei46 Ia pentatlon modern
La București — intr-o 

specifică marilor întreceri 
tionale — se desfășoară a 
a „Cupei Europei" la 
modern. Este un veritabil 
continental, care1 reunește 
campioane din 10 tari ț 
Austria. 
Grecia, Italia. Polonia. Ungaria, 
U.R.S.S. și România (respectiv Olim
pia București).

în primele două zile — duminică 
și luni — a fost programată proba

ambianță 
interna» 

4-a ediție 
pentatlon 
campionat 

cate1 reunește echipe 
din 10 țări : Anglia. 

Bulgaria. R.F. Germania, 
Italia. Polonia.

WIMBLEDON 78

LONDRA 3 (Agerpres). — Turneul 
internațional de tenis de la Wimble
don a continuat, după o zi de repaus, 
cu partidele din turul 4 (optimi de 
finală) al probei de simplu femei, în 
care jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a învins-o cu 5—7. 6—4. 6—3 
pe olandeza Betty Stove, finalista de 
anul trecut si a 6-a favorită la actua
la ediție. Comentatorii agențiilor in
ternaționale de presă subliniază jo
cul excelent prestat de Virginia Ru
zici în fața puternicei jucătoare 
olandeze, cunoscută ca o specialistă 
a terenurilor cu iarbă. Aceasta a fost 
a patra victorie a Virginiei Ruzici la 
Wimbledon ’78. rezultat ce îi aduce 
calificarea în sferturile de finală, 
fază neatinsă pînă acum de nici o 
altă jucătoare din România la acest 
concurs.

Alte rezultate din proba de simplu 
femei : Navratilova — Austin 6—1, 
6—3 ; King — Barker 6—2. 6—2 ;

Depunerile 
pe obligațiuni 

C.E.C.

de călărie, pe un traseu de 800 m 
(prevăzut cu 15 obstacole, dintre 
care o triplă și o dublă). După dispu
tarea acestei probe, conduce echipa 
U.R.S.S. cu 4 200 puncte, urmată de 
România și Polonia — 4190 puncte, 
Bulgaria, 4160 puncte, R.F. Germa
nia — 4 064 puncte. Italia — 3 988 
puncte. Ungaria — 3 924 puncte,
Anglia — 3 240 puncte. . Austria — 
2 724 puncte. Grecia —' 2130 puncte. 
Marți se desfășoară proba de scrimă.

Evert — Reid 6—3. 6—4 ; Jau»ovee — 
Turnbull 8—6. 4—6, 6—3. Goolagong 
— Marsikova 6—2, 6—1 ; Kruger — 
Fromholtz 4—6, 6—4, 6—3.

în sferturile de finală Ruzici o va 
avea ca adversară pe Evonne Goola
gong.

în optimile de finală ale probei de 
simplu bărbați, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a învins în patru seturi cu 
2—6, 6—4. 6—2, 6—3 pe americanul 
Roscoe1 Tanner, la capătul unei par
tide de mare spectacol, aplaudată la 
scenă deschisă de publicul spectator, 
în sferturile de finală, Năstase îl va 
întâlni pe olandezul Tom Okker. Alte 
rezultate : Mayer — Fibak 6—4, 6—2, 
6—8, 1—6, 7-1-5. Gerulaitis — Pfister 
6—3, 3—6, 6—2, 6—3 ; Gottfried — 
Tim Gullikson 6—2, 6—4, 6—2 ; Con
nors — Alexander 6—2, 6—2, 6—4 ; 
Okker — Leonard 6—1, 9—8, 6—1 ; 
Borg — Masters 6—2, 6—4, 8—6 ; Ra
mirez — Newcombe 6—2, 9—8. 6—3.

Canotoarele noastre au dominat 
Snagov”
lena Zagoni, Angelica Chertic), 
sebif simplu (Valeria Răcilă). schif 
4+1 vîsle (Mariana Catană. Aneta 
Marin. Magdalena Vasilescu. Lucia 
Buzuc + Elena Giurcă) și schif 8+1 
(Elena Oprea. Florica Petru. Magda
lena Lungu. Georgeta Masca. Florica 
Silaghi, Maria Tănase, Elena Avram. 
Carmen Constantinescu + Aneta 
Matei).

La actuala ediție a „Regatei Sna
gov" au participat canotoare din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R.S.S. Ucraineană. Ungaria si Româ
nia.

„Regata
în cadrul „Regatei Snagov". com

petiție internațională disputată la 
sfirșitul săptămînii trecute, echipajele 
canotoarelor noastre au avut o fru
moasă comportare. Deși alcătuite 
din numeroase sportive tinere, unele 
fiind chiar debutante în asemenea 
competiții de anvergură, echipajele 
românești au cîștigat cinci din cele 
sase probe ale întrecerii. După ce în 
proba inaugurală (schif 4+1 rame) a 
finalelor s-a înregistrat victoria echi
pajului R.S.S. Ucrainene, sportivele 
noastre au terminat pe locul întii la 
schif 2 vîsle (Sanda Toma. Olga 
Homeghi). schif 2 fără cîrmaci (Mar-

Sportivi români în
Trei titluri pentru țintași...

La Ankara. în campionatele bal
canice de talere, țintașii români au 
avut o frumoasă comportare, reușind 
să obțină trei titluri de campioni 
balcanici în proba de talere aruncate 
din turn (skeet). La seniori, a cîști- 
gat Ion Ionică cu 193 t.d.. iar la ju
niori Constantin Paraschiv — 138 t.d. 
Pe echipe (seniori), victoria a revenit 
selecționatei României cu 566 puncte.

...și 11 pentru atleții juniori
în ultima zi a campionatelor 

balcanice de atletism pentru juniori.

campionate balcanice 
competiție desfășurată la Ankara, 
sportivii români au obținut alte 5 
victorii, prin Adrian Miclos — 
l’52”85/100 la 800 m. Sorin Chirichiță 
— 16,40 m la aruncarea greutății, 
Adrian Proteasa — 2,13 m la sări
tura în înălțime. Cornelia Moise — 
6,10 m la săritura în lungime si 
Cristina Cojocaru — 2’06”84/100 lă 
800 m. Clasată pe locul doi în proba 
de 200 m. Otilia Șomănescu a stabi
lit un nou record național de ju
nioare. cu timpul de 24”08/100.

în cele două zile de concurs, spor
tivii români au cîștigat 11 probe.

Excelenței Sale Domnului JIMMY CARTER
Președintele Statelor Unite ale Americii

CASA ALBĂ 
WASHINGTON D. C.

Sînt bucuros să vă adresez cu prilejul Zilei independenței Statelor Unite 
ale Americii, în numele poporului român, al Guvernului Republicii Socia
liste România și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări 
pentru prosperitatea și progresul poporului american prieten, pentru sănă
tatea și fericirea dumneavoastră personală.

îmi reamintesc cu multă plăcere de convorbirile rodnice și prietenești 
pe care le-am avut cu ocazia vizitei recente efectuate în Statele Unite ale 
Americii. Silit încredințat că, acțlonind în spiritul acestor convorbiri și al 
Declarației comune semnate la 13 aprilie 1978, bunele relații statornicite 
între țările noastre vor cunoaște o extindere și amplificare tot mai pu
ternică.

îmi exprim convingerea că vom continua să conlucrăm în același spirit 
de cordialitate pentru dezvoltarea continuă a raporturilor româno-ameri
cane, pentru soluționarea în spiritul justiției și egalității între toate statele 
a problemelor complexe ale lumii contemporane, în interesul popoarelor 
noastre și al păcii și securității generale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Socialiste RomâniaRepublicii

Casa de Economii si Consem- 
natiuni nune la dispoziția popu
lației o gamă variată de instru
mente de economisire, Unul din 
aceste instrumente de economi
sire care oferă depunătorilor, 
din dobînda anuală de 4 la sută, 
cîștiguri în bani, prin trageri la 
sorti lunare, este obligațiunea 
C.E.C. eu cîștiguri. Depunerile 
pe obligațiunile C.E.C. cu cîs- 
tiguri se efectuează în tot 
cursul unei luni. în primele zece 
zile ale fiecărei luni acestea se 
pot procura fără diferență de 
preț, la valoarea lor nominală. 
Operațiunile de vînzare si cum
părare a obligațiunilor C.E.C. se 
efectuează de toate unitățile 
C.E.C. și poștale din întreaga 
țară.

Washingtonul, capitala Statelor 
Unite, păstrează mai mult decît 
oricare din orașele americane, măr
turii de ' 
rlcă ale 
națiuni, 
amintirea 
ton, cel 
poporul la independență, 
apoi primul președinte 
memorialele consacrate lui Lincoln 
și Jefferson. Capitoliul — sediul 
parlamentului, Clasa Albă, Muzeul 
național de istorie consemnea
ză, ca într-o veritabilă carte vie. 
momentele cele mai importante ale 
nașterii și dezvoltării Statelor Uni
te. O relicvă din cele mai prețioase 
pentru toți americanii este celebra 
„Declarație de independență", sem
nată la Philadelphia la 4 iulie 1776 
și care a consfințit nașterea nați
unii americane. în amintirea aces
tui memorabil eveniment, în fie
care an, pe tot cuprinsul Statelor 
Unite, la 4 iulie, se sărbătorește 
Ziua independenței.

Tradițiile luptei pentru Indepen
dență și libertate, ideile păcii și în
țelegerii între popoare care i-au 
însuflețit pe autorii Declarației, au 
rămas adine înrădăcinate în sufle
tul poporului american, dornic de 
a trăi în pace și colaborare cu toa
te popoarele, de a vedea materia- 
lizîndu-se pe planeta noastră idea
lurile unei lumi mai bune și mai 
drepte.

„Declarația de independență" din 
4 iulie 1776, lupta pentru neatâr
nare, pentru dezvoltare de sine stă
tătoare, purtată de pionierii revolu
ției americane au avut ecou și pe 
meleagurile noastre, unde poporul 
român ducea el însuși o luptă dirză 
pentru libertate. După constituirea 
statului român modern, între țara 
noastră șl S.U.A. s-au statornicit 
relații consulare, iar apoi, la puțin 
timp după cucerirea independentei 
de stat a României, s-au stabilit 
relații diplomatice.

Spre satisfacția reciprocă, aceste 
legături prietenești înregistrea
ză astăzi un proces de apro
fundare continuă. O contribuție 
de Însemnătate esențială, deter
minantă în dezvoltarea ansamblu
lui relațiilor de colaborare priete
nească dintre cele două țări au

deosebită valoare isto- 
dezvoltării acestei mari 
Monumentul înălțat în 

generalului 
care avea să

RĂSFOIND

„SCIENCE ET VIE“

președintelui Nicolae
S.U.A., ca și vizitele 
actualului președinte

Washing- 
conducă 

devenind 
al tării,

• „200 de medicamente esențiale" — înscrise pe o listă 
a Organizației Mondiale a Sănătății • Necesitatea de a se 
irîna o proliferare abuzivă, adesea profund dăunătoare 

a medicamentelor
Pentru a introduce ordine in lista tot mai vastă de medicamente 

prescrise in prezent in țările lumii, Organizația Mondială a Sănătății 
(O.M.S.) a întocmit o listă a produselor farmaceutice de bază, cu ade
vărat utile, in legătură cu această inițiativă, publicăm mai jos, sub 
formă prescurtată, articolul apărut in revista franceză „Science et vie“, 
avind ca temă simplificarea farmacopeii mondiale.

Un document farmaceutic deose
bit de valoros : astfel poate fi apre
ciată lista celor aproximativ „200 
medicamente esențiale", adică acelea 
care conțin substanțe active consi
derate indispensabile pentru îngriji
rea sănătății majorității populației 
globului. întocmită în decurs de pes
te doi ani, lista a fost aprobată de 
farmacologi și medici din numeroase 
țări și supusă dezbaterii Consiliului 
Executiv al O.M.S. Țările membre 
ale O.M.S. vor dispune deci de se
lecția cea mai riguroasă și impar
țială a substanțelor active din punct 
de vedere farmacologic utilizate în 
lumea întreagă.

S-ar putea obiecta că 200 de medi
camente reprezintă prea puțin, din 
moment ce într-o tară ca Franța me
dicii dispun de 3 000 de principii ac
tive, introduse în circa 8 000 de specia
lități, care se găsesc pe piață sub 
aproximativ 14 000 denumiri. Dar să 
nu uităm că un medic cunoaște și 
folosește în medie doar cel mult o 
sută de medicamente și că marile 
centre spitalicești, din Europa și din 
Statele Unite, au. în genere, propria 
lor listă, limitată la cîteva sute de 
medicamente. Elaborarea unei liste 
de bază, de o valoare și imparțiali
tate incontestabile, are un dublu scop: 
ea va asigura. în țările industrializate 
și bogate, o utilizare mal rațională și 
mai economică a substanțelor active 
destinate tratării cvasltotaiitătii ma
ladiilor ; în țările în curs de dezvol
tare. ea va permite o selecție a pro-

duselor de bază necesare a fi achi
ziționate, ținîndu-se seama de condi
țiile sanitare concrete și de posibili
tățile fiecărei țări de a-$i plăti im
portul de medicamente.

Conform unui studiu apărut în pu
blicația oficială a O.M.S., cheltuieli
le consacrate medicamentelor repre
zintă in Europa occidentală peste 10 
la sută din costul asigurării sănătă
ții. Or, după cum arată aceeași sur
să, „ritmul de creștere a consumului 
de medicamente și tipul medicamen
telor utilizate par să depindă, în
deosebi, de numărul specialităților 
existente pe piață, al celor înscrise 
pe rețete, de uzanțele în materie de 
prescripție și de „automedicatie“. 
Multi medici, determinați fie de con
vingerea bolnavului că o consultație 
serioasă trebuie să se materializeze 
printr-o rețetă, fie din alte motive, 
par înclinați să prescrie medicamen
te chiar dacă acest lucru este inutil.

Industria farmaceutică fabrică un 
mare 
în ce 
rința 
mari. __ ____ __________ _____
rector din cadrul O.M.S., dr. Vittorio 
Fattorusso, „in ultimii ani s-a înre
gistrat o creștere enormă a vînzării 
de produse farmaceutice, fără ca ea 
să fie urmată de o ameliorare cores
punzătoare a sănătății în țările res
pective. Multe produse farmaceutice 
se desfac pe piață fără a se ține sea
ma prea mult nici de nevoile sani
tare, nici de prioritățile dintr-o tară

număr de medicamente din ce 
mai costisitoare doar din do- 
de a realiza profituri tot mai 
După cum a remarcat un di

bogăția de uraniu, mangan. cu
pru si zinc. în timp ce în vest se 
găsesc diamante si plumb. Deo
camdată. exploatarea acestor 
imense zăcăminte este proble
matică datorită dificultăților de 
ordin tehnic impuse de condi
țiile geografice si de climă.

® A DOUA VIAȚĂ A 
MOTOARELOR DE A- 
VION. Se știe că motoarele 
de avion care au funcționat un 
anumit număr de ore sînt 
scoase din uz pentru motive 
de securitate a zborurilor. Pe 
pămînt însă, asemenea motoare 
mai pot funcționa timp îndelun
gat. Proiectanții unei uzine din 
Zaporoiie (U.R.S.S.) le-au găsit 
variate întrebuințări, în spe
cial în lucrările de pros

pectare si valorificare a rezer
velor de petrol și gaze. în 
industria extractivă. în prospec
țiunile geologice. Ele pot fi fo
losite. de asemenea, pentru rea
lizarea unor mici centrale elec
trice. reducînd mult costurile, 
în total, funcționează în prezent 
în diferite sectoare ale econo
miei naționale a Uniunii Sovie
tice peste 300 de motoare cu tur
bină cu gaz. care își continuă 
cu mult succes pe sol cariera 
începută în văzduh.

• CAZ UNIC IN ANA
LELE MEDICINII. ° 
americană, în vîrstă de 22 de ani> 
care se afla în comă din decem

brie anul trecut, si-a revenit 
brusc la 27 iunie. In condiții încă 
neelucidate. Mary Linn Stern, 
si-a pierdut cunoștința In urma 
unui accident de automobil sol
dat cu o ușoară rană la cap. Ea 
a rămas în această stare timp de 
sase luni de zile, nereactionind 
în nici un fel la cele ce se pe
treceau în jurul său. Greutatea 
sa corporală a scăzut la 25 kg, 
practicienii care au examinat-o 
considerînd cazul fără speranță. 
Marțea trecută însă. Mary a în
ceput deodată să vorbească. Dr. 
H. Cevallos. neurochirurg la spi
talul din Muskegon. Michigan, 
care a îngrijit-o. a declarat că 
acesta este un caz unic în istoria 
medicinii. „Va fi nevoie de o

îndelungată reeducare pentru ca 
Mary să-si revină după trauma
tismul cranian, suferit" — a con
chis acesta.

• BARIERE VERZI ÎN 
CALEA DEȘERTULUI. Un 
grandios proiect inițiat in Alge
ria in scopul stopării înaintării 
deșertului Saharei se apro
pie de sfîrșit. Un brîu lat de 
20 km format din conifere stă 
pavăză pe o lungime de 1 500 km 
la granița dintre pustiu și 
ogoare. La începutul acestui an 
a fost inaugurat un alt plan si
milar. Această a doua ..barieră 
verde", constând de astă dată din 
pomi fructiferi, se va întinde în 
zona podișului Atlas din nordul 
Saharei. într-o primă fază, ex- 
perții intenționează să planteze 
o suprafață de 2 000 ha cu o ju

adus vizitele 
Ceaușescu în 
predecesorilor 
american în țara noastră, cu aceste 
prilejuri fiind semnate importante 
documente. în acest cadru, dialogul 
purtat la Washington în luna aprilie 
de președintele Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Jimmy Carter, Decla
rația comună purtînd semnăturile 
celor doi șefi de stat au pus in evi
dentă dorința comună de a valori
fica la un nivel superior marile 
posibilități de extindere, în conti
nuare, a colaborării pe diverse pla
nuri.

O însemnătate deosebită In acest 
context prezintă amplificarea și 
diversificarea colaborării economi
ce, cu prioritate în forme noi, de 
înaltă eficiență, cum ar fi acțiunile 
de cooperare în producție, în do
meniile de vîrf ale tehnicii con
temporane, societățile mixte- coo
perările pe terțe piețe. Această ten
dință a fost evidențiată și cu pri
lejul celei de-a V-a sesiuni a Con
siliului economic româno-american. 
ale cărui lucrări s-au desfășurat 
zilele trecute în tara noastră.

Contactele și convorbirile la ni
vel înalt româno-americane, evolu
ția pozitivă a relațiilor dintre cele 
două țări au o însemnătate deose
bită și o amplă rezonanță nu nu
mai pe planul raporturilor bilate
rale, ci și pe arena vieții interna
ționale, pentru promovarea noilor 
principii de relații interstatale, do
vedind că este întru totul posibil ca 
două țări, atît de deosebite ca mă
rime. orinduire. grad de dezvoltare, 
să colaboreze rodnic atunci cînd se 
pornește de la principiile egalității 
Si respectului reciproc, în deplină 
conformitate cu cerințele coexisten
ței pașnice.

Cursul ascendent al relațiilor ro
mâno-americane — expresie a voin
ței celor două țări de a conferi va
lențe noi colaborării bilaterale pe 
multiple planuri — corespunde in
tereselor reciproce și, în același 
timp, răspunde cerințelor generale 
ale dezvoltării cooperării între toa
te statele, fără deosebire de orin
duire socială, cauzei generale a în
țelegerii și păcii în lume.

N. PLOPEANU

4 j

mondiale
privește reclama în fa-sau alta. Cît 

voarea unor medicamente, făcută de 
fabricanți, ea a creat o cerere mult 
mai mare decît nevoile reale".

De aci necesitatea de a se institui 
uh control pentru a frîna o proliferare 
inutilă, dăunătoare chiar, a medica
mentelor.

Lista celor 200 de medicamente de 
bază nu a fost întocmită pentru a 
fi aplicată in mod global si uniform 
în lumea întreagă ; fiecare tară va 
putea stabili propriile priorități si 
opțiuni. Lista a fost întocmită pe 
baza unor criterii obiective, fără să 
tină seama de interesele 
care ar fi putut influenta 
vreunui expert

într-un comunicat de 
O.M.S. precizează că lista a 
bilită pe baza principiului 
căruia vor fi reținute doar 
mentele despre ale căror avantaje si 
riscuri există date științifice adec
vate. Aceasta nu presupune că me
dicamentele neincluse în listă ar fi 
inutile. Pur ți simplu, trebuie consi
derat că medicamentele înscrise în 
listă au cea mai mare Importantă ; 
ele sînt fundamentale, indispensabile 
și necesare pentru a răspunde nevoi
lor sanitare ale populației.

Această listă va avea un rol deo
sebit de 
curs de 
sanitare 
asigura _ .
unor vaste categorii ale populației, 
cu precădere în regiunile rurale. Lis
ta propusă va permite autorităților 
sanitare din aceste țări să aleagă 
mai bine medicamentele corespun
zătoare nevoilor populației și să cau
te furnizorul care va vinde un prin
cipiu activ sau altul la preț modic. 
Lista nu va fi rigidă, ci va putea fi 
modificată pe măsura elaborării unor 
noi medicamente. O.M.S. insistă asu
pra faptului că, dacă un medicament 
nu este inclus în listă, aceasta nu în
seamnă că trebuie eliminat.

mătate de milion, de cais! si 
pruni. Pentru irigare vor fi fo
rate puțuri, pe măsura extinde
rii sistemului de irigație urmînd 
a fi plantați și alți pomi fructi
feri. pe suprafețe din ce în ce 
mai mari.

• LITERATURA PRIN 
TELEFON. Copiii din Berna 
(Elveția) vor avea de acum po
sibilitatea ca. formînd un anu
me număr de telefon, să asculte 
un scurt basm. în flecare lună 
altul. Ideea înființării acestui 
nou serviciu telefonic a avut-o 
scriitorul Heinz Peyer, autor 
foarte apreciat In Elveția de li
teratură pentru copii : zilnic, el 
primea un mare număr de te
lefoane de la micii lui admira
tori. care 11 solicitau să le po
vestească ceva. Ideea nu este

financiare 
judecata

presă, 
fost sta- 
potrivit 
medica-

important pentru țările in 
dezvoltare, ale căror bugete 
nu iînt suficiente pentru a 
un minimum de îngrijiri

absolut nouă In această tară. De 
mai bine de un an s-a creat 
pentru adulți un serviciu tele
fonic. în cadrul căruia abonați! 
pot asculta poezie elvețiană con
temporană. în medie, 130 de per
soane fac uz zilnic de acest ori
ginal și în același timp instruc
tiv serviciu.

• ECRANIZAREA U- 
NUI ROMAN CELEBRU. 
Celebrul roman „Ciuma" al lui 
Albert Camus, o necruțătoare 
denunțare a fascismului în tot 
ce are el mai bestial si respin
gător. urmează să constituie 
obiectul unei versiuni cinemato
grafice. pe baza scenariului de 
Marcel Julian si Michel Thou- 
louze. Presa de specialitate apre
ciază că va fi producția cea 
mai costisitoare din întreaga is
torie a filmului francez.
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IA ÎNCHEIEREA SESIUNII SPECIALE 4 O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII I R P. chineză

„Dorim să exprimăm poporului român si, io mod deosebit,
președintelui Nicolae Ceausescu întreaga nnastră apreciere
si gratitudine pentru eforturile depuse in sprijinul obiectivelor 

dezarmării, al idealurilor de pace si progres"
La încheierea sesiunii speciale a O.N.U. consacrate dezarmării, zia

rul „Scînteia“ s-a adresat, prin trimisul special, Corneliu Vlad, secre
tarului general al O.N.U., KURT WALDHEIM, cu rugămintea de a răs
punde la unele întrebări în legătură cu rezultatele și semnificația aces
tei importante reuniuni.

a acestora in

In favoarea accelerării accesului U.R.S.S.

Cum apreciați însemnătatea 
primei sesiuni speciale a Adună
rii Generale a 
tiunilor Unite 
mării ?

Sesiunea specială 
nerale a O.N.U. consacrată dezarmă
rii reprezintă cea mai largă și mai 
reprezentativă reuniune convocată 
vreodată 
examinarea 
blemelor 
mării. Ea 
tuie un 
ment de 
semnificație poli
tică, insuși fap
tul ținerii acestei 
sesiuni fiind deo
sebit de impor
tant. După cum se __ ________ r_
cială a fost convocată la inițiativa 
țărilor mici și mijlocii, însă toate 
statele, inclusiv cele posesoare de 
arme nucleare ca și alte state cu po
tențial militar însemnat, au conside
rat că este util să răspundă în mod 
pozitiv acestei inițiative.

La dezbaterile generale 
parte reprezentanții a 123 
inclusiv 20 de șefi de stat 
vern, numeroși miniștri de externe, 
precum și alți membri ai guverne
lor diferitelor state. Această parti
cipare activă la înalt nivel de
monstrează că guvernele statelor lu
mii devin conștiente de importanța 
dezarmării ca instrument al păcii și 
progresului.

Sesiunea specială a oferit un prilej 
deosebit de util pentru examinarea 
și aprecierea situației în domeniul 
dezarmării și al problemelor conexe 
ale securității. Sesiunea a examinat, 
de asemenea, pașii concreți care tre
buie întreprinși în vederea realiză-

Organizației Na- 
consacrate dezar-

a Adunării Ge-

pentru 
pro- 

dezar- 
consti- 
eveni- 
amplă

rii unui progres în domeniul limită
rii înarmărilor și al dezarmării, pre
cum și problema unui mecanism de 
dezarmare adecvat.

în cursul sesiunii speciale s-au for
mulat un mare număr de idei, ini
țiative și sugestii, au fost pre
zentate, în mod oficial, propuneri 
privind un spectru larg de probleme. 
Sesiunea specială nu este insă decît

Interviu acordat „Scînteii“ 
de Kurt WALDHEIM, 

secretar general al O.N.U.
știe, sesiunea spe-

au luat 
de state, 

și de gu-

începutul unui nou efort in domeniul 
dezarmării și întreaga semnificație a 
acestei sesiuni va trebui să fie apre
ciată la citva timp după 
încheierii ei și după 
cesului de punere in 
tăririlor sale.

Cum apreciați 
publice in eforturile de 
mare și cum s-a reflectat acest 
lucru in cadrul activităților se
siunii ?

Consider că este esențial ca opi
nia publică mondială să fie pe de
plin conștientă de pericolele pe care 
le comportă evoluțiile actuale în do
meniul înarmărilor. Pentru atin
gerea obiectivelor Organizației Na
țiunilor Unite sînt necesare partici
parea activă și sprijinul deplin al 
popoarelor din întreaga lume. De a- 
ceea sugerez ca Adunarea Generală 
a O.N.U. să discute diferitele modali
tăți de încurajare a preocupărilor 
opiniei publice in domeniul dezar-

__  momentul 
începerea pro- 
aplicare a ho-

rolul ‘ opiniei 
dezar-

mării și de orientare 
direcții constructive.

Adunarea Generală, 
rîre fără precedent 
sesiunea specială, a hotărît să-i as
culte pe reprezentanții organizațiilor 
nonguvernamentale, care au adus o 
contribuție profund semnificativă la 
activitățile sesiunii speciale și care, 
prin participarea lor, au stimulat 
dezbaterile și au îmbogățit schimbul 
de idei efectuat.

Sesiunea specială consacrată dezar
mării a contribuit la o nouă mobi
lizare a preocupărilor opiniei publice 
în favoarea dezarmării. Este necesar 

să folosim toa- 
---------------- te mijloacele de 

care 
pentru 
marea 
conștiințe 
te 
ne 
realizare 

--------------- biectivelor 
armării.

în încheiere, secretarul 
ral al O.N.U. a adresat 
torul mesaj poporului

îmi este bine cunoscut atașamentul 
României față de cauza promovării 
obiectivelor Organizației Națiunilor 
Unite. Inițiativele țării dumneavoas
tră privind întărirea rolului O.N.U. 
în problemele mondiale, inclusiv cele 
ale dezarmării, au contribuit in mod 
deosebit la promovarea obiectivelor 
noastre comune.

Propunerile privitoare la înfăp
tuirea dezarmării prezentate de 
România la sesiunea specială au 
stimulat dezbaterile și au constituit 
o contribuție valoroasă la eforturile 
O.N.U. in domeniul dezarmării.

Doresc să folosesc acest prilej pen
tru a exprima poporului român și, 
in mod deosebit, președintelui său. 
Excelența Sa domnul Nicolae 
Ceaușescu, întreaga noastră apre
ciere și gratitudine pentru eforturile 
depuse in sprijinul idealurilor de 
pace și progres, în înfăptuirea obiec
tivelor dezarmării.

printr-o hotă- 
adoptată la

dispunem 
transfor- 

acestei 
spori- 

intr-o acțiu- 
concretă de 

a 
dez-

o-

gene- 
urmă- 

român :

Vizita grupului de activiști 
ai P. C. R.

PEKIN 3 (Agerpres). — Ken Biao, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consiliu
lui de Stat, șeful Secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C. Chinez, a 
primit grupul de activiști ai P.C.R., 
condus de Gheorghe Roșu, membru 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Bacău al P.C.R.. 
care se află într-o vizită de priete
nie în R. P. Chineză.

A fost evocată evoluția ascendentă 
a relațiilor româno-chineze, subliniin- 
du-se importanta recentei vizite în 
R. P. Chineză a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al P.C.R.. 
președintele Republicii Socialiste 
România, care a marcat o nouă etapă 
pentru dezvoltarea si aprofundarea 
lor pe multiple planuri.

întrevederea si dineul s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Sarcini prioritare în 
vederea consolidării 
revoluției angoleze 

relevate de președintele 
Agostinho Neto

LUANDA 3 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o întîlnire cu cadrele din 
armată, președintele R. P. Angola, 
Agostinho Neto, a reafirmat că pozi
ția de principiu a politicii externe a 
Angolei o constituie orientarea spre 
stabilirea de relații de colaborare cu 
toate statele, pe baza recunoașterii 
R.P. Angola ca stat suveran și inde
pendent. Președintele angolez a rele
vat, totodată, că pentru apărarea re
voluției se impun și mai mult, în 
condițiile actuale, menținerea unită
ții și coeziunii întregului popor, în
tărirea vigilenței, consolidarea capa
cității de apărare și sporirea discipli
nei în toate sferele de activitate so- 
cial-politică în Angola.

ALEGERILE PREZIDENȚIALE 
DIN ITALIA

tuturor țărilor la realizările 
stiintei si tehnicii moderne 
9 9 9

Intervenția reprezentantului României la reuniunea pregătitoare 
a Forumului științific european

BONN 3 (Agerpres). — în cadrul 
reuniunii pregătitoare a Forumului 
științific european, ale cărei lucrări 
au loc la Bonn, a continuat schimbul 
de opinii dintre delegațiile celor 35 
de state participante Ia Conferința 
pentru Securitate și Cooperare în 
Europa asupra ordinii de zi și a 
chestiunilor procedurale privind des
fășurarea forumului.

Propunerile prezentate de un nu
măr de 15 delegații — între care și 
delegația română — se referă la 
cercetarea științifică și aplicarea re
zultatelor sale în producția de bunuri 
materiale.

în sensul propunerilor prezentate 
de țara noastră, care subliniază im
portanța cooperării științifice în do
meniile noilor surse de energie, ali
mentației, medicinei și combaterii 
poluării, au prezentat propuneri șl 
delegațiile Uniunii Sovietice, Iugo
slaviei, Poloniei și Vaticanului. . De
legația Elveției a propus ca forumul 
să analizeze și importanta dezvoltării 
cooperării în ramuri ale științelor 
sociale și umanitare, în vederea în
tăririi încrederii și respectului între 
popoarele continentului.

Reprezentantul țării noastre a a- 
rătat că ordinea de zi a forumului 
trebuie să corespundă literei și spi

ritului Actului final al C.S.C.E., să 
constituie o sinteză a propunerilor 
prezentate, să contribuie la discuta
rea problemelor acute care se pun 
în domeniile științei și să ducă la 
adoptarea de măsuri și recomandări 
concrete pentru stimularea cooperă
rii științifice.

Faptul că un număr de 15 dele
gații au propus peste 35 de teme, a 
subliniat delegatul român, de
monstrează interesul pe care state
le europene îl manifestă față de ini
țierea unor noi forme de colaborare 
științifică între instituțiile lor de 
profil, precum și dorința de a se 
contribui pe această cale la aplica
rea dispozițiilor corespunzătoare ale 
Actului final.

Referindu-se la natura forumului, 
reprezentantul român a arătat că a- 
cesta nu trebuie să fie conceput ca 
o întîlnire cu caracter neguverna
mental. Dimpotrivă, rezultatele sale 
ar fi cu atît mai importante cu cît 
participanții la lucrările sale vor 
pune mai mult accentul pe necesi
tatea întăririi și diversificării coope
rării științifice intre state și vor 
elabora soluții pentru accelerarea ac
cesului tuturor țărilor Ia rezultatele 
științei și tehnicii moderne.

Experimente 
la bordul 

complexului orbital 
„Saliut —Soiuz"

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Com
plexul științific „Saliut-6“-„Soiuz- 
29“-„Soiuz-30“, avîndu-i la bord pe 
cosmonauții Vladimir Kovalionok, 
Aleksandr Ivancenkov, Piotr Klimuk 
și Miroslaw Hermaszewski, își con
tinuă zborul.

După dejun și după controlarea sis
temelor de bord, luni, cei patru cos- 
monauți au continuat efectuarea cer
cetărilor și a experimentelor planifi
cate. în programul de lucru al zilei 
de luni al echipajului internațional 
format din pilotul cosmonaut sovietic, 
Piotr Klimuk, și pilotul cosmonaut 
polonez, Miroslaw Hermaszewski, fi
gurează fotografierea Terrei, efectua
rea de experimente medicale în sco
pul studierii metabolismului organis
mului uman pe baza indicilor biolo
gici ai sîngelui, exerciții fizice și 
transmiterea unui reportaj pentru te
leviziune. De asemenea, la bordul 
complexului orbital este prevăzut un 
nou experiment tehnologic sovieto- 
polonez pe instalația „Sudura".

Potrivit informațiilor telemetrice și 
rapoartelor membrilor echipajului, 
sistemele de bord ale complexului 
„Saliut-Soiuz" funcționează normal. 
Starea sănătății cosmonauților este 
bună.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri bulgaro-vest-

germane. Bonn au început
convorbirile dintre ministrul aface
rilor externe al R.F. Germania, Hans- 
Dietrich Genscher, și ministrul afa
cerilor externe al Bulgariei, Petăr 
Mladenov, sosit într-o vizită oficială 
în R.F.G. După cum precizează agen
ția D.P.A., în centrul discuțiilor se 
află evoluția relațiilor economice 
dintre cele două țări, securitatea 
europeană și problemele dezarmării.

„Sînt necesare 
măsuri hotărîte 

pentru întărirea sectorului 
de stat în economie*

— declară ministrul mexican 
al patrimoniului național și 

dezvoltării industriale —
CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, ministrul mexican 
al patrimoniului național și dezvoltă
rii industriale, Jose Andres de 
Oteyza, a afirmat că permanenta con
centrare a veniturilor dobîndite de 
societățile transnaționale reprezintă 
„un atentat împotriva vieții demo
cratice a Mexicului". El a arătat că 
transnaționalele și-au sporit benefi
ciile pe parcursul ultimilor ani și au 
reușit să absoarbă diverse , activități 
productive, care anterior erau reali
zate de întreprinderi naționale, ame- 
nințind cu denaționalizarea sectoa- 
re-cheie ale economiei. El a subli
niat că, pentru stagnarea grab
nică a acestei tendințe, sînt ne
cesare măsuri hotărîte, vizind înde
osebi întărirea sectorului de stat și 
impulsionarea activității întreprinde
rilor mexicane in toate domeniile de 
activitate și, cu precădere, în sectoa
rele de bază.

0 contribuție la creșterea rolului 0. N. U. 
in eforturile de instaurare a noii ordini economice

Sesiunea Consiliului de
GENEVA 3 (Agerpres). — La Ge

neva s-au încheiat lucrările celei de-a 
26-a sesiuni a Consiliului de Admi
nistrație al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.).

Pe ordinea de zi a reuniunii au fi
gurat un mare număr de probleme 
legate direct de fenomenul dezvoltării 
Si de asistenta tehnică pe care O.N.U. 
o acordă statelor. în primul rind ță
rilor în curs de dezvoltare. Consiliul 
a aprobat programe naționale de a- 
sistență pentru un număr de 12 țări. 
Au fost adoptate totodată, bugetele 
Si proiectele prezentate de diferite 
compartimente ale P.N.U.D.. cum ar 
fi cel pentru problemele de popu
lație. investiții, industrializare. în 
cursul sesiunii au fost dezbătute pro
bleme referitoare la restructurarea 
sistemelor de ajutoare O.N.U. dih do
meniul economic. întărirea rolului 
P.N.U.D., precum și cooperarea teh
nică dintre țările în curs de dezvol
tare.

Deciziile adoptate, cît si dezbaterile 
au reprezentat o contribuție la întări
rea rolului O.N.U. ca instrument activ 
în eforturile generale pentru instau
rarea noii ordini economice interna
ționale.

Administrație al P.N.U.D.
Delegația tării noastre a avut si la 

această sesiune o contribuție apre
ciată in procesul negocierii multora 
dintre deciziile adoptate de consiliu. 
Una din problemele asupra cărora dele
gația si-a concentrat atentia a fost 
aceea a prelungirii funcționării Cen
trului de demografie O.N.U.—Româ
nia. destinat formării de cadre din 
țările în curs de dezvoltare. Sesiunea 
a aprobat fondul pentru finanțarea 
centrului pe anul 1978—1979.

Un nou tur de scrutin 
cu rezultate neconcludente

ROMA 3 (Agerpres). — Luni după- 
amiază, la sediul Camerei Deputați- 
lor a parlamentului italian s-a desfă
șurat cel de-al șaptelea tur de scru
tin din cadrul alegerilor prezidenția
le, încheiat, ca și precedentele, cu re
zultate neconcludente. Democrat- 
creștinii au continuat să se abțină 
de la vot, socialiștii au depus în urnă 
„buletine albe", iar comuniștii au vo
tat pentru propriul candidat.

Următorul tur de scrutin se va 
desfășura marți dimineața, informea
ză agenția A.N.S.A.

Conferință a P.P.R.M.
Ulan Bator s-au desfășurat lucrările 
Conferinței orășenești de dare de sea
mă și. alegeri a organizației Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol 
(P.P.R.M.). în fața participanților la 
conferință, Jumjaaghiin Tedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R.P. Mongole, a rostit 
o cuvîntare.

Cancelarul R. F. G. despre apropiata reuniune economică 
la nivel inalt a țărilor occidentale industrializate

PARIS 3 (Agerpres). — într-un in
terviu acordat televiziunii franceze, 
cancelarul federal al R. F. Germania. 
Helmut Schmidt, a declarat că nu 
trebuie să se aștepte rezultate spec
taculoase de la reuniunea economică 
la nivel înalt a principalelor țări 
occidentale industrializate, care se 
va desfășura, la mijlocul lunii, la 
Bonn. ..întîlnirea — a apreciat el — 
va reprezenta un succes numai dacă 
toate statele industrializate din Eu-

ropa occidentală, precum si Japonia 
și S.U.A., vor adopta o politică vi
zind aceleași obiective : asigurarea 
deplinei ocupări a forței de muncă, 
o creștere economică mai mare, creș
terea stabilității monedelor si refuzul 
oricărui protectionism comercial".

Pe de altă parte, cancelarul 
Schmidt a atras atentia asupra fap
tului că reuniunea la nivel înalt va 
trebui să tină seama si de interesele 
țărilor în cuts de dezvoltare.

Demisie. 113131 secretar
general al Partidului de guvemămînt 
Janata din India, a demisionat din 
funcție. Demisia sa urmează recen
telor destituiri ale ministrului de in
terne, Charan Singh, și ministrului 
sănătății, Raj Narain. Raby Ray a 
precizat că decizia sa a fost deter
minată de faptul că nu a fost infor
mat în legătură cu convocarea unei 
reuniuni speciale a Consiliului parla
mentar al Partidului Janata avînd pe 
ordinea de zi actuala situație din ca
drul conducerii acestui partid.

Congresul P.S.D. din Por
tugalia, desfășurat la Lisabona, 
l-a ales pe Francisco Sa Cameiro în 
funcția de președinte al Consiliului 
Național al partidului. Sa Carneiro 
demișionase din această funcție în 
noiembrie trecut, după ce fusese pus 
în minoritate în Comisia politică a 
partidului datorită poziției pe care o 
adoptase față de guvernul condus de 
Mario Soares, poziție pe care ceilalți 
membri ai conducerii social-democra- 
te o apreciau ca intransigentă.

La cea de-a Vl-a ediție a 
Concursului internațional „P. I. 
Ceaikovski", de la Moscova, 
două dintre cele trei participan
te românce la secția canto au 
fost răsplătite cu distincții: 
Marina Cioromila, solistă la O- 
pera din Iași, a primit premiul 
al III-lea și Medalia de bronz, 
iar Iuliana Ciurcă, profesoară 
de canto la Școala populară de 
artă din Craiova — mențiune 
și Diploma de onoare.

A fost inaugurată Expoziția 
internațională de artă de la Ve
neția, la care participă cu expo
nate 28 de țări, printre care și 
România. In pavilionul țării 
noastre, pe lingă unele opere 
ale marelui sculptor Constantin 
Brâncuși, sint expuse, de ase
menea, lucrări de sculptură și 
pictură ale artiștilor romani Ho- 
ria Bemer, Sorin Ilfoveanu, 
Viorel Mărginean, Georgeta Ca- 
ragiu-Gheorghiță, Alexandru 
Gheorghiță, Jecza Peter, Octa
vian Olariu.

Societatea italiană de chirur
gie de urgență, prim-ajutor și 
terapie chirurgicală intensivă, 
cu prilejul congresului său na
țional desfășurat la Milano, a 
conferit medalia de aur medicu
lui român prof. dr. Iuliu Șuteu.

(Urmare din pag. I)
ționalizării acestui concept, Liga 
Națiunilor a înscris în pactul ei fun
damental principiul recurgerii la 
mijloace pașnice pentru reglemen
tarea litigiilor care „pot duce la ru
perea păcii" ; dar această prevedere 
a rămas evazivă, n-a fost insotită de 
măsuri pentru a preveni recurgerea 
la forță. Falimentul Ligii Națiunilor 
s-a datorat tocmai faptului că n-a 
izbutit să ridice o stavilă de netre
cut în calea politicii de forță, care 
a dus la declanșarea celui de-al 
doilea război mondial.

In zilele noastre, Carta O.N.U. 
conține prevederi mai ferme în pri
vința rezolvării diferendelor prin 
tratative. Cu toate acestea, este o 
realitate dramatică, profund regreta
bilă, că și in prezent se recurge 
destul de frecvent la forță. Așa, de 
pildă, în diferite regiuni ale Africii, 
unde multe probleme litigioase lă
sate moștenire de colonialism — li
tigii teritoriale, animozități tribale și 
religioase etc. sînt nesolutionate — 
persistă conflicte vechi și apar altele 
noi, stimulate și încurajate din 
afară, ca expresie a luptei pentru 
zone de influentă pe acest zbuciumat 
continent.

Este evident că asemenea situații 
reprezintă o negare a coexistenței paș
nice, care presupune un regim inter
național de pace și, ca atare, este in
compatibilă cu conflictele armate. A 
admite coexistenta pașnică înseamnă 
implicit și obligatoriu acceptarea tra
tativelor ca singura modalitate de 
rezolvare a problemelor internaționale 
litigioase. Aceasta este singura cale 
JUSTA, conformă cu rațiunea uma
nă, cu interesele de pace și progres 
ale popoarelor.

De altfel, este și singura cale 
EFICIENTA. Ciocnirile, ostilitățile, 
războaiele nu aduc nici un fel de re
zolvare a problemelor în suspensie, 
ci, dimpotrivă, le ascut, Ie complică, 
le perpetuează. Chiar dacă pentru 
moment una din părți impune celei
lalte o soluție prin forță, soluția este 
nu numai nevalabilă din punctul de 
vedere al justiției și moralei inter
naționale. dar și lipsită de perspec
tivă ; o astfel de pseudosolutie ascute 
animozitățile, întreține dorința de re
vanșă, creînd astfel premise pentru 
reluarea ciclului vicios al conflictu
lui. Pericolul este cu atît mai mare 
cu cît. așa cum arată chiar actualele 
înfruntări militare din diferite zone 
ale lumii, asemenea evoluții accen
tuează cursa înarmărilor, afectează 
grav eforturile de dezvoltare paș
nică ale țărilor respective, pun 
In primejdie independenta lor : 
pe plan mai general, sporesc în

cordarea, ascut contradicțiile din
tre state și grupări de state, im
plică riscul generalizării unor con
flicte locale, agravează primejdia u- 
nei conflagrații mondiale, care, în 
actualele condiții ale tehnicii mili
tare, ar avea consecințe injprevizi- 
bile pentru înseși destinele civiliza
ției umane.

în contrast cu aceasta, calea ne
gocierilor politice oferă cadrul unei 
examinări lucide a punctelor de ve
dere susținute de părțile in litigii, 
permite identificarea și promovarea 
punctelor de convergență, ajungerea 
la soluții reciproc acceptabile. Și este 
de la sine înțeles că acestea si nu
mai acestea pot fi soluții echitabile 
reale și, ca atare, trainice, durabile.

poate ajunge, pe calea negocierilor, 
la soluții juste, rezonabile, reciproc 
acceptabile. Această convingere de
curge nu numai din înțelegerea pro
fundă a necesității căii tratativelor 
ca singura modalitate acceptabilă, 
în concordanță cu interesele po
poarelor și ale păcii, dar și din ex
periența internațională, care a do
vedit că prin discuții și negocieri 
s-au realizat înțelegeri importante, 
chiar între țări care refuzau să-și 
acorde recunoaștere reciprocă, chiar 
în cazul cînd conflictele au fost 
foarte grave.

Esențial, hotărâtor pentru ca trata
tivele să dea rezultate este voința 
politică a părților, afirmarea si pro
movarea spiritului constructiv. Viața

fi oferite de terțe părți pentru a 
înlesni dialogurile, a facilita contacte 
sau legături, a risipi animozități sau 
neînțelegeri, într-un cuvînt a încu
raja statele implicate să treacă la 
masa tratativelor — desigur fără a 
se substitui acestora, fără a le pre
scrie sau dicta rețete ori soluții 
decurgînd din propriile vederi.

Intensificarea preocupărilor pentru 
rezolvarea pe cale pașnică a proble
melor litigioase subliniază rolul im
portant ce revine Organizației Na
țiunilor Unite ca forul cel mai larg 
și mai adecvat pentru abordarea și 
soluționarea problemelor litigioase, in 
special a celor cu caracter acut, 
ca și a marilor probleme mondiale 
— dezarmarea, decolonizarea, dez-

10. REGLEMENTAREA PE CALE 
POLITICĂ, PRIN TRATATIVE

Numai astfel se creează condiții 
pentru ca unor adversități si tensiuni 
să le ia locul relații de bună veci
nătate, colaborarea și cooperarea 
multilaterală pe plan bilateral, regio
nal și pe arena mondială. Numai in 
acest fel sînt smulși germenii unor 
conflicte viitoare, se lichidează foca
rul respectiv de tensiune. Iată de ce 
metoda tratativelor răspunde în cel 
mai inalt grad intereselor popoarelor 
aflate in conflict, ale celorlalte po
poare din zonele respective, ale tu
turor popoarelor lumii, ale păcii și 
securității generale. Iată de ce se 
impune ca ea să-și găsească deplina 
generalizare in viața internațională 
— și, în mod deosebit, să fie aplicată 
în cazul problemelor litigioase cu 
caracter acut.

Cheia reușitei: spiritul 
de înțelegere. Fire«te- 
lea tratativelor nu este simplă ; 
istoria cunoaște războaie-fulger, dar 
nu cunoaște păci-fulger și cu atît 
mai puțin regiemen tări-fulger ale 
conflictelor. Dar convingerea parti
dului nostru, a României socialiste 
este că oricit de vechi, de grele șl 
de complicate ar fi problemele liti
gioase — și in multe cazuri ele sînt 
vechi, dificile, complicate — se

arată că dacă părțile iau loc la masa 
tratativelor animate de bunăvoință și 
respect reciproc, dacă in discuții se 
examinează în mod lucid și respon
sabil problemele, dacă se dă dovadă 
de receptivitate fiecare parte venind 
în întîmpinarea celeilalte. făcind 
concesiile posibile și necesare, atunci 
tratativele se soldează cu rezultate 
fructuoase, corespunzătoare interese
lor reale ale tuturor părților impli
cate.

O condiție esențială pentru reu
șita tratativelor este participarea în 
condiții de egalitate a tuturor părți
lor interesate ; „soluțiile" găsite în 
absența. celor interesați sau adoptate 
peste capul lor vin în flagrantă con
tradicție cu dreptul sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta și, 
ca atare, nu rezolvă nimic, sînt lip
site de validitate juridică si morală, 
fără eficientă.

Deosebit de importantă este evi
tarea oricărui amestec din afară, 
în cadrul tratativelor, statele în cauză 
urmăresc rezolvarea unor probleme 
proprii, participă la negocieri ca state 
suverane — iar imixtiunile în des
fășurarea tratativelor nu pot avea 
decît caracterul unor ingerințe în 
treburile interne ale uneia sau dife
ritelor părți în cauză. Firește, cu to
tul altceva sînt bunele oficii care pot

voltarea — prin contribuția și în 
interesul tuturor națiunilor, al cauzei 
păcii și colaborării generale. Chiar 
în cazul unor negocieri bi sau mul
tilaterale privind soluționarea unor 
conflicte între două sau mai multe 
părți, viața impune ca O.N.U. să-și 
sporească rolul, să stimuleze și să 
asigure inițierea negocierilor și reu
șita lor. Desigur, atunci cînd o tară 
recurge la un atac împotriva alteia 
ea poartă o grea răspundere nu nu
mai fată de victima agresiunii ; în- 
trucît actul său are repercusiuni asu
pra p'ăcii si securității generale, el 
implică răspundere si față de cele
lalte țări, fată de întreaga comuni
tate internațională. în asemenea ca
zuri opinia publică mondială, po
poarele. Organizația Națiunilor Uni
te nu pot rămîne pasive : este im
perios necesar ca ele să ia poziție 
combativă împotriva oricăror acte de 
agresiune, să apere legalitatea inter
națională. să acționeze pentru resta
bilirea și asigurarea păcii.

O precizare se Impune tn legătură 
cu lupta de eliberare a popoarelor. 
Desigur, ar fi salutar dacă prin 
discuții și tratative s-ar ajunge la 
soluții judicioase șl echitabile care 
ar acorda libertatea, dreptul la auto
determinare popoarelor asuprite, cum

sînt, de pildă, popoarele din Zim
babwe, Namibia, populației de cu
loare din Republica Sud-Africană. 
Dacă însă asemenea negocieri nu pot 
fi angajate, dacă forțele opresive le 
refuză sau recurg la negocieri for
male, folosite doar pentru a perpetua 
dominația, a împiedica realizarea 
practică a autodeterminării, este fi
resc, este un drept sacru și inaliena
bil al mișcărilor de eliberare națio
nală, al popoarelor respective să fo
losească orice mijloace, orice formă 
de luptă, inclusiv lupta cu arma în 
mînă. pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de libertate și independentă.

Acționind în spiritul înaltei respon
sabilități fată de interesele poporului 
nostru și fată de destinele omenirii 
ce caracterizează întreaga sa politică 
externă. România socialistă si-a 
dobindit un binemeritat prestigiu pe 
arena internațională pentru consec
venta cu care promovează metoda 
tratativelor politice pentru soluțio
narea diferendelor dintre state. Ata
șamentul tării noastre fată de cauza 
păcii, respingerea hotărită a politicii 
de forță, a intervențiilor și aventuri
lor militare, promovarea metodei tra
tativelor politice intre părțile intere
sate pentru soluționarea pașnică a 
diferendelor formează un ansamblu 
unitar, definitoriu pentru politica ex
ternă a Republicii Socialiste România.

Este un mare merit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu acela de a fi 
asigurat, prin convorbirile la nivel 
înalt, purtate la București sau în 
timpul vizitelor peste hotare, pro
movarea practicii tratativelor pe o 
scară largă și într-o problematică 
amplă și diversă, de a fi sprijinit, 
prin afirmarea unei poziții construc
tive. cursul spre rezolvarea pașnică 
a conflictelor, cucerindu-și o înaltă 
considerație și un deosebit prestigiu 
internațional pentru deosebita con
tribuție adusă la dezvoltarea dialo
gului internațional, la orientări către 
abordări pe cale politică a diferen
delor, în interesul întronării pe arena 
mondială a principiilor coexistenței 
pașnice, asigurării unui climat de 
conlucrare între toate popoarele.

Este în interesul tuturor țărilor — 
atît al celor socialiste, al țărilor In 
curs de dezvoltare, cît și al celor ca
pitaliste — de a exclude pentru tot
deauna folosirea forței și amenin
țarea cu forța în relațiile cu alte 
state, de a acționa pentru generali
zarea tratativelor politice ca metodă 
unică de soluționare a problemelor 
internaționale, slujind prin aceasta 
cauza înțelegerii, colaborării si păcii 
în lume.

Petre STANCESCU 
Ion FINTINARU

Președintele S.U.A.,Jlmmy 
Carter, a semnat o lege, adoptată 
săptămîna trecută de Senat și Came
ra Reprezentanților, menită să pună 
capăt „războiului pescuitului" dintre 
S.U.A. și Canada. Noua legislație a- 
cordă șefului statului american îm
puternicirile necesare ridicării inter
dicției în ce privește accesul navelor 
canadiene de pescuit în zona comer
cială a S.U.A., ceea ce se va regle
menta în regim de reciprocitate între 
cele două state.

La Sao Paulo, 113 incinta 
Adunării Legislative, a avut loc cere
monia de constituire oficială a „Fron
tului Național pentru Redemocrati- 
zare". la care au participat mai multe 
personalități politice braziliene din 
opoziție. Au fost prezenți. între alții, 
senatorul Magalhaes Pinto, candidat 
disident la președinție al Alianței Re
novatoare Naționale (ARENA), parti
dul de guvernămînt, generalul în 
rezervă Euler Bentes Monteiro, can
didat posibil la magistratura supremă

în stat în numele opoziției, și depu
tatul Ulises Guimaraes, președintele 
Mișcării Democratice Brazilieni 
(M.D.B.), singurul partid de opoziție 
admis în mod legal.

Conducătorii „Frontului Național 
pentru Redemocratizare" au subliniat 
că nu este vorba de un partid poli
tic, ci de o mișcare destinată să 
regrupeze toate forțele de opoziție.

In jurul aderării Spaniei 
la C.E.E. Jacques Chirac, președin
tele Adunării pentru Republică, prin
cipala formațiune politică din com
ponența coaliției guvernamentale din 
Franța, a declarat că partidul său se 
pronunță împotriva aderării Spaniei 
la Piața comună, datorită concurenței 
pe care produsele agricole spaniole 
ar face-o celor franceze pe piața ță
rilor C.E.E. Declarația lui Chirac in
tervine imediat după încheierea vizi
tei la Madrid a președintelui Fran
ței, Valery Giscard d’Estaing, unde el 
a reafirmat că tara sa este în fa
voarea aderării Spaniei la C.E.E.

Curtea Supremă pakista
neză 3 reIu3t audierile în legătură 
cu apelul făcut de Zulfikar Aii 
Bhutto privind condamnarea sa la 
moarte. Avocatul apărării a anunțat 
că va cere Curții Supreme să-l au
dieze și pe fostul premier, aflat acum 
în închisoarea de la Rawalpindi. Se 
anunță că Mibshi Hassan, fost mi
nistru de finanțe în guvernul Bhutto, 
a fost arestat în localitatea Lahore.

Convorbiri cubanezo-an- 
goleze. Isidoro Malmierca Peoll, 
ministrul relațiilor externe al Cubei, 
și-a încheiat vizita oficială la Luan
da, unde a avut convorbiri cu con
ducători de partid și de stat ango
lezi, consacrate pregătirilor pentru 
cea de-a Vl-a Conferință a șefilor de 
stat și de guvern din țările nealinia
te. In timpul vizitei — a declarat 
ministrul cubanez — a fost exami
nat, de asemenea, un cerc larg de 
probleme internaționale.

Frigul și furtunile puter
nice lns°tlte de grindină, care s-au 
abătut în ultima vreme asupra teri
toriului Bulgariei au compromis cul
turile agricole în diferite regiuni pe 
o suprafață de 950 000 de hectare, re
latează agenția B.T.A. Agenția men
ționează că pentru înlăturarea con
secințelor calamităților naturale au 
fost luate o serie de ample măsuri.

ORIENTUL MIJLOCIU
• întrevedere a președintelui Egiptului cu vicepreședintele 

S.U.A. • Reuniunea Comitetului Executiv al O.E.P.
CAIRO 3 (Agerpres). — Vicepre

ședintele S.U.A., Walter Mondale, a 
sosit luni după-amiază într-o vizită 
în R.A. Egipt, venind de la Tel Aviv, 
unde a avut convorbiri cu oficialită
țile israeliene.

In aceeași zi, Walter Mondale a în
ceput, la Alexandria, convorbirile 
oficiale cu președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat. La convorbiri au 
participat vicepreședintele republi
cii, Husni Mubarak, primul ministru, 
Mamdouh Salem, și ministrul afa
cerilor externe, Mohamed Ibrahim 
Kamel.

Președintele Egiptului a declarat, 
cu prilejul unei conferințe de presă 
după convorbirea cu vicepreședintele 
S.U.A., că este de acord cu propu
nerea președintelui Jimmy Carter de 
a fi organizate luna aceasta la Lon

dra întrevederi între miniștrii afa
cerilor externe ai Egiptului și Israe
lului.

La rîndul său, Walter Mondale a 
declarat că secretarul de stat ame
rican, Cyrus Vance, va participa la 
această reuniune.

DAMASC 3 (Agerpres). — In ca
pitala siriană a avut Ioc o reuniune 
a Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.). Lucrările au fost prezidate 
de Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P. In ca
drul reuniunii — transmit agențiile 
J.A.N.A. și M.E.N. — Comitetul Exe
cutiv a examinat situația actuală a 
rezistentei palestiniene, evoluțiile din 
lumea arabă si evenimentele din 
Orientul Mijlociu.

Recrudescența incidentelor armate 
în Liban

BEIRUT 3 (Agerpres). — Agențiile 
M.E.N.. France Presse și Reuter re
latează că. în ultimele 48 de ore, în 
cartierul Ain el Remmaneh. din Bei
rut. si în centrul comercial al capi
talei libaneze au avut loc lupte vio
lente între unități ale Falangelor 
libaneze, conduse de Pierre Gemayel, 
și efective ale Forței Arabe de Descu
rajare (F.A.D.), Nu sînt incă cunos
cute cauzele acestor ciocniri. Inci
dentele. în cursul cărora s-a făcut 
uz de tancuri si artilerie, continuau 
cu intermitente si luni dimineața.

Postul de radio Beirut — citat de 
agențiile internaționale de presă — 
a anunțat că în cursul ciocnirilor au 
fost ucise 72 de persoane, înregis- 
trîndu-se, de asemenea, importante 
pagube materiale.

După cum transmit agențiile France 
Presse si Reuter, reluînd o emisiune 
a postului de radio Beirut, a avut 
loc o convorbire telefonică între pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, și

președintele Siriei. Hafez Al-Assad, 
în legătură cu incidentele. Totodată, 
președintele Elias Sarkis a convocat 
o reuniune extraordinară a cabinetu
lui pentru a examina situația creată 
în urma incidentelor din Beirut.

GENEVA 3 (Agerpres). — Secreta
rul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a dat publicității la Ge
neva un comunicat în care deplînge 
reizbucnirea incidentelor la Beirut și 
în alte zone din Liban si cere părți
lor implicate realizarea unui acord 
de încetare imediată a focului. „In 
timp ce se urmărește în mod susți
nut vindecarea rănilor recentului 
război civil si în timp ce forțele 
O.N.U. depun cele mai mari eforturi 
pentru a reinstaura pacea si secu
ritatea. încetarea oricăror lupte este 
absolut esențială pentru stimularea 
spiritului de reconciliere si de înțe
legere" — se arată în comunicatul 
secretarului general al O.N.U.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341, București Piața Scintell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorli din tntreprinderl și instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU 40 360


