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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, luni, 10 iulie, au avut loc 
lucrările ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
dezbătut Raportul cu privire la îndeplini
rea Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială în semestrul I 1978.

Raportul relevă că producția globală 
Industrială a fost de 396,5 miliarde lei — 
cu 3,2 miliarde lei mai mare decît pre
vederile planului. Pe ansamblul industriei, 
creșterea este de 9,9 la sută față de nive
lul aceleiași perioade a anului trecut. Pro- 
d vrtivitatea muncii, calculată pe baza 
f,reducției nete, a fost pe primele cinci 
uni cu 8,5 la sută mai mare decît în pe

rioada corespunzătoare a anului trecut; 
în industria republicană, pe calea creșterii 
productivității muncii s-a obținut 83 la 
sută din sporul producției globale. în ce 
privește investițiile, realizările în acest an, 
pină la 30 iunie, sînt cu 17,2 la sută mai 
mari decît în primul semestru al anului 
1977. în agricultură, suprafața totală ame
najată pentru irigat a ajuns la 1 908 700 
ha. Au crescut efectivele de animale. Re
zultate superioare s-au obținut și la export, 
realizările fiind, pe primele 6 luni ale 
acestui an, în comparație cu semestrul I 
1977, cu 9,5 la sută mai mari. Veniturile 
bănești ale populației obținute de la uni
tățile socialiste, în primul semestru al 
acestui an, au fost cu 13,2 la sută mai 
mari fată de perioada corespunzătoare 
din 1977. în perioada 1 ianuarie — 31 
.mai 1978, volumul desfacerilor Je mărfuri 
.prin comerțul socialist a fost cu 1,7 la sută 
peste prevederile planului.

Apreciind îndeplinirea planului pe acest 
semestru, realizările remarcabile obținute 
în dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de 
producție, a tuturor ramurilor economiei 
naționale, Comitetul Politic Executiv a adre
sat calde felicitări oamenilor muncii, care 
înfăptuiesc neabătut programul partidului 
de propășire economico-socială a țării, de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și asigurare a condițiilor pen
tru trecerea României spre comunism.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
relevat existența unor neajunsuri și rămî- 
neri în urmă manifestate în activitatea 
economică din acest semestru, îndeosebi 
în ce privește realizarea producției nete 
într-o serie de ramuri și unități, îndeplini
rea prevederilor la producția fizică, planul 
de investiții, precum și planul de export.

Comitetul Politic Executiv a trasat mi
nisterelor și celorlalte organe centrale, 
guvernului, organelor și organizațiilor de 
partid, unităților de producție, tuturor oa
menilor muncii sarcina ca, în spiritul indi
cațiilor cuprinse în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 5 iulie a.c., să acționeze cu mai 
multă fermitate și perseverență pentru li
chidarea lipsurilor și răminerilor în urmă 
și asigurarea îndeplinirii și depășirii pla
nului pe acest an la toți indicatorii.

Problema centrală în întreaga activitate 
economică o constituie realizarea produc
ției fizice planificate, recuperarea rapidă 
a restanțelor în investiții și punerea în 
producție la termenul stabilit a tuturor ca
pacităților economice planificate, funcțio
narea normală, la întregul potențial, a 
capacităților existente, perfecționarea or
ganizării muncii și folosirea judicioasă a

forței de muncă în sectoarele hotărîtoare 
ale producției materiale. S-a subliniat, de 
asemenea, necesitatea îmbunătățirii apro
vizionării tehnico-materiale a întreprinde
rilor, paralel cu reducerea consumurilor 
materiale și respectarea strictă a norme
lor de consum stabilite, introducerii unei 
ordini și discipline sporite în domeniul 
transportului, ridicării nivelului tehnic și ca
litativ al tuturor produselor, sporirii efi
cienței întregii activități economice, solu
ționării la un nivel mai înalt a problemelor 
comerțului exterior și în special a expor
tului. In legătură cu toate acestea, se im
pune îmbunătățirea muncii organelor de 
conducere colectivă din economie, în con
cordanță cu noile măsuri stabilite de con
ducerea partidului și statului de accentuare 
a autoconducerii și introducere a auto- 
gestiunii întreprinderilor.

Relevînd că există toate condițiile pen
tru îndeplinirea și depășirea planului pe 
acest an, Comitetul Politic Executiv și-a 
exprimat convingerea că oamenii muncii, 
organele de partid și de stat, întregul 
popor vor acționa în acest scop cu toată 
energia și hotărîrea, cu înalt spirit de 
abnegație.

Comitetul Politic Executiv a ascultat ra
portul delegației Republicii Socialiste 
România care a participat la Sesiunea 
specială a O.N.U. consacrata dezarmării. 
S-a apreciat că sesiunea a reprezentat un 
pas important în abordarea într-un mod 
nou a problemelor privind frînarea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmarea ge
nerală, în primul rînd la dezarmarea nu
cleară. Subliniind importanța faptului că
(Continuare in pag. a IlI-a)

INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

ziarului japonez „The Yomiuri Shimbun
După cum s-a mal anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste România, a primit in ziua de 
4 iulie 1978 pe ziaristul Minoru Hirano, corespondent diplomatic 
al cotidianului japonez „The Yomiuri Shimbun", căruia i-a acordat 
următorul Interviu :

ii

încheierea convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kenji Miyamoto

Luni după-amiază s-au încheiat 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Kenji Miyamoto, președintele Prezi
diului Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Japonia.

La convorbiri au participat tovară
șii Constantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Popescu, membru ăl Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Vasile Mușat. secretar al C.C. 
al P.C.R.. Mircea Malița. membru al 
C.C. al P.C.R.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Koichiro Ueda, vicepreședinte 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ja
ponia. Hiroshi Tachiki. membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.J.. Saburo 
Uno. membru al C.C. al P.C.J.

în timpul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă de caldă prietenie 
tovărășească, a fost exprimată de

ambele părți deosebita satisfacție 
față de rezultatele rodnice ale noii 
întilniri dintre conducătorii celor 
două partide, care, fără îndoială, vor 
Influența în mod pozitiv dezvoltarea 
în continuare a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Comunist din Japonia, contribuind 
totodată la extinderea colaborării si 
prieteniei dintre România si Japonia, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei progresului social si păcii in 
lume.

★
După încheierea convorbirilor, la 

sediul C.C. al P.C.R. a avut loc ce
remonia semnării Declarației comune 
cu privire la vizita președintelui 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, 
Kenji Miyamoto. în Republica Socia
listă România.

Declarația comună a fost semnată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

secretar general al Partidului Co
munist Român, și de tovarășul Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia.

La ceremonia semnării au luat 
parte tovarășii Iosif Banc. Emil 
Bobu. Virgil Cazacu, Constantin Dăs
călescu, Dumitru Popescu. Iosif 
Uglar. Vasile Mușat. precum și 
Mircea Malița. membru al C.C. al 
P.C.R.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Koichiro Ueda. Hiroshi Tachiki. 
Saburo Uno.

După semnare, conducătorii celor 
două partide și-au . strîns călduros 
miinile. s-au îmbrățișat, felicitîndu-se 
reciproc pentru încheierea cu succes 
a acestei noi întilniri. pentru rezul
tatele rodnice ale convorbirilor, care 
vor da un nou impuls bunelor relații 
de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Comunist din Japonia.

DECLARAȚIE COMUNA
cu privire la vizita președintelui Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia, Kenji Miyamoto, 

in Republica Socialistă România

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, unul din aspectele re
lațiilor internaționale actuale 
este cursul către destindere fi 
coexistență pașnică. Dar in lume 
au avut loc multe incidente care 
pot primejdui cooperarea. și 
pacea. Relațiile intre Est și Vest 
nu pot fi privite intr-un mod 
prea optimist, așa cum se pre
zintă astăzi situația in Europa, 
in Africa și in alte părți.

Apreciind eforturile României 
pentru promovarea unui climat 
de cooperare menit să asigure 
pacea in lume, am dori \să cu
noaștem opinia dumneavoastră 
cu privire la situația internațio
nală actuală și evoluția ei in 

> viitor.
RĂSPUNS : Se poate spune că 

In lume s-au produs mari schimbări 
în raportul de forțe și, in acest sens, 
situația internațională se caracteri
zează prin intensificarea luptei po
poarelor pentru a pune capăt vechii 
politici imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru a promova o 
politică nouă, bazată pe egalitate in 
drepturi, pe respectul independenței 
și suveranității naționale, pe neames
tecul in treburile interne.

Este insă adevărat că există încă 
forțe care pot pune in pericol cursul 
spre destindere, spre colaborare. 
Tocmai de aceea este necesar să se 
intensifice activitatea tuturor state
lor, să se întărească colaborarea lor 
pentru a șc împiedica o nouă agra
vare a relațiilor internaționale.

Problemele care s-au ivit in ulti
mul timp in viața internațională sînt 
determinate, pe de o parte, de pro
cesul afirmării politicii de indepen
dență și de ciocnirea dintre cele două 
tendințe pe plan mondial, cit și de o 
accentuare a politicii de reîmpărțire 
a lumii în zone de influență, eviden
țiată îndeosebi in Africa.

Ținind seama de toate acestea, noi 
considerăm că este necesar să se in
tensifice eforturile tuturor statelor 
care doresc continuarea politicii de 
destindere și colaborare, pentru so
luționarea pe calea tratativelor paș
nice a problemelor litigioase sau di
vergente.

în mod deosebit considerăm că 
trebuie să se evite amestecul în tre
burile interne ale statelor africane, 
asigurindu-se soluționarea proble
melor dintre ele pe calea tratativelor 
bilaterale, respectîndu-se indepen
dența și suveranitatea lor națională. 
Este necesar să se acționeze pentru 
întărirea unității africane și. totoda
tă. pentru soluționarea problemelor 
din Africa australă într-un timp cit

mai scurt, prin sprijinirea mișcărilor 
de eliberare națională a populației 
din Africa de Sud pentru lichidarea 
cu desăvîrșire a colonialismului, a 
oricăror forme de asuprire.

O importanță deosebită are, pentru 
cursul destinderii, înfăptuirea secu
rității în Europa și, in acest cadru, 
trecerea la măsuri de dezangajare 
militară, care ar exercita o influență 
puternică nu numai pe continentul 
nostru, ci în întreaga lume.

Totodată, se impun soluționarea 
problemelor grave ale subdezvoltă
rii. făurirea noii ordini economice 
mondiale, care să deschidă calea unui 
progres mai rapid al țărilor slab dez
voltate, să contribuie la stabilitatea 
economică internațională, la schim
bul echitabil, pe principii de egali
tate intre toate națiunile.

în general, considerăm necesar să 
se dea dovadă de o înaltă răspundere 
față de interesele popoarelor, față de 
cauza păcii. Să se facă totiil pentru 
soluționarea problemelor care preo
cupă omenirea pe calea tratativelor 
pașnice, cu participarea tuturor sta
telor, indiferent de mărime sau orin- 
duire socială, pentru înfăptuirea de
zarmării și, în primul rind, a dezar
mării nucleare, pentru realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune, in 
care fiecare națiune să se poată dez
volta in mod liber.

ÎNTREBARE : Așa cum se cu
noaște, în Asia există tensiuni 
și incertitudini, in special in pe
ninsulele Coreeană și Indochine- 
ză. Dumneavoastră ați făcut re
cent o lungă călătorie in aceste 
zone. Noi apreciem că vizita 
dumneavoastră in țările asiatice 
a constituit un eveniment de im
portanță majoră pentru pacea in 
Asia. Care este opinia dumnea
voastră cu privire la căile și po
sibilitățile de a găsi o soluție e- 
ficientă conflictelor și de a se 
realiza o slăbire a tensiunii in 
Asia ?

RĂSPUNS : Doresc, în primul rînd, 
să menționez că vizitele în cele cinci 
țări socialiste din Asia se înscriu in 
cadrul politicii generale a României 
socialiste de a dezvolta relațiile cu 
toate țările socialiste. Această vizită 
a prilejuit o mai bună cunoaștere re
ciprocă și a dus la dezvoltarea rela
țiilor și a colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. Fără în
doială că înțelegerile la care am a- 
juns cu aceste prilejuri servesc nu 
numai intereselor popoarelor noas
tre, ci și cauzei colaborării și păcii 
generale.

în ce privește divergențele și ten
siunile ce s-au ivit între unele țări

din Asia de sud-est. considerăm că 
ele sînt atit rezultatul dezvoltării is
torice, cit și al unor probleme rămase 
nerezolvate din timpul dominației co
loniale. Consider că toate aceste pro
bleme trebuie să fie soluționate pe 
calea discuțiilor și tratativelor directe 
între țările interesate, astfel incit să 
se ajungă la depășirea divergențelor, 
la întărirea colaborării lor. Aceasta 
ar avea o importanță deosebită pen
tru dezvoltarea socialistă a țărilor 
respective, precum și pentru cauza 
păcii în Asia și în întreaga lume.

în ce privește situația din Coreea, 
este necesar să se ajungă la reuni- 
ficarea pașnică a poporului coreean, 
a Coreei de Nord și de Sud. în acest 
sens, se impun retragerea trupelor 
Statelor Unite din această zonă și so
luționarea problemei reunificării pe 
calea tratativelor dintre cele două 
părți. Este necesar să se asigure con
diții de participare la viața politică 
în Coreea de Sud a tuturor forțelor 
democratice care doresc să se ajungă 
la reunificare. Reunificarea pașnică 
ar asigura dezvoltarea democratică a 
poporului coreean și, totodată, ar 
constitui un factor de stabilitate pe 
continentul asiatic și rn întreaga 
lume, ceea ce este în interesul tutu
ror statelor, inclusiv al Japoniei.

ÎNTREBARE : Există mari di
ferențe de opinii intre Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Chineză. România a depus efor
turi intense și îndelungate pen
tru depășirea acestor divergențe 
dintre cele două țări. Am dori 
să cunoaștem părerea dumnea
voastră cu privire la aceste di
vergențe, pe care noi le conside
răm ca fiind o mare problemă 
pentru asigurarea păcii și secu
rității in Asia.

RĂSPUNS : România a fost și este 
preocupată de divergențele existente 
între Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Chineză, considerînd nece
sar să se facă totul pentru depășirea 
lor, pentru normalizarea relațiilor, 
dintre aceste două mari țări socia
liste. Aceasta ar avea o influență pu
ternică nu numai asupra raporturilor 
dintre popoarele țărilor respective, ci 
și asupra vieții internaționale în ge
neral, asupra politicii de pace și co
laborare în întreaga lume.

Avem convingerea că, acționîn- 
du-se de către cele două țări în spi
ritul găsirii căilor pentru depășirea 
divergențelor, se va ajunge la înțe
legeri corespunzătoare, la normaliza
rea relațiilor dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Populară Chineză.

România socialistă consideră că 
trebuie făcut totul în această direcție 
și, în ce O privește, va acționa nu
mai și numai în sensul normalizării 
relațiilor dintre aceste două țări.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, a patra întrebare se 
referă la raporturile dintre Ja-

ponia și -China. După cum pro
babil cunoașteți, se desfășoară 
negocieri nipono-chineze in ve
derea încheierii Tratatului de 
pace și prietenie, tn legătură cu 
aceasta, ne-ar interesa foarte 
mult părerea dumneavoastră cu 
privire la semnificația acestui 
tratat care urmează să fie în
cheiat.

RĂSPUNS : România se pronunță 
ferm pentru lichidarea cu desăvîr
șire a urmărilor celui de-al doilea 
război mondial. în acest cadru, înche
ierea Tratatului de pace dintre Ja
ponia și Republica Populară Chineză 
nu poate decît să ducă la normali
zarea deplină a relațiilor dintre cele 
două țări, exercitînd, totodată, o in
fluență puternică asupra colaborării 
și păcii in Asia.

ÎNTREBARE : Poporul japo
nez iși amintește cu sentimente 
deosebit de profunde vizita pe 
care dumneavoastră ați efec
tuat-o in Japonia în anul 1975. 
Ce ne puteți spune in legături 
cu viitorul relațiilor dintre Ja
ponia și România ?

RĂSPUNS : Doresc să menționez, 
cu multă satisfacție, cursul ascendent 
al relațiilor economice, științifice, 
tehnice și culturale dintre România 
și Japonia. Aș sublinia, în această 
privință, faptul că.' in ultimii cinci 
ani, relațiile economice dintre țările 
noastre au crescut de peste trei ori. 
S-a intensificat, de asemenea, 
schimbul de delegații la toate nive
lurile. în acest cadru, doresc să men
ționez că păstrez o impresie deose
bită despre vizita efectuată în Ja
ponia — vizită care a marcat un mo
ment important în evoluția relațiilor 
româno-japoneze.

Consider că sînt posibilități de a 
extinde și mai mult relațiile dintre 
țările noastre. în domeniul colabo
rării economice se impune să găsim, 
de comun acord, căile pentru asigu
rarea unui echilibru al balanței co
merciale, în sensul unei creșteri mai 
mari a exporturilor românești. Este 
necesar să ajungem la extinderea 
simțitoare a schimburilor economice 
și, totodată, să dezvoltăm cooperarea 
în producție, atît pe plan bilateral, 
cit și în terțe țări, realizînd o con
lucrare mult mai largă.

Odată cu aceasta, consider nece
sară intensificarea colaborării în do
meniul științei și tehnicii, precum și 
extinderea schimburilor culturale și 
de altă natură.

De asemenea, ar fi deosebit de 
utilă o conlucrare mai strinsă a ță
rilor noastre pe arena mondială pen
tru soluționarea problemelor subdez
voltării, ale noii ordini economice 
internaționale, pentru rezolvarea 
problemelor economice în interesul 
tuturor popoarelor, pentru realizarea 
unei politici de pace și colaborare 
între toate națiunile.

La Invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Român, în perioada 5—11 
iulie 1978, președintele Prezidiului C.C. al Partidului Co
munist din Japonia, Kenji Miyamoto a efectuat o vizităm 
Republica Socialistă România, El a fost Însoțit de Koichiro 
Ueda, vicepreședinte al Prezidiului C.C. al P.C.J., Hiroshi 
Tachiki, membru al Prezidiului C.C. al P.C.J., Saburo Uno, 
membru al C.C. al P.C.J., și de alte persoane.

în cursul șederii în România, tovarășul Kenji Miyamoto 
și persoanele care l-au însoțit au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Capitală și județul Prahova. 
Pretutindeni, oaspeții au fost primiți cu multă căldură și 
ospitalitate, expresie a sentimentelor de solidaritate care 
unesc cele două partide, popoarele român și japonez.

în zilele de 5, 7 și 8 iulie 1978, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., și tovarășul Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului C.C. al P.C.J., au avut 
loc convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere reciprocă. La convorbiri au 
participat tovarășii :

— Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R.. Mircea 
Malița, membru al C.C. al P.C.R. ;

— Koichiro Ueda. vicepreședinte al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Japonia, Hiroshi Tachiki, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.J., Saburo Uno, membru al C.C. al P.C.J.

în cursul convorbirilor, secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Prezidiului 
C.C. al P.C.J., tovarășul Kenji Miyamoto, s-a_u informat 
reciproc despre activitatea celor două partide în perioada 
scursă de la vizita anterioară în România a tovarășului 
Kenji Miyamoto, în anul 1971, și au efectuat un larg 
și multilateral schimb de informații și păreri asupra unor 
probleme actuale ale vieții internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

Tovarășul Kenji Miyamoto a informat despre marile 
progrese înregistrate de P.C.J. Și forțele înnoitoare din 
Japonia în această perioadă, despre situația politică și 
economică a Japoniei, despre lupta desfășurată împotriva 
forțelor reacționare și anticomuniste, despre stadiul actual 
al mișcării pentru realizarea unui front unit în vederea 
transformării politicii naționale, despre lupta pentru 
apărarea și lărgirea municipalităților progresiste, pentru 
realizarea unei Japonii pașnice și neutre, pentru abolirea 
alianței militare nipono-americane, precum și despre acti
vitatea P.C.J. pentru aplicarea în practică a hotăririlor 
celui de-al XIV-lea Congres al partidului și perspectiva 
obținerii unor noi progrese.

Secretarul general al Partidului Comunist Roman, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a felicitat în mod sincer 
P.C.J., pe comuniștii japonezi pentru rezultatele obținute 
în lupta pentru apărarea intereselor oamenilor muncii 
din Japonia, pentru promovarea cauzei păcii, indepen
denței naționale, democrației și socialismului și le-a urat, 
noi succese în activitatea de întărire a rindurilor parti
dului și de creștere continuă a influenței sale în mase.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat pe larg despre 
activitatea desfășurată de Partidul Comunist Român pen
tru transpunerea în viață a hotăririlor celui de-al Xt-lea 
Congres șl ale Conferinței Naționale ale partidului, des
pre succesele dobîndite de poporul român în înfăptuirea 
obiectivelor Programului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate șl înaintare a României spre co
munism. 1

Tovarășul Kenji Miyamoto a transmis comuniștilor, în
tregului popor român sincere felicitări pentru marile 
realizări obținute, sub conducerea P.C.R., în edificarea 
societății socialiste, pentru contribuția de seamă pe care 
România o aduce la întărirea forței de atracție a socia
lismului, la promovarea instaurării unor relații noi între 
state, la victoria cauzei păcii și colaborării internaționale.

Ambele părți au subliniat profunda satisfacție față de 
relațiile de prietenie și colaborare statornicite între P.C.R. 
și P.C.J., evidențiind importanța deosebită pe care o au 
în acest sens întîlnirile și convorbirile dintre secretarul 
general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C.J., tovarășul Kenji Miya
moto. De asemenea, ambele părți au salutat evoluția 
pozitivă a relațiilor de colaborare dintre România și 
Japonia, impulsionată de vizita efectuată de președintele 
Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Japonia. în anul 1975, și au exprimat dorința celor 
două partide de a acționa pentru dezvoltarea continuă a

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

raporturilor româno-nipone, în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Secretarul general al Partidului Comunist Român și 
președintele Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia au sub
liniat că evoluția situației internaționale in ultimii 7 ani 
a confirmat justețea analizei și aprecierilor făcuta in 
Comunicatul comun din 3 septembrie 1971.

în aprecierile situației internaționale actuale s-a con
statat că punctele de vedere ale celor două partide sint 
identice sau foarte apropiate.

în lume au avut și continuă să aibă loc ample trans
formări revoluționare, naționale și sociale, profunde mu
tații în raportul de forțe. Popoarele au obținut noi victorii 
în lupta impotriva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru eliberare națională și progres 
social. Marea victorie a popoarelor vietnamez, kampu- 
chian și laoțian a dovedit că nimic nu poate infringe un 
popor hotărît să lupte pentru apărarea independenței, a 
ființei sale naționale.

Cei doi conducători au relevat că în prezent, tn con
dițiile noii faze a crizei generale a sistemului capitalist 
mondial, ale crizei materiilor prime si energiei si crește
rii instabilității sistemului monetar si financiar interna
țional. se manifestă o accentuare a contradicțiilor dintre 
state si grupări de state, a luptei pentru reîmpărțirea zo
nelor de influență si dominație, ceea ce generează grave 
pericole pentru pacea si securitatea mondială. Fată de 
această situație, se impune intensificarea eforturilor pen
tru instaurarea unor relații noi. democratice. întemeiate 
ne egalitate în drepturi, ne respectul independentei si su
veranității naționale, pe neamestecul in treburile interne 
si avantai recinroc.

Secretarul . general al P.C.R.. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Prezidiului C.C. al P.C.J., tova
rășul Kenji Miyamoto, s-au pronunțat pentru solutionarea 
conflictelor dintre state ne cale nașnică. prin tratative.

Cele două părți au subliniat că continuarea si accele
rarea cursei înarmărilor, și îndeosebi a înarmărilor nu
cleare, reprezintă un grav pericol pentru pacea și secu
ritatea întregii lumi și constituie o grea povară pentru po-* 
poare. S-a reafirmat de comun acord că dezarmarea 
generală, și in primul rînd interzicerea și lichidarea ar
melor nucleare, constituie o necesitate imperioasă. Ambele 
nării au subliniat că o mare importantă pentru pacea si 
independenta popoarelor ar avea desființarea blocurilor 
militare, lichidarea bazelor militare și retragerea trupe
lor străine în granițele lor naționale. Adoptarea de mă
suri eficiente pentru realizarea acestor obiective impune 
mobilizarea largă a . opiniei publice mondiale, organizarea 
unor ample acțiuni ale maselor populare.

S-a relevat importanta lichidării fenomenului subdez
voltării. a reducerii si eliminării decalajelor dintre țările 
dezvoltate si 'cele în curs de dezvoltare Si a edificării 
unei noi ordini economice internaționale, juste Si echita
bile. care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor 
popoarelor, și în primul rînd al celor rămase in urmă, să 
creeze condiții pentru o dezvo’tare mai echilibrată și sta
bilă a întregii economii mondiale. S-a apreciat că instau
rarea unei noi ordini economice reclamă desfășurarea 
unei lupte hotărițe împotriva vechii structuri a raporturilor 
economico-financiare internaționale. care afectează nega
tiv dezvoltarea economică a tuturor statelor, inclusiv eco
nomia țărilor capitaliste dezvoltate, impune democratizarea 
organismelor economice internaționale, asigurarea partici
pării efective, pe bază de egalitate, a tuturor statelor la 
dezbaterea si soluționarea problemelor.

Ambele părți au relevat necesitatea creșterii rolului st 
eficientei Organizației Națiunilor Unite in reglementarea 
problemelor internaționale, importanta democratizării acti
vității si funcționării sale.

în legătură cu situația din Europa, tinînd seama de fap
tul că rezultatele reuniunii de la Belgrad nu au fost pe 
măsura așteptării popoarelor, părțile au relevat necesita
tea de a se acționa pentru adinci.rea si consolidarea cursu
lui spre securitate și colaborare între state, pentru reali
zarea unor măsuri practice de dezangajare militară și de
zarmare. fără de care nu sînt de conceput o securitate si 
o pace reală pe continent si în întreaga lume.

Luînd în considerație faptul că în Asia continuă ma
nevrele cercurilor imperialiste, că au apărut noi pericole 
care amenință pacea și suveranitatea națională a po
poarelor. ambele părți acordă o mare importantă desfiin
țării alianțelor militare, retragerii trupelor străine și so-
(Continuare in pag. a IV-a)

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Prezidiului Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Japonia 

KENJI MIYAMOTO
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Nu puține sint centrele urbane 
ale țării care iși dispută titlul 
de „oraș al trandafirilor", lată 
că frumoasa competiție a „prins 
rădăcini" si la sate. In comuna 
Vișani, din județul Brăila, lo
cuitorii au plantat in acest an 
vreo 20 000 de trandafiri. De la 
un capăt la altul așezarea este 
un imens covor de flori. Vișă- 
nenii și-au creat și o pepinieră 
proprie de trandafiri pe o su
prafață de aproape patru hec
tare. Dincolo de aspectul este
tic, există și unul... economic. 
Pe baza materialului săditor 
produs la Vișani și livrat unor 
localități brăilene și din județele 
învecinate s-a realizat pină 
acum un venit de 1,6 milioane 
lei. Multi înainte !
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Stop!
Ce aveți 
în mașină?»

I
I

i

I
I
I
I 
I

I
I

I

O idee inspirată a serviciului 
de circulație al miliției băcăua
ne : controlul legalității încăr
căturii unor autovehicule ale 
statului. Un șef de echipă de la 
Trustul de construcții Bacău, 
Ștefan Tutuian, transporta spre 
locuința personală, cu un ca
mion al statului, 578 de cără
mizi (pe numărate) ale statului. 
Tot cu o mașină a statului. C. 
Vasile, de la același trust de 
construcții, sustrăsese o cadă de 
baie, după care a urmat săpu- 
neala de rigoare. La rindul său. 
șoferul Dumitru Tudor, de la 
„Avicola" Bacău, plecase acasă 
cu două... curci. Pină să rîdă și 
curcile de isprava lui. ca și de 
a celorlalți, se ridică, firesc, 
cîteva întrebări : „Ce au păzit... 
paznicii respectivi 7 Cum e po
sibil ca mașinile statului să fie 
folosite in interes personal, toc
mai cind era mai mare nevoie 
de ele la locul de muncă
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Unealtă de bătătorit pămintul, 
maiul constituie, in același 
timp, și un real pericol. Nu în- 
timplător despre 
că-s '—
cind 
piu. 
care 
Ilie 
til rămas din timpul războiului. I 
Melinte l-a folosit drept mai. 1 
Timp de 15 ani a tot bătut . 
Melinte din Brăila pămintul cu 
proiectîlul-mdî, Zilele trecute I 
s-a gîndit că n-ar fi rău să-și 
perfecționeze năstrușnica uneai- | 
tă. Drept pentru care i-a dal-o | 
cumnatului său, Gheorghe Con- | 
stantin, să-i sudeze un miner. 
Acesta, șofer de meserie, l-a I 
luat și împreună cu un coleg. 
Atanase Fior, s-au apucat de 
treabă. După ce flacăra sudurii 
a atins maiul-proiectil, acesta a 
explodat, omorindu-i pe amin- i 
doi.

> unii se
„loviți cu matul", 
vine vorba de maiul 
Dar nu și in cazul 
i-a trecut prin minte lui 

Melinte. Găsind un proiec-
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Se caută 
un păgubaș

In ziua de 14 iunie, unul din 
conductorii trenului personal 
1007 de pe ruta București — 
Timișoara a pășit, într-un com
partiment, un bagaj voluminos 
uitat de un călător grăbit, tn 
respectivul bagaj se află mai 
multe obiecte de îmbrăcăminte, 
un casetofon, un tranzistor, pre
cum si o mare sumă de bani. 
Toate acestea au fost depuse ți 
se găsesc la postul de miliție 
din stația C.F.R. Craiova. Poate 
află și păgubașul unde-l 
teaptă... norocul.
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• tn apropierea gării Timișoara- 
Est se află un chioșc cu răcori
toare foarte bine aprovizionat și 
cu o vinzătoare pe nume Ko
vacs Wilma, harnică foc. Printre 
călătorii însetați care se în
dreptau spre chioșcul cu pricina 
se afla și Gheorghe Traila din 
Timișoara, str. Ion Roată 27 
Numai că el. G.T.. nu se ducea 
să-și potolească setea cu vreo 
băutură răcoritoare. Alte gin- 
duri îi treceau prin cap. Pro- 
țăpindu-se într-un colț, a în
ceput să n-o mai slăbească din 
ochi pe vinzătoare, urmărindu-i 
toate gesturile și mișcările. La 
un moment dat, profitind de o 
clipă de neatenție din partea ei, 
G.T. s-a repezit ca un uliu și a 
înșfăcat lădița cu toți banii în
casați din vinzări în ziua a- 
ceea. Prins și dat pe mina mi
liției, este cercetat in stare de 
reținere, urmind sd „încaseze"... 
restul din partea legii.
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E vremea concediilor, a dru
mețiilor. Unii dintre 
amatori se aventurează la dru
muri lungi, uitind că oboseala 
își spune cuvintul chiar și în 
concediu. Vasile Rusu din Piatra 
Neamț și-a propus să parcurgă, 
intr-o singură zi. drumul pină 
la Cluj-Napoca. dus și întors. 
Adică 770 kilometri. Urmarea : 
la întoarcere, in apropiere de 
Bicaz. oboseala l-a răpus. Auto
turismul s-a prăbușit intr-o 
ripă. Un om și-a pierdut viața, 
iar altul a fost grav rănit.

șoferii

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"
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LA ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINIU SLATINA

AMBIȚIA
DE A FI MEREU
PE PRIMUL LOC

facție : pentru a doua oară conse
cutiv Ii s-a acordat inalta distincție 
„Ordinul Muncii" clasa I, pen-

Oamenii muncii de la întreprin
derea de aluminiu Slatina trăiesc 
momente de mare bucurie si satis

Florea Dobrescu și Constantin Ștefan, turnători la cuptorul nr. 10

tru rezultate deosebite dobindlte 
in Întrecerea socialistă pe anul 1977. 
Sint rezultate care privesc, deopotri
vă. latura calitativă, cit si cea can
titativă a activității noastre. Edifi
catoare in acest domeniu sint reali
zările deosebite pe care le-am obți
nut în îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe anii 1976, 1977 și pe primul se
mestru al acestui an. De altfel, rezul
tatele bune înregistrate în întrecere, 
în anul trecut, au situat, din nou. 
colectivul nostru pe primul loc în în
trecerea pe tară, pentru care i-a fost 
decernată înalta distincție a muncii.

Dar să prezentăm, fie si numai 
succint, cîteva cifre din bilanțul în
trecerii ne anul trecut, care sint pe 
măsura potențialului tehnic, material 
si uman de care dispunem, pe mă
sura puterii de muncă si priceperii 
comuniștilor unității noastre. Astfel, 
planul a fost depășit cu 88 milioane 
lei la producția marfă, iar la pro
ducția marfă vîndută si încasată cu 
178 milioane lei. Prin depășirea pro
ducției fizice cu 1 006 tone aluminiu 
si aliaie din aluminiu si reducerea 
cheltuielilor materiale cu 16.6 mili
oane lei s-a asigurat o producție 
netă peste prevederi de 13 milioane 
lei. reprezentind un spor de 6,3 Ia 
sută fată de plan. De asemenea, prin 
valorificarea superioară a aluminiu
lui la export, prevederile au fost 
depășite cu 61 milioane lei valută, 
iar prin reducerea cheltuielilor de 
producție s-au obținut peste plan 16 
milioane lei beneficii. Menționăm, 
totodată, că. pe primii doi ani ai 
actualului cincinal, s-au obtinut su
plimentar 2 387 tone aluminiu primar 
si aliaje din aluminiu. în sfîrsit. mai 
adăugăm acestui bilanț si cîteva re
zultate din primul semestru al aces
tui an hotărîtor al cincinalului Ast
fel. producția marfă a fost depășită 
cu 30,5 milioane lei, iar producția 
fizică cu 891 tone aluminiu primar 
si aliaie din aluminiu : la export 
s-au livrat suplimentar produse în 
valoare de 40.7 milioane lei valută.

Firește, toate aceste realizări ne 
bucură, mai ales dacă privim puțin 
în urmă, la anii de început ai indus

triei aluminiului românesc, cind aici 
la Slatina tînărul colectiv de mun
citori — marea maioritate fiind din 
familii aflate la primul contact cu 
industria — se confrunta cu proble
me tehnice, profesionale si organiza
torice deosebite. Multi se îndoiau. 
atunci, că vom izbuti să ne onorăm 
sarcinile de mare răspundere încre
dințate de partid — de a pune ba
zele industriei noastre de aluminiu. 
Anii au trecut, dar mult mai repede 
au trecut necazurile, deși încă nu în 
totalitate. Și iată că în ultimul timp 
colectivul nostru se situează pe locul 
de cinste de fruntaș pe tară in În
trecere.

sură care a preocupat conducerea în
treprinderii în cel mai înalt grad. 
Paralel cu atragerea in producție a 
unor muncitori cu pregătire cores
punzătoare s-au organizat periodic 
cursuri de ridicare a calificării și 
perfecționare profesională — anual 
circa 1 000 de muncitori — precum 
si instruirea permanentă a tuturor 
cadrelor după un program bine sta
bilit.

Situăm In centrul întregii noastre 
activități preocupările pentru creș
terea eficientei economice. Iar in 
acest sens am pus accentul nc antre
narea întregului colectiv — de la 
muncitor la director — la descope

® Substanțiale depășiri la Toți indicatorii canti
tativi și calitativi • Cheia de boltă - buna 
organizare și disciplina ® Cum pot fi 

economisite 1,5 milioane lei valută

Cum au fost obținute rezultatele 
amintite înainte 7 în esență este 
vorba de buna organizare a produc
ției sl a muncii, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, ridicarea ni
velului tehnic si profesional ai ca
drelor. sporirea eficientei în toate 
compartimentele de activitate, inten
sificarea cercetării aplicative si al
tele. Organizarea superioară a pro
ducției si a muncii vizează măsuri 
deosebite pentru aprovizionarea rit
mică cu materii prime si materiale 
a tuturor locurilor de muncă, repa
rația si întreținerea corespunzătoare 
a utilajelor si instalațiilor, progra
marea iudicioasă a producției, întă
rirea disciplinei la toate nivelurile. 
Perfectionarea procesului tehnologic 
s-a realizat prin generalizarea para
metrilor cu cele mai bune rezultate 
si cu cel mai înalt grad de eficientă, 
stabilirea regimului optim de func
ționare a halelor de electroliză, apli
carea cercetării științifice. îndeosebi 
pentru îmbunătățirea calității anozi
lor. Ridicarea nivelului tehnic si pro
fesional al cadrelor a fost o altă mă

rirea sl valorificarea oricăror rezer
ve interne — fie ele mari sau mici 
— de reducere a cheltuielilor de pro
ducție. Iată doar cîteva măsuri ce se 
referă la reducerea consumurilor 
specifice de materii prime si mate
riale. care au o eficientă deosebită :

O Valorificarea integrală a deșeu
rilor care rezultă din procesul de fa
bricație. prin recircularea lor :

O îmbunătățirea structurii produc
ției. prin creșterea ponderii produse
lor cu grad superior de prelucrare si 
cu valoare mare, asigurind un- spor 
valoric de 61 lei pe tonă fată de pre
țul planificat :
• Asimilarea la uzina de utilaj 

metalurgic a unor piese si suban- 
samble — măsură prin care se eco
nomisesc anual 1 500 000 lei valută ;
• Creșterea exigenței fată de cali

tatea reparațiilor si Respectarea cu 
strictete a graficului de reparații î

• Asimilarea unor noi sortimente 
de plăci si bare din aluminiu ;
• Asimilarea de aliaje din alumi

niu pentru export ;

• Valorificarea spânului după o 
tehnologie proprie ;
• Realizarea integrală a duralia- 

jelor în întreprindere.
Nu o dată s-a scris despre noi — 

chiar si în „Scînteia" — că sîntem 
cei mai mari consumatori de energie 
electrică. Desigur, aceasta tine de 
tehnologia de fabricare a aluminiului. 
Tocmai de aceea, an de an. colectivul 
nostru' a fost mobilizat pentru a asi
gura reducerea continuă a consumu
lui de energie electrică. în acest sens 
amintim că in 1977 s-a înregistrat cel 
mai bun consum de energie electrică 
din istoria uzinei. Cu toate acestea, 
rezultatele nu. ne mulțumesc si de 
aceea reducerea consumului de ener
gie electrică constituie pe mai depar
te o sarcină prioritară pe agenda de 
lucru a consiliului oamenilor mun
cii. a tuturor muncitorilor din halele 
de electroliză.

Analizind succesele, nu putem uita 
perspectiva, care pentru noi înseam
nă sarcini tot mai complexe. Este 
vorba, in primul rînd. de pregătirea 
pentru punerea în funcțiune a noilor 
capacități de 50 000 tone aluminiu, 
care vor intra in funcțiune eșalonat 
începind cu luna iunie 1979. De ase
menea. pentru reducerea poluării at
mosferei este întocmit un amplu stu
diu privind creșterea gradului de re
cuperare a unor gaze emanate de la 
electroliză. Sint o serie de studii și 
proiecte de concepție românească, 
prin a căror aplicare se va ajunge 
la diminuarea substanțială a noxelor.

Sîntem hotăriti să facem totul pen
tru a obține rezultate dintre cele mai 
bune si în acest an. pentru ca cinci
nalul revoluției tehnico-stiintifice să 
fie realizat în cele mai bune condi
ții in întreprinderea noastră.

Matei FIRA
secretarul comitetului de partid, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea 
de aluminiu Slatina

Ion BALU
Inginer șef la întreprinderea 
de aluminiu Slatina

E VREMEA GRÎULUI!
ÎN LANURILE BUZOIENE

Din primele zile cu întreaga
capacitate la SECERIȘ

In județul Buzău. în ziua cînd se 
încheia recoltarea orzului, unele uni
tăți agricole au si început secerișul 
griului, ce ocupă 52 900 ha in coope
rativele agricole si 7 000 ha în între
prinderile agricole de stat. Ce oon- 
cluzii s-au desprins in legătură cu 
organizarea si desfășurarea lucrărilor 
de recoltare. a, cerealelor palpase, 7 
Ce măsuri practice sa Impun, pentru 
îmbunătățirea în continuare a ’acti
vității acum cînd de fapt a început 
bătălia griului 7

— Cele cîteva zile cit s-a lucrat la 
strînsul orzului au constituit un fel 
de repetiție generală privind func
tionarea utilajelor în campania de 
vară — este de părere tovarășul Gh. 
Alexandrescu. director adjunct al di
recției agricole județene. Organiza
rea formațiilor complexe de recolta
re permite executarea în flux a lu
crărilor Deși timpul a fost instabil, 
nu s-au creat decalaje între lucrări, 
în scurt timp, suprafețele cultivate 
cu orz au fost eliberate în totalita
te de oaie, arate si însămîntate cu 
culturi succesive. Este un lucru bun. 
deoarece. încă din prima zi. am putut 
trece cu toate forțele la secerișul 
griului. Avem condiții să realizăm 
ritmul planificat de circa 6 000 ha pe 
zi si să încheiem această lucrare în 
cel mult 8—10 zile bune de lucru.

Pentru corelarea lucrărilor la re
coltarea griului, comandamentul ju
dețean a stabilit o serie de măsuri 
care să se aplice în toate unitățile 
agricole. Astfel, deși la orz. datorită 
suprafeței mici cu această cultură, nu 
a fost nevoie de schimbul doi la eli
berat. arat si pregătit terenul. înce- 
pînd cu secerișul griului, cele aproa
pe 800 cadre permanente din unită
țile agricole si 750 de cooperatori in
strui ti ca să conducă tractorul vor 
lucra in timpul zilei, ftrmînd ca 
noaptea mecanizatorii cu experiență 
să elibereze si să pregătească tere
nul. De asemenea, pentru ca recol-

IN IALOMIȚA
toate unitățile agricole ialomi- 
duminică s-a lucrat din plin la

In
țene ____  __  r.......„
secerișul griului. In unitățile coope
ratiste, pină în prezent s-au recoltat 
21 000 hectare din cele aproape 
70 000 hectare, iar în întreprinderile 
agricole de stat 8 500 hectare din 
27 700 hectare. Pentru buna organi
zare a recoltatului și 1 
fluxului merită evidențiate 
tivele agricol? de producție 
Buzău. Smirna. Grivița.

realizarea 
coopera- 
Munteni 
Perișoru,

B B B B B

„Să sperăm 
că nu vom mai
mînca... compot 

de roșii 
în bulion"

Cititorul nostru An
drei Popescu, din Fi- 
lipeștii de Pădure, a 
avut într-o zi poftă să 
mănînce compot de 
prune. A cumpărat un 
borcan de la magazi
nul din localitate șl 
l-a pus în frigider, 
să-l consume rece. în 
timp ce desfăcea bor
canul și începuse să-i 
lase gura apă cu gîn- 
dul la compotul răco
ritor, deodată a sim
țit că i se strepezesc 
dinții, pentru că, in 
Ioc să găsească înăun
tru compotul de pru
ne, a găsit... roșii in 
bulion. Fapt mărunt, 
în aparență. A. P. i-a 
dat însă toată impor
tanța și a sesizat re
dacția noastră despre 
cele întîmplate, preci-
zînd că este vorba de

tarea, transportul producției la ba
zele de recepție șl eliberarea terenu
lui de paie să se poată face neîntre
rupt. s-a hotărit ca toate mijloacele 
mecanice de transport să fie folosite 
numai la transportul producției, iar 
la eliberarea terenului de oaie să se 
utilizeze cele peste 2 000 atelaje din 
cooperativele agricole.

Cooperativa agricolă Băile v.. 
prima unitate dîH" jud’eticare 'a în
ceput secerișul griului. Am fost preș- “ 
zenti aici la startul acestei lucrări. 
„Nu avem timp de pierdut, ne spu
nea inginerul-șef al consiliului in- 
tercooperatlst, tovarășul Moise Manea. 
Si cum de recoltă nu poți fi sigur de- 
cît cînd Întreaga producție a fost 
strînsă si pusă la adăpost, am luat 
măsuri să acționăm din prima zi cu 
întreaga capacitate de lucru". Aici a 
fost adusă în ajutor întreaga formație 
de recoltare de la cooperativa agricolă 
Balta Albă, unde coacerea griului este 
întîrziată cu 2—3 zile Buna organi
zare a muncii, alimentarea tractoa
relor cu carburanți direct in cîmp. 
prezenta specialiștilor la fata locului, 
unde îndrumă si coordonează nemij
locit întreaga activitate, au permis 
ca. încă din prima zi. să se realizeze 
un ritm înalt de lucru la secerișul 
griului. Cei opt combined au strîns 
recolta de ne aproape 70 ha. aproape 
9 ha de fiecare combină. Prima zi a 
evidențiat si pe cei mai hamlct din
tre combined. Aceștia sint Stan Ro- 
sieru si Ion S. Tudorache. fiecare 
descărcind din buncărul combinelor 
cite 40 tone de griu. „La orz nu am 
fost mulțumiți de cum s-a lucrat la 
eliberarea terenului de paie, la exe
cutarea arăturilor si insămintarea cul
turilor succesive — ne spunea tova
rășul Ion Manolache. directorul 
S.M.A. Balta Albă. Trăgînd învăță
mintele necesare, la grîu am organi
zat schimbul doi pentru 45 de trac
toare care vor lucra la arat, iar pen
tru transportul paielor, atît balotate

cit si nebalotate, au fost concentrate 
350 de atelaje apartinind cooperati
velor agricole".

Organizarea temeinică a secerișului 
Si a celorlalte lucrări caracterizează 
si activitatea altor cooperative agri
cole. cum sint Vîlcele. Boldu. Po
goanele. Mihăilesti. Izvoru Dulce. 
Racovițeni. Zărnesti. Rîmnicu Sărat, 
Puiesti. Luciu. Padina ș.a. Pe tere
nurile cooperativei agricole Rimnicu 
Sărat am ajuns la ora amiezii. Era 
tocmai momentul cind mecanizatori
lor li se aducea mîncarea caldă. 
I.C.S.-Mixt Rm. Sărat a adus la 
arie răcoritoare si dulciuri pe 
le-a pus în vinzare. ..Asigurăm 
canizatorilor condiții din cele 
bune pentru ca activitatea să se

care 
me- 
mal 

des-
1 - fășoare din plin" — ne spunea tova-,'U>

este rășul,. -Ppmitru Morogan. șeful fer- ■_ 
inel si secretarul organizației de . 
pgrtid din C.A.P. Am retinut că aici, 
pe timpul pauzei de masă, lucrările 
nu s-au întrerupt. Pe 
trecut șeful 
mecanicii de întreținere, șoferi care 
au continuat lucrul. Tovarășul Con
stantin Dinu, primarul orașului Rm. 
Sărat, aflat la arie, ne-a spus că, 
pentru a ajuta această cooperativă 
agricolă care are deficit în forță de 
muncă, zilnic circa 90 de oameni ai 
muncii din instituțiile si întreprinde
rile orașului participă la eliberarea 
terenului de paie, la încărcat si des
cărcat. la transportul producției.

Iată numai cîteva secvențe de 
muncă ce dovedesc că în unitățile 
agricole din județul Buzău secerișul 
griului a început sub bune auspicii.

Aurel PAPADIUC 
Mihai BAZU

tractoare au
secției de mecanizare.

ZILE RECORD
Brîncoveni, Miloșești, întreprinderile 
agricole de stat Dragalina, Borcea, 
Jegălia, Bărăganu. Grădiștea și Pie- 
troiu. unde fiecare combină C—12 
treieră în medie 30 tone pe zi. Așa 
cum se lucrează în Ialomița sînt 
create toate condițiile ca pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni întreaga 
suprafață cultivată cu grîu de 97 748 
hectare să fie recoltată. (Mihai Vi- 
șoiu)

asia
prestigiul unor oa
meni ai muncii de la 
întreprinderea produ
cătoare — I.P.I.L.F. 
Vălenii de Munte — 
și de un fapt pe. lin
gă care nu se poate 
trece cu vederea.

Ceea ce a și făcut 
conducerea respecti
vei unități, care a dat 
acestei sesizări aten
ția cuvenită și, în răs
punsul trimis redac
ției noastre, relatează 
măsurile adoptate. Se
sizarea a fost dezbă
tută într-o ședință a 
consiliului oamenilor 
muncii, în grupele 
sindicale și în aduna
rea de partid, făcîn- 
du-se propuneri in 
această direcție — ara
tă în răspuns ing. V. 
Breazu, directorul în
treprinderii de la Vă
lenii de Munte. Pu- 
nînd în discuția co
muniștilor sesizarea 
trimisă „Scînteii", or
ganizația de partid a 
tras la răspundere pe 
toți factorii care au 
sarcina de a produce 
conserve în întreprin
derea noastră. S-au

E un Copou și la Vaslui...
Vasluienii s-au obișnuit 

să-și petreacă o parte 
din timpul liber in fru
mosul parc Copou. în care 
se .. intră de .

'Kogălniceanu, străjuită de 
castani. Edilii orașului au 
depus eforturi, pentru mo
dernizarea si înfrumuse
țarea aleilor, pentru îm
podobirea parcului cu 
grupuri statuare si bus- 
turi ale unor oameni de 
seamă ai istoriei si cultu
rii românești.

Din păcate. în cea mai 
mare si mai frumoasă

?‘"zonă de agî-ement a1 drar.
;E..șul,ții Văălui

uhele lcțguri care-tec. o. ......__ .
totală discordantă cu efor-, altor aspecte ale delăsă 
turtle de înnoire. Bună
oară. locul rezervat copii
lor. Si aici, cu vreo doi 
ani în urmă, s-au făcut 
numeroase dotări si ame
najări. Acum însă totul e 
paragină. Multe din apa
ratele de joacă pentru 
copii șl băncile pentru 
Însoțitorii lor s-au dete
riorat. chioșcurile cu cărți 
si cu răcoritoare au fost 
demolate: estrada 
se mai tine...

într-un alt colt al Co- 
poului, foișorul găzduia 
cîndva formații orches
trale. mai ales fanfare ale

ne Aleea

Repararea locuințelor 
nu se face cu... promisiuni

se

»i 
de

sindicatelor. pionierilor, 
căminelor culturale. Acum 
nu se mai aude nici o or
chestră. nici o fanfară. Iar 
foișorul a început să 
șubrezească.

Cit despre unitățile 
subunitățile ce aparțin
complexul de alimentație 
publică din incinta parcu
lui se potrivește întocmai 
ca o mănușă zicala cu 
„pomul lăudat...". La in
trarea în același, complex 
există un teren bituminat 
pentru tenis de cîmp. 
Proprietar — dar nu și 

.... ...__ _ bun gospodari — asociația
există- șl sportivă .:VdiPta“: Vaslui.

Ng mai insistăm asupra 
_ltor aspecte ale delăsării 
gospodărești. Vasluienii se 
întreabă ce-i de făcut 
pentru a îndrepta lucru
rile 7 Supunem atenției 
primăriei cîteva din pro
punerile sl sugestiile lor 
(localnicii fiind gata să 
dea ei înșiși o mînă de 
ajutor) : punerea la punct 
a dotărilor din spațiul de 
joacă al copiilor : repa
rarea estradei si revenirea 
fanfarelor si orchestrelor 
atît de dorite altădată : 
îndestularea unor tonete 
cu produse de cofetărie si 
răcoritoare.

Crăciun EĂWCI

abia

E oare posibil să nu 
ținem seama de faptul că 
reparațiile în construcții
le de locuințe reprezintă 
unul din principalele ser
vicii pe care le așteaptă 
populația de la unitățile 
consiliilor populare 7

Așa cum demonstrea
ză faptele, cei învestiți să 
acționeze pentru dezvol
tarea acestor servicii au 
lăsat, cu puține excepții, 
ca rezolvarea acestei pro
bleme sa ‘Vifiă “țre la' sîfife. 
Cu excepția S județelor
Arad, Cpnstantași ,a, «Wv, 
nicipiuiui București, unde ‘ 
reparațiile în construcții 
pentru populație ocupă 
între 35 și 50 la sută din 
volumul total al servicii
lor de acest profil, în ce
lelalte județe ponderea 
prestațiilor de această na
tură este îndreptată nu 
spre rezolvarea cerințe
lor cetățenilor, cum ar fi 
firesc, ci spre... terți. A- 
dică, spre diverse 
tuții, întreprinderi, 
perative etc., etc., 
solicitînd volume 
mari de lucrări, 
mai... rentabile. Ca lu
crurile să fie bine înțe- 

apelăm la cîteva 
concrete. De pildă,

insti- 
coo- 
care, 
mai 
sint

in județele Mehedinți, 
Covasna, Dîmbovița. Ilfov 
și Argeș prestările de re
parații în construcții au 
avut in anul trecut și în 
primele cinci luni din a- 
cest an o structură cu to
tul și cu totul nefirească. 
Intre 10 pînă la 30 la sută 
pentru populație și fon
dul locativ de stat, și in
tre 70 și 90 la sută pentru 
diverși „terți". Unde duc 
o asemenea „orientare

• mi este greu de ințete 
genyieli;-dintre cele nr 
.Idilepșițțru întreținere 
■îbnțiujuf locativ de stat și 
ăl populației 
deviate de la 
principală.

întrebarea 
început rindurile de față 
sperăm să aibă ecoul cu
venit, cu atît mai mult cu 
cit rezolvarea corespun
zătoare a acestei proble
me reprezintă, după cum 
se știe, una din sarcinile 
principale pe care le-a 
pus conducerea partidului 
în fata consiliilor popu
lare în cadrul Programu
lui de dezvoltare a ser
viciilor către populație pe 
perioada 1976—1980.

sînt, astfel, 
menirea lor
cu care am

Constantin PRIESCU

a doua)

județul Ialomița se lucrează cu toate forțele la strînsul griului, șl după eliberarea terenurilor, imediat la 
obiectivul aparatului de fotogr.afiat: recoltorea griului la C A P. Călârași (prima fotografie) și insămin- 
culturilor succesive la IA.S. Călârași (fotografia

Zile „fierbinți" în Bărăgan. în unitățile agricole din 
insămințări. Două aspecte de muncă surprinse de 

ța rea Foto : Ilie Pândele
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făcut propuneri ca în 
viitor consumatorii 
care întîlnesc aseme
nea defecțiuni să in
dice în sesizările lor 
stanța, deoarece în fe
lul acesta se poate 
identifica schimbul de 
lucru în care s-a pro
dus sortimentul res
pectiv.

Tratată astfel, sesi
zarea dă garanția că 
lipsurile semnalate nu 
vor mai apărea.

Mai multă apă — 
caldă șl rece — 

la Buziaș
Locuiesc pe strada 

Florilor din orașul 
Buziaș, spunea, în 
scrisoarea trimisă zia
rului nostru, loan 
Boldizor. Avem toate 
condițiile. De căldură, 
pe timpul friguros, fi
rește, nu ne putem 
plinge. In schimb, nu 
prea avem apă, mai 
ales caldă. S-a în
ceput o lucrare la o 
sursă de apă, dar a

MS

fost abandonată și nu 
cunoaștem intențiile 
conducerii treburilor 
locale. Fapt este că 
de la un timp nu sîn
tem bine aprovizio
nați cu apă — mă re
fer Ia cei din această 
zonă a orașului — și 
rugăm redacția să ne 
ajute în rezolvarea 
problemei.

Consiliul popular al 
orașului Buziaș a dat 
curs solicitării autoru
lui scrisorii și, în răs
punsul trimis redac
ției, relatează care 
este situația actuală și 
ce măsuri s-au luat 
pentru îndreptarea lu
crurilor. In actualul 
cincinal, orașul Bu
ziaș, datorită reali
zării unor investiții 
importante, s-a dez
voltat într-un ritm 
rapid, ceea ce a făcut

T ■ț-ft’VwS: >«• •> ■v’VyA.. ' '' ' 4

ca alimentarea cu apă 
potabilă și energie 
termică să nu se asi
gure corespunzător ce
rințelor populației și 
ale beneficiarilor in
dustriali — se arată 
în răspuns. Paralel cu 
construirea noilor 
blocuri de locuințe și 
a obiectivelor indus
triale, în acest an se 
execută și o nouă 
aducțiune de apă po
tabilă, lucrare aproba
tă, care urmează să 
intre în funcțiune in 
luna decembrie 1978. 
Referindu-se la ali
mentarea cu apă cal
dă, în răspuns se pre
cizează că în prezent 
se lucrează la extin
derea centralei termi
ce a orașului, care va 
satisface pe deplin 
nevoile cetățenilor 
care locuiesc în blocuri

și ale beneficiarilor 
industriali. Pină la 
darea în funcțiune a 
celor două obiective și 
pentru folosirea rațio
nală a apei potabile și

B B
calde, biroul executiv 
al Consiliului popular 
al orașului Buziaș a 
'întocmit un plan de 
măsuri și un grafic de 
livrare, de comun 
acord cu asociațiile de 
locatari și cu benefi
ciarii industriali. Pro
blema va fi rezolvată 
in modul cel mai co
respunzător, odată cu 
darea în funcțiune a 
noilor obiective.

Concis, la obiect
• Comitetul executiv al Consiliului popular 

al județului Bacău : Legătura satului Blaga cu 
centrul comunei Dealu Morii se face pe un 
drum amenajat, pietruit și întreținut corespun
zător. Ținindu-se seama de propunerea locui
torilor acestui sat, s-a organizat o adunare popu
lară în care s-a hotărit amenajarea și a unul 
alt drum mai scurt existent, de Interes agricol, 
care să facă legătura între sat șl drumul ju
dețean modernizat. Pietruirea acestuia se va face 
prin contribuția unităților economice din co
mună și cu fonduri acordate de la nivelul ju
dețului. In curînd se va începe transportul pie
trișului necesar cu mijloacele auto ale C.A.P. 
din sat. urmind ca încărcarea, descărcarea și 
împrăștierea acestuia să se facă prin muncă 
patriotică de către săteni.

bbbbbbbbb
• Comitetul orășenesc Cîmpulung al P.C.R., 

județul Argeș : Pentru asigurarea cantității de 
lapte necesar cetățenilor din cartierul Schitu 
Golești s-a stabilit ca de la 1 iulie a.c. să se 
primească abonamente lunare de la cei care 
doresc. în funcție de cerințele mai mari, se 
va mări comanda de lapte către fabrica de pro
duse lactate din localitate, care are posibilitate 
să satisfacă comenzile respective.

9 Consiliul județean al sindicatelor Dîmbovi
ța : S-a stabilit ca la atelierul de var al Com
binatului de lianți și azbociment Fieni, con
siliul oamenilor muncii să urmărească îndepli
nirea următoarelor măsuri : schimbarea sacilor 
de postav de la filtre cu saci de pinză flaușată, 
care nu permit evacuarea prafului de 
var ; dotarea muncitorilor cu ochelari de pro
tecție corespunzători, care să asigure o mai bună 
etanșeitate ; menținerea permanentă în stare de 
bună funcționare a instalațiilor de ventilație.

® Comitetul de cultură și educație socialistă 
al județului Ilfov : Intrucît localul în care 
funcționează în prezent căminul cultural din 
comuna Joița este necorespunzător, organele lo
cale vor amenaja clădirea vechii școli din lo
calitate, in care vor muta sediul căminului. 
S-au luat, totodată, măsuri pentru a se orga
niza mai multe activități cultural-educative și 
de divertisment, la care să fie antrenați în spe
cial tinerii.

Neculal ROȘCA
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. I)

la dezbaterea acestei probleme cardinale 
a vieții internaționale contemporane au 
putut participa, în cadrul O.N.U., toate 
statele, Comitetul Politic Executiv consi
deră ca deosebit de pozitive crearea unui 
cadru mai democratic pentru soluționarea 
problemelor dezarmării, precum și întă
rirea răspunderii O.N.U. în această direc
ție. Punînd în evidență caracterul deosebit 
de stringent al dezarmării, trecînd în re
vistă obiectivele majore imediate ce tre
buie să facă obiectul dezbaterilor viitoare 
și al unor măsuri concrete, creînd cadrul 
organizatoric corespunzător, sesiunea 
specială a O.N.U. a deschis perspectiva 
unor progrese reale pe calea opririi cursei 
înarmărilor și înfăptuirii dezarmării.

Aprobînd activitatea delegației române, 
desfășurată în conformitate cu Hotărîrea 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, cu linia politică generală a parti
dului și statului nostru, Comitetul Politic 
Executiv a afirmat hotărîrea României so
cialiste de a acționa și în viitor, cu toată 
energia, pentru a-și aduce contribuția la 
înfăptuirea practică a dezarmării, la elibe
rarea omenirii de povara cheltuielilor mi
litare și de primejdia unui război termo
nuclear.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
convingerea că este mai necesar ca ori- 
cînd să se intensifice lupta unită a tuturor 
torțelor revoluționare, democratice, pro
gresiste, a tuturor popoarelor pentru opri
rea neîntîrziată a cursei înarmărilor, pen
tru trecerea la măsuri concrete de dezar
mare, și în primul rînd de dezarmare nu-

cleară, pentru făurirea unei lumi a păcii, 
fără arme și fără războaie.

Comitetul Politic Executiv a analizat, de 
asemenea, raportul _ delegației române 
care a 
XXXII-a ședințe a sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc ținută la 
București în zilele de 27—29 iunie a.c. 
S-a apreciat că sesiunea, desfășurată în 
spiritul principiilor de egalitate, stimă, 
respect reciproc și întrajutorare tovără
șească ce caracterizează relațiile tari
lor membre, s-a încheiat cu rezultate 
pozitive. Sesiunea a adoptat o serie de 
programe speciale de colaborare pe ter
men lung în domenii de importanță eco
nomică deosebită, menite să contribuie la 
asigurarea necesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. cu combustibil, energie și materii 
prime, produse alimentare, mașini, utilaje 
și tehnologii de înalt nivel. Așa cum s-a 
stabilit și în cadrul sesiunii, o însemnătate 
deosebită are acum trecerea la concreti
zarea acțiunilor preconizate și la elabora
rea proiectelor de convenții corespunză
toare. Aceasta va deschide perspective tot 
mai largi de intensificare a cooperării ță
rilor membre ale C.A.E.R., pe baza egali
tății în drepturi, respectului indepen
denței si suveranității naționale, inte
resului fiecărei părți și avantajului re
ciproc, în scopul apropierii și egali
zării nivelului lor de dezvoltare econo
mică, accelerării mersului înainte pe calea 
socialismului și comunismului.

Comitetul Politic Executiv a aprobat ac
tivitatea delegației române la recenta 
sesiune C.A.E.R., care a acționat în spiri
tul politicii generale a partidului și statu
lui nostru de lărgire continuă a cooperării

ea, raportul delegației romane 
participat la lucrările celei de-a

cu țările membre ale C.A.E.R., de întărire 
a colaborării și prieteniei cu toate țările 
socialiste, în interesul fiecărui popor care 
edifică noua orînduire socială, al întăririi 
continue a forțelor socialismului pe plan 
mondial.

In legătură cu hotărîrile adoptate de 
sesiunea C.A.E.R., Comitetul Politic Execu
tiv a indicat organelor economice centrale, 
guvernului să acționeze neîntîrziat pentru 
elaborarea programelor concrete de co
operare cu celelalte țări, inclusiv pentru 
perioada cincinalului viitor, trecînd la în
cheierea de contracte în acest sens. Inten
sificarea cooperării în producție și teR- 
nico-jtiințifice a țărilor membre ale 
C.A.C.R. va putea contribui la acoperirea 
într-o măsură tot mai mare a necesităților 
dezvoltării ascendente a fiecărei economii 
naționale, deci și a economiei Republicii 
Socialiste România. Comitetul Politic Exe
cutiv a exprimat hotărîrea partidului și 
statului nostru de a milita activ pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor adoptate de 
cea de-a XXXli-a ședință a sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc de la 
București, pentru dezvoltarea continuă a 
cooperării multilaterale dintre țările mem
bre, pentru întărirea prieteniei și unității 
tuturor țărilor socialiste.

în continuarea ședinței, Comitetul Poli
tic Executiv a examinat și rezolvat pro
bleme privind mai buna repartizare și fo
losire a cadrelor, numirea unor tovarăși 
în funcții de răspundere în activitatea 
politică, economică și socială.

Au fost soluționate, de asemenea, o 
serie de probleme curente ale vieții de 
partid și de stat.

Cronica zilei

La invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Populare Congo, Louis Syl-

vain Goma, împreună cu soția, va 
face o vizită oficială de prietenie în 
România, în a doua jumătate a lunii 
iulie a.c.

Sosirea unei delegații a Partidului 
Liberal Radical-Venstre din Danemarca

Luni dună-amiază a sosit în Capi
tală o delegație a Partidului Liberal 
Radical — Venstre din Danemarca, 
condusă de K. Helveg Petersen, pre
ședintele partidului, care face o vi
zită în tara noastră la invitația Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste : din delegație mai fac 
parte Lykke Somersen. vicepreședin
te. și Bjorn Hansen, secretarul gene
ral al partidului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația Partidului Liberal Radical

— Venstre a fost salutată de tovară
șul Mihai Dalea. membrii supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S.. Eugen Jebe- 
leanu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S.. si Ernst Breiten
stein. membru al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Au fost de față Axei Serup. amba
sadorul Danemarcei la București, alti 
membri ai ambasadei.

tv
PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Antologia filmului pentru copil și 
tineret : Charles Chaplin
In alb și negru : Alka
Telex
Teleșcoală
Curs de limba engleză
Din țările socialiste : R.P. Mongolă 
Muzică instrumentală.

18.50 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură

19,20 1001 de seri
19,30
19.50
20,00

20,20
11,00
11,55
16.05
16,35
17,05
17,25 ........................
18,10 Ediția a doua a Festivalului na

țional ..Cîntarea României"

22,25

19.50
20,15
20.45
21.25
22,00

Telejurnal
La ordinea zilei in economie 
Roadele politicii partidului de 
dezvoltare economico-socialâ a tă
rii.
Seară de teatru : „Regele Lear". 
Premieră pe țară.
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Film serial pentru copil 
Viața economică
Muzică de cameră 
Inscripții pe celuloid
Tineri soliști de muzică populară

Ieri a sosit la București o dele
gație a Republicii Populare Congo, 
condusă de Jacob Okandza, ministrul 
comerțului. La aeroport, delegația a 
fost întîmpinată de tovarășul Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, de alte per
soane oficiale. Au fost, de aseme
nea, prezenți ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Brazzaville, 
Nicolae Oniga, și ambasadorul Repu
blicii Populare Congo la București. 
Emile Aurelicn Bongouand^. .,

★ '
Luni după-amiază a sosit în Capi

tală o delegație a Procuraturii Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
condusă de dr. Vuko Gozze Gucetici, 
procuror public federal, care face o 
vizită în tara noastră la invitația 
Procuraturii Republicii Socialiste 
România. Din delegație fac parte 
Mllorad Bisici. procuror public al Re
publicii Socialiste Serbia, si Spasoie 
Milosev. locțiitor al procurorului pu
blic federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

La aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost întîmpinați de Gheorghe 
Bobocea, procurorul general al Re
publicii Socialiste România, de alte 
persoane oficiale. Au fost de față 
Trifun Nikolioi, 
blicii Socialiste 
via la București, 
sadei.

membru ai Comandamentului regio
nal al Partidului Baas Arab Socia
list din Siria, președintele consiliu
lui, a fost luni oaspete al județului 
Argeș.

în cursul dimineții, membrii dele
gației, însoțiți de Gheorghe Marines
cu, vicepreședinte al Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popular jude
țean Argeș, au făcut o vizită în două 
unități reprezentative ale industriei 
noastre constructoare de autovehicu
le — întreprinderea mecanică ,,Mus
cel" din Cîmpulung și întreprinderea 
de autoturisme din Pitești. 51

Directorul general al Centralei in
dustriale de autoturisme, ing. Dumi
tru Mihai, deputat în M.A.N., a ofe
rit un dejun în onoarea parlamenta
rilor sirieni.

După-amiază, oaspeții au vizitat 
monumente ale arhitecturii medieva
le românești din Curtea de Argeș, 
precum și barajul de la Vidraru de 
pe rîul Argeș.

Delegația Consiliului Poporului din 
Republica Arabă Siriană s-a înapoiat 
in cursul serii în Capitală.

(Agerpres)

ambasadorul Repu- 
Federative Iugosla- 
și membri ai amba-

vremea
★

vizitei tntreprinse 
Consiliului 
Arabă Si-

în continuarea
in țara noastră, delegația
Poporului din Republica 
riană, condusă de Mahmoud Hadid,
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Acțiuni de selecție in cadrul „Daciadei"
• Continuă seria reuniunilor pentru descoperirea puailiștilor de 
perspectivă • De azi, la Ploiești, gale cu tineri boxeri din 

12 ‘
în aceste zile de vară, se desfă

șoară citeva binevenite acțiuni de 
masă, urmărind cu precădere desco
perirea tinerilor cu aptitudine pentru 
sportul de performantă. Ele se află 
în concordanță cu spiritul generai 
al „Daciadei". știut fiind că marea 
competiție națională este si un mijloc 
important pentru depistarea talentelor 
si creșterea viitorilor performeri. 
Astfel. în fotbal se află în curs de 
desfășurare o selecție masivă care va 
fi urmată de instruirea in tabere de 
vară a unul număr de 470 juniori. Pe 
ansamblul întregului sport se efec
tuează o vastă operațiune de desco
perire si alegere a tinerilor cu ga
barit mare ; după testările complexe 
de rigoare, tinerii cu calități fizice 
deosebite se vor îndrepta spre dife
rite ramuri sportive in vederea pre
gătirii speciale pentru performantă.

In acest proces de selectare a ta
lentelor se integrează si acțiunea de 
alegere a boxerilor pentru lotul olim
pic. După turneele de la București, 
Hunedoara si Mediaș. începînd de as
tăzi. în orașul Ploiești, vor aveâ loc 
timp de patru zile reuniuni cu par
ticiparea a 79 de pugilisti. de la sec
țiile si cluburile din 12 județe.

Conform planului de măsuri, adop
tat de plenara Comitetului F.R.B., 
pină în prezent s-au desfășurat gale

județe
de selecție Ia București. Hunedoara 
și Mediaș, cu care prilejuri au fost 
trecute in revistă posibilitățile a 194 
de pugilisti. in majoritatea cazurilor 
neafirmați încă pe ringul național, 
provenit! din 18 județe si din Capi
tală.

Comisia tehnică a federației, alcă
tuită din Ion Popa. Ion Stoianovici și 
Eustațiu Mărgărit, a retinut un nu
măr de pugilisti. operînd o preselec- 
tie destul de fructuoasă. De exemplu, 
în urma reuniunilor de la Hunedoara 
s-au remarcat aptitudinile unor tineri 
ca Morea Pavel — categoria 48 kg. 
(20 de ani. A.S.A. Cluj-Napoca), 
Bumb Nicolae — cat. 54 kg. (20 ani, 
A.S.A. Cluj-Napoca), Câciu Nelu — 
cat. 60 kg. (19 ani. C.S.M. Drobeta- 
Turnu Severin) sau Turcaș Marcel — 
cat. 67 kg. (19 ani. Constructorul Hu
nedoara). S-a remarcat totodată și 
preocuparea unor secții si antrenori, 
de pildă. A.S.A. Cluj-Napoca si Iosif 
Mihalik, de a prezenta in fata comi
siei de selecție elemente de perspec
tivă. bine pregătite. De asemenea, din 
..grupa" de la Medias s-au evidențiat 
nu mai puțin de trei ..cocoși" (cate
goria 54 kg) — Bihoreanu Aurel (20 
ani. I.P.A. Sibiu). Zbarlea Vasile (20 
ani. Steagul roșu Brașov). Velfșcă 
Mihai (19 ani — C.S.M. Baia Mare), 
precum si doi ..semimijlocii" (catego
ria 67 kg). Burda Viorel (20 ani) și

Oprea Pompilian (19 ani) ambii de la 
. C.S. Zalău, fapt care vădește desi

gur preocuparea acestui club si a an
trenorului său. I. Popa.

Totuși, acțiunea, atît de importantă 
pentru descoperirea boxerilor talen
tat! si includerea lor în lotul olimpic, 
rămîne deficitară, cel puțin în două 
privințe : mai întîi. dacă stabilim un 
raport între numărul relativ mic de 
sportivi trimiși la reuniunile de selec
ție șl cele aproximativ 200 de secții 
de box din tară ajungem la consta
tarea că multe dintre aceste secții, ca 
si consiliile județene de educație fi
zică si sport în subordinea cărora ele 
se află, n-au dat atenția cuvenită ac
țiunii de Împrospătare masivă a lo
tului reprezentativ ; in al doilea rînd, 
mai ales in București, organizatorii 
n-au făcut publicitate galelor si prin
cipalelor meciuri, iar drept urmare, 
spectatorii au fost putini la număr.

Vom reveni asupra neajunsurilor 
din activitatea secțiilor de box și a 
organelor sportive 
care, pe de o 
simțitor eficienta 
lecție întreprinse ... . .... .....
„Daciadei". iar, pe de alta, privează 
pe sportivi de ambianta populară, ti
pică reuniunilor de box. Deocamdată, 
să cerem organizatorilor ploiesteni să 
se îndrepte cu fata spre publicul 
local, binecunoscut prin interesul său 
pentru box. recomand! ndu-i galele și 
meciurile cu participarea celor mai 
buni tineri pugilist! din județele 
Brăila, Argeș. Dolj. Dîmbovița. Olt, 
Gorj. Buzău. Vîlcea, Ilfov. Ialomița, 
Teleorman si. firește. Prahova.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 iulie. în țară : Vreme în curs 
de încălzire.) Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi locale care vor avea 
și caracter de averse în nordul țării 
și în zonele de deal și de munte. 
Izolat, la începutul intervalului, can
titățile de apă vor depăși 20 de litri 
pe metru pătrat în 24 de ore. în rest, 
averse Izolate. Vînt slab pînă la mo
derat, cu intensificări in zona de mun
te din sectorul 
minime vor fi 
grade, iar cele 
de grade. în
curs de încălzire. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată în pri
mele zile. Vînt slab pînă la moderat.

vestic. Temperaturile 
cuprinse între 7 și 17 
maxime intre 20 și 30 
București : Vreme în

locale, neajunsuri 
parte diminuează 
acțiunilor de se

in cadrul larg al

Valeriu MIRONESCU

• CARAS-SEVERIN. In ca
drul Festivalului național „Cin- 
tarea României", la Casa de cul
tură din tinărul oraș al mine
rilor — Moldova Nouă —a avut 
loc o amplă trecere în revistă 
a formațiilor de ' dansuri popu
lare românești, sirbe și cehe, 
precum și a soliștilor vocali de 
muzică populară. Clubul mineri
lor din cel mai vechi bazin car
bonifer al țării — Anina — a 
fost gazda, la rindul său. a unui 
viu schimb de experiență între

membrii colectivelor de redac
ție ale gazetelor de perete din 
oraș. Caransebeșul a găzduit 
consfătuirea științifică „Proble
me de epidemiologie, profilaxie 
și depistare a cardiopatiei ische
mice", care a reunit oameni de 
știință, cercetători și medici din 
Timișoara, Reșița și Caransebeș. 
(Nicolae Cătană). • COVASNA. 
Duminică, in renumita stațiune 
balneară Balvanyos, pe scena 
amenajată la poalele cetății me
dievale, artiști amatori din ju
dețele Sălaj, Suceava, Vrancea,

Harghita, Mureș, Prahova, Ba
cău, Vilcea și COvasna s-au in- 
tîlnit într-o amplă competiție 
a cîntecului, jocului și portului 
popular — „Balvanyos ’78". 
Spectacolul a început cu o pi
torească paradă a portului popu
lar, Tot cu această ocazie s-a 
deschis o expoziție de artă 
populară a meșterilor din jude
țul Covasna. (Tomori Geza). 
• VASLUI. Teatrul „Victor Ion 
Popa" din Birlad și-a încheiat 
stagiunea cu premiera „întoar
cerea din pustiu", de Constantin

Sărbătoarea națională 
a poporului mongo/ prieten 

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol,

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Mongole, precum și 
poporului frate mongol, cele mai calde felicitări cu prilejul 
celei de-a 57-a aniversări a victoriei revoluției populare 
mongole.

Comuniștii români, _ ......
sincer de faptul că în anii puterii populare oamenii 
muncii din Mongolia, sub conducerea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol,

întregul nostru popor se bucură

au obținut realizări remarcabile în

ULAN BATOR 
transformarea societății șl construirea bazei tehnico-mate
riale a socialismului.

Sîntem pe deplin convinși că relațiile de strînsă colabo
rare și prietenie dintre partidele și țările noastre se vor 
adinei și dezvolta și în viitor pe baza principiilor marxist- 
leniniste, ale independenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi și solidarității internaționale, spre 
binele popoarelor român și mongol,, in interesul cauzei 
generale a socialismului și păcii.

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Populare 
Mongole, urăm comuniștilor și Întregului popor mongol 
să dobindească noi și mari succese în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XVII-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, în edificarea noii societăți pe 
pămîntul Mongoliei prietene, în lupta pentru pace, 
colaborare internațională și socialism.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul mongol sărbătorește 
tăzi un eveniment deosebit de ___ 
semnat in lupta sa îndelungată îm
potriva exploatării și asupririi — 
împlinirea a 57 de ani de la trium
ful revoluției populare antiimperia- 
liste și antifeudale și instaurarea 
primului guvern popular din istoria 
patriei sale. Această victorie, re
purtată la 11 iulie 1921, care avea 
să fie consolidată prin abolirea mo
narhiei și proclamarea, la 26 noiem-. 
brie 1924, a republicii, a deschis 
noi perspective dezvoltării Mongo
liei, înaintării ei pe calea progre
sului.

In perioada care s-a scurs de 
atunci, poporul mongol, sub condu
cerea partidului său revoluționar, a 
înfăptuit prefaceri structurale în 
viața politică, economică și social-

as- 
in-

culturală, In crearea unor obiec
tive industriale și transformarea 
socialistă a agriculturii, în creșterea 
bunăstării populației. în prezent se 
desfășoară o activitate largă de 
traducere în viață a hotărîrilor celui 
de-al XVII-lea Congres al Partidu
lui Popular Revoluționar, în vede
rea construirii pe mal departe a ba
zei tehnico-materiale a socialismu
lui și a perfecționării continue a 
relațiilor sociale socialiste în R.P. 
Mongolă.

Poporul român urmărește cu cal
dă simpatie activitatea constructivă 
a poporului mongol, se bucură de 
succesele repurtate de acesta în 
opera de făurire a noii orînduiri. 
Relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre se dezvoltă 
cu succes, această evoluție pozitivă

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

găsindu-și reflectare in sporirea 
volumului livrărilor de mărfuri, în 
extinderea cooperării economice, a 
schimburilor pe tărimul științei, 
tehnicii și culturii. O înrîurire im
portantă asupra ansamblului rapor
turilor reciproce au legăturile de 
colaborare prietenească dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Popular 
interesul 
România 
generale 
lume.

Cu prilejul aniversării de astăzi, 
poporul român adresează poporului 
mongol calde felicitări si urări de 
noi succese în munca sa constructi
vă consacrată progresului si propă
șirii patriei sale socialiste.

Revoluționar Mongol, in 
construcției socialiste în 
și Mongolia, al cauzei 

a socialismului și păcii în

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Mongole — împli
nirea a ’57 de ani de la victoria re
voluției populare mongole — amba
sadorul acestei țări la București, 
Țagaanlamyn Dughersuren, a oferit, 
luni, o recepție.

Au participat 
a) Comitetului 
C.C. al P.C.R., 
guvernului, Aneta 
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Traian Dudaș, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, Pe
tre Blajovici, ministru secretar de

Ion Pățan, membru 
Politic Executiv al 
viceprim-minlstru al 

Spornic, vice-

BAGANUR
Dincolo de Nalaiha, cea 

mai veche exploatare car- 
' boniferă din Mongolia nopu- 

, iară, șoseaua , se termină 
brusc. Automobilele înain
tează ne un teren nisipos, 
apoi se angajează intr-un 
defileu impresionant. După 
ce mașinile ies din strînsoa- 
rea de piatră, de-a lungul 
drumului vălurit ce străba
te cîmpia spre sud-est se 
ivesc catargele aurii ale li
niei de înaltă tensiune a- 
flate în construcție. Vehi
culele si rețeaua electrică 
au. dacă se poate spune asa. 
aceeași tintă — Baganur. 
Tot într-acolo se îndreaptă 
o ramificație desprinsă din 
magistrala feroviară trans- 
mongolă.

Deocamdată, Baganur este 
doar un început, un nou 
șantier al construcției so
cialiste. deschis 
stepă mongolă, 
este punctat de 
goane-dorm itor. 
ciupercile efemere ale iur
telor destinate lucrătorilor. 
Si-au făcut apariția si cele 
dinții clădiri statornice 
construite din panouri pre
fabricate. care adăpostesc 
cantina, magazinul, clubul. 
în rest, zonă întinsă de șes. 
tivită la capăt de zare cu 
verdele intens al vegetației 
si însuflețită de anele cris
taline ale rîulul Kerulen. 
Aici se înaltă o nouă bază 
de valorificare a cărbu
nelui din Mongolia, prin
cipala construcție

în plină 
Șantierul 

cîteva va- 
alături de

stat la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Gomoiu, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri 
ai Asociației de prietenie româno- 
mongolă, alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 57-a aniver

sări a victoriei revoluției populare

mongole, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Ștefan Andrei, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare Mon
gole, Mangalin Dughersuren.

Cu același prilej, Frontul Unității 
Socialiste, Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România, Uniunea Ti
neretului Comunist, Consiliul Națio
nal al Femeilor, alte instituții și or
ganizații centrale au adresat tele
grame de felicitare instituțiilor și 
organizațiilor similare din Republica 
Populară Mongolă.

ORAȘUL MINERILOR
lui de-al saselea plan cinci
nal. dacă exceptăm comple
xul, de extracție si înnobi
lare a cuprului si molibde
nului de la Erdenet. care 
trebuie să intre in exploa
tare la finele anului. La 
Baganur. geologii au pros
pectat sub stratul subțire de 
la suprafața pămîntului o 
„vină" de cărbune brun, 
care atinge grosimi variind 
între 2 si 98 m. Rezervele

nul altor 
miniere 
yele de 
Sarîngol 
centrului 
al doilea 
din Mongolia, 
variată de industrii: rezer
vele de cupru si molibden 
descoperite la Erdenet au 
chemat la viată un combi
nat de înnobilare a mine
reului, fabrici de materiale

mari exploatări din cadrul industriei mon- 
mongole: rezer- gole a combustibililor si 
cărbuni de la .energiei continuă studierea 

au dat naștere .....““
economic ■ Darhan. 
oraș ca mărime 

cu o gamă

NOTE DE CĂLĂTORIE

lnvestigate ae ridică 1* 300 
milioane tone, cantitate ce 
asigură o ' ' 
ploatare a 
acoperirea 
tă vreme _ ____
cărbuni energetici ale țării 
prietene. în prima eta
pă, începînd din 1984, ea 
va furniza 2 milioane tone 
cărbune anual, urmind să-s! 
dubleze producția 
și să ajungă peste 
ani la capacitatea 
tată de 6 milioane 
ceea ce reprezintă ____
mativ de două ori mai mult 
decît Întreaga producție ac
tuală a Mongoliei. Exploa
tarea acestui potential ener
getic se va face în carieră 
deschisă, atit unghiul stra
tului de cărbune, cit si 
structura terenului permi- 
tînd utilizarea unor tehnici 
si tehnologii modeme.

Baganur urmează desti-

îndelungată ex- 
zăcămîntului si 

pentru mai mul- 
a nevoilor de

în 1986 
altl doi 
proiec- 

tone — 
aproxi-

de construcție, unități ale 
industriei ușoare si un oraș 
care va avea în final cîteva 
zeci de mii de locuitori.

Aici, la circa HO km de 
capitala tării, 
se va înălța o 
getică si un 
tru urbanistic, 
sale obiective : 
plex pentru 
rea, sortarea, fărîmițarea și 

expedierea cărbunelui, cen
tre de reparație a utila
jului minier, autoser- 
vice-uri etc. Mai tîrziu, va 
fi dată în exploatare o ter
mocentrală cu o putere de 
1 000 MW. care va prelucra 
cea mai mare cantitate din 
cărbunele extras. Se fac 
totodată experiențe în ve
derea elaborării unei meto
de de fabricare din deșeuri 
de cărbune, a brichetelor 
destinate consumului popu
lației. Institutul

Ulan Bator, 
bâză ener- 
nou cen- 

Primele 
un com- 

recepționa-

posibilităților de utilizare 
complexă a. ..diamantului 
negru". S-a calculat că din- 
tr-o cantitate de 1.2 milioa
ne tone de cărbune extras 
din zăcâmintul de la Baga
nur se pot. obține 360 000 
tone semicocs. 22 000 tone 
combustibil lichid si 136 000 
mc de gaze. Numai cantita
tea de gaz obținută pe a- 
ceastă cale este suficientă 
pentru satisfacerea necesi
tăților unui oraș cu o popu
lație de jumătate milion de 
oameni.

Sînt cifre care vorbesc 
despre perspectivele com
plexului minier Baganur. 
Pentru minerii de aici se 
construiește un oraș cu 
20 000 de locuitori. Arhitec- 
tii au trasat de pe acum 
configurația viitoarei așe
zări cu străzi si piețe, 
blocuri de locuințe, cu toa
te celelalte dotări — insti
tuții de cultură, lnvătă- 
mînt. sănătate. întreprin
deri comerciale zonă de a- 
grement. aceasta din urmă 
amplasată în peisajul pito
resc de pe malurile rîului 
Kerulen. Va fi un oraș al 
minerilor si. totodată, un 
nou complex energetic ne 
pămîntul Mongoliei popu
lare. care a cunoscut în cei 
57 de ani de construcție so
cialistă 
toare.

transformări înnol-

Paiu, după Saint Exupery. Re
gia — Cristian Nacu ; scenogra
fia — Mircea Alexi. Este a 7-a 
premieră a ultimei stagiuni și 
a 180-a pe scena teatrului. 
„Creativitatea tehnică în învă- 
țămîntul vasluian" — sub acest 
generic, la clubul tineretului din 
orașul de reședință a județului, 
a fost deschisă o expoziție în 
care sint prezentate mașini,

utilaje, dispozitive și scule reali
zate în cadrul practicii produc
tive de elevi și cadre didactice 
din școlile generale și liceele 
vasluiene. (Crăciun Lăluci). 
• SIBIU. în tabăra de vacanță 
de la Săliște-Sibiu, cei mai ex
perimentați și pasionați pionieri 
constructori de aeromodele și-au 
încercat forțele intr-un concurs 
republican. în programul zilelor

de tabără au mai figurat 
excursii și drumeții, focuri de 
tabără, întîlniri cu specialiști în 
materie ș.a, (FI. Dinu). • HU
NEDOARA. La Deva a avut 
loc un schimb de experiență 
interjudețean pe tema : „Filmul 
românesc încadrat în manifes
tările cultural-educative desfă
șurate în intîmpinarea aniver
sării a 2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat 
independent de sub conducerea 
lui Burebista șl a 60 de ani de 
la formarea statului național

specializat G. BONDOC

la Cheia

unitar român". Au participat 
reprezentanți ai Centralei 
„România-Fihn" București, ai 
Oficiului interjudețean Timișoa
ra și ai întreprinderilor cinema
tografice județene din Arad, 
Alba, Caraș-Severin, Dolj. Gorj, 
Mehedinți și Olt. (Sabin Cerbu). 
» IAȘI, Casa de cultură a sin
dicatelor din Iași găzduiește ex
poziția profesoarei Elena Șuvei, 
cu lucrări în ulei șl grafică. Iar 
la biblioteca județeană „Gh. 
Asachi" din Iași s-a vernisat 
expoziția de pictură a profeso

Invitație
Așezată pe cursul superior al rîu

lui Teleajen, la poalele munților 
Ciucaș și Zăganu. la o altitudine 
moderată (871 metri), stațiunea cli
materică Cheia — Prahova este 
indicată pentru tratamentul aste- 
niei, insomniilor, anemiilor, hiper- 
tiroidismului, a unor forme de 
astm bronșic și a catarelor cronice 
ale căilor respiratorii superioare, 
întărirea organismului după efort 
fizic și intelectual. Cele 18 vile ale 
stațiunii oferă condiții de cazare 
care satisfac exigentele vizitato
rilor. In camere au fost instalate 
aparate de radio, iar în holuri te
levizoare. La complexul turistic și 
de odihnă Zăganu s-a introdus în
călzirea centrală. Aici există pen
siune modernă cu 500 de locuri, 
cofetărie. La cabana Muntele Roșu 
se poate ajunge ușor cu mijloace 
auto, drumul fiind recent asfaltat. 
Cabana și-a extins spatiile de ca
zare. iar instalațiile de încălzire și 
cele sanitare sînt modernizate. 
Lingă cabană sînt așezate 20 de că
suțe turistice cu vedere spre înăl
țimile Ciucașului. (Constantin Că
prarul.

rului Camariu, membru al ce
naclului „Th. Pallady". (Manole 
Corcaci). • V1LCEA. în parcul 
natural din comuna Mihăești au 
avut loc o serie de manifestări 
cultural-artistice prilejuite de 
cea de-a 8-a ediție a festivalu
lui „Sărbătoarea nufărului". 
Festivalul a cuprins în program 
și un simpozion pe tema : „Să 
ocrotim natura, să respectăm 
frumusețile ei", la care au par
ticipat tineri din întreprinderile 
și școlile județului. (Ion Stan- 
ciu).
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DECLARAȚIE COMUNA 
cu privire la vizita președintelui Prezidiului 
C.C. al P. C. din Japonia, Kenji Miyamoto, 

in Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I)
luționării disputelor dintre state pe cale pașnică, prin 
tratative. Ele își reafirmă solidaritatea activă fată de 
lupta poporului coreean pentru înfăptuirea unificării 
pașnice, independente și democratice a tării.

Cei doi conducători s-au pronunțat pentru statornicirea 
unei păci drepte și durabile în Orientul Mijlociu, ceea ce 
presupune retragerea completă a Israelului din teritoriile 
ocupate în urma războiului dn 1967, înfăptuirea dreptului 
la autodeterminare al poporului palestinian, inclusiv drep
tul la crearea unui stat național propriu, asigurarea inde
pendenței. suveranității și integrității tuturor statelor din 
regiune.

Conducătorii celor două partide au subliniat că pro
blemele complexe, nerezolvate, inclusiv teritoriale, dintre 
unele țări africane, create de îndelungata dominație colo
nială. trebuie rezolvate pe cale politică, prin negocieri 
directe între părțile interesate, excluzindu-se orice in
tervenție din afară. A fost reafirmată cu tărie solidarita
tea militantă a comuniștilor români și japonezi cu lupta 
popoarelor africane pentru lichidarea totală a colonialis
mului, pentru libertatea si independenta Namibiei si 
Zimbabwe, împotriva politicii de discriminare rasială și 
apartheid din Africa de Sud.

Secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceausescu, 
și președintele Prezidiului C.C. al P.C.J.. tovarășul Kenji 
Miyamoto, au exprimat solidaritatea fierbinte a celor 
două partide față de toate popoarele și forțele care luptă 
pentru pace, independență, democrație și progres social 
și au subliniat, în acest sens. însemnătatea deosebită a 
acțiunilor unite ale clasei muncitoare, ale tuturor forțelor 
democratice, antiimperialiste.

A fost subliniat rolul hotărîtor al respectării stricte a 
principiilor independenței, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne pentru întărirea colaborării.

prieteniei și solidarității dintre partidele comuniste șl 
muncitorești și a fost reafirmată hotărîrea Partidului 
Comunist Român și Partidului Comunist din Japonia de a 
milita în continuare pentru făurirea unei unități de tip 
nou între partidele comuniste și muncitorești.

Secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Prezidiului C.C. al P.C.J., tovarășul Kenji 
Miyamoto, au reafirmat poziția exprimată in Comunicatul 
comun din 1971 privind nepesitatea de a se pune capăt 
amestecului de orice fel, inclusiv sprijinului fracțiunilor 
din cadrul altor partide.

O condiție fundamentală a succesului misiunii isto
rice a partidelor comuniste și muncitorești este aplicarea 
și dezvoltarea creatoare a teoriei socialismului științific, 
pornind de la realitățile concrete din fiecare țară. Aceasta 
presupune dreptul fiecărui partid de a-și stabili in mod 
autonom, de sine stătător, linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, fără nici un amestec din afară.

Președintele Prezidiului C.C. al P.C.J., tovarășul Kenji 
Miyamoto, a exprimat mulțumiri pentru invitația adresată 
de secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru posibilitatea de a cunoaște nemijlocit 
realizările României socialiste.

Cei doi conducători au exprimat hotărîrea de a acționa 
în continuare pentru întărirea solidarității militante fră
țești între Partidul Comunist Român si Partidul Comunist 
din Japonia, în folosul ambelor popoare, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

S-a apreciat de comun acord că vizita președintelui Pre
zidiului C.C. al P.C.J. în Republica Socialistă România a 
constituit un prilej de întărire a raporturilor de prietenie 
si colaborare între cele două partide si popoare, o con
tribuție importantă la promovarea cauzei unității mișcării 
comuniste internaționale, a luptei antiimperialiste, pentru 
pace și progres social în întreaga lume.
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ROMA

Forțele progresiste și democratice italiene 
își exprimă satisfacția față de alegerea 

noului președinte al republicii

SPANIA

Vii proteste 
după represiunile de la 

Pamplona

MAURITANIA

Preluarea puterii de către un „Comitet
Militar de Redresare Naționala"

NOUAKCHOTT 10 (Agerpres). — 
Un „Comitet Militar de Redresare 
Națională" a preluat puterea în Mau
ritania, în noaptea de duminică spre 
luni — se anunță într-un comuni
cat militar difuza* de postul de ra
dio național din Nouakchott șl pre
luat de agențiile France Presse și 
United Press International.

Comunicatul precizează că a fost 
suspendată Constituția șl au fost 
dizolvate „guvernul, parlamentul, 
Partidul Poporului din Mauritania, 
precum și toate organizațiile aces
tuia".

„Comitetul își asumă toate puterile 
pînă la reinstaurarea instituțiilor de
mocratice", — arată comunicatul, 
care precizează că în cel mai scurt 
timp va fi format un nou guvern. 
Noul comitet a declarat, totodată, că 
respectă toate angajamentele asuma
te în numele statului mauritanian 
față de alte țări și de organizațiile 
internaționale, precum și principiile 
Cartei O.N.U., ale O.U.A. și ale Ligii 
Arabe.

Comitetul Militar de Redresare 
Națională, precizează, într-un comu
nicat dat publicității la Nouakchott, 
că forțele armate au acționat „pen
tru a salvgarda unitatea națională 
și pentru a apăra existența statului". 
Comunicatul — relatează France 
Presse — acuză regimul precedent

că s-a făcut vinovat de corupție, a- 
dăugînd că lovitura de stat s-a des
fășurat „într-o atmosferă de calm și 
fără vărsare de sînge".

Un comunicat ulterior al Comite
tului Militar de Redresare Națională 
lansează un apel întregii populații, 
cerîndu-i să evite orice „acțiuni de 
natură să tulbure ordinea publică" 
și să-și reia, într-0 atmosferă de li
niște și calm, ocupațiile cotidiene. 
Totodată, se anunță introducerea 
unor restricții de circulație.

Referindu-se la situația existentă în 
prezent în Mauritania, agențiile de 
presă menționează că in țară dom
nește calmul, iar militari patrulează 
pe străzile capitalei.

Moktar Ould Daddah, fostul pre
ședinte, menționează agenția France 
Presse, ca și principalii membri ai 
guvernului s-ar afla sub stare de 
arest.

★
Republica Islamică Mauritania se 

află in zona de nord-vest a Africii, 
ocupind o suprafață de 1 100 000 ki
lometri pătrați (cit cea a Spaniei și 
Franței luate la un loc). Numărul 
locuitorilor săi se ridică la aproxima
tiv 1 500 000. Principala resursă na
țională o constituie considerabilele 
zăcăminte de minereu de fier, ex
ploatate, în prezent, de un consorțiu 
internațional.

LA CONFERINȚA MINISTERIALĂ A O. U. A.

Solidaritate cu lupta pentru deplin 

eliberare a Africii

Excelenței Sale Domnului SANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

ROMA
Cu prilejul alegerii dumneavoastră In înalta funcție de președinte al 

Republicii Italiene vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de 
succes,

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie si colabo
rare româno-italiene se vor dezvolta tot mai puternic, spre binele popoa
relor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului LUIS CABRAL
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau

BISSAU
Am aflat cu mîhnire de accidentul care a dus la încetarea din viață a 

președintelui, comisar principal al Consiliului Comisarilor de Stat al Re
publicii Guineea-Bissau, Francisco Mendes.

Vă transmit dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră familiei 
îndoliate sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MASHIUR RAHMAN
Ministru-șef al Guvernului Republicii Populare Bangladesh

DACCA
Cu ocazia numirii dumneavoastră ca ministru-șef al Guvernului Republicii 

Populare Bangladesh vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări.
îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare 

existente intre țările noastre se vor dezvolta și consolida în viitor, în 
interesul popoarelor, al păcii și colaborării internaționale.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

ROMA 10 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Italiene, Sandro Per- 
tini, a primit duminică, după cere
monia depunerii jurămîntului in 
funcția de șef al statului, o serie de 
personalități politice, între care pe 
președintele Senatului. Amintore 
Fanfani, care a deținut Interimatul 
președinției republicii, și pe pre
ședintele Camerei Deputaților, Pie
tro Ingrao.

★
Luciano Lama, secretarul general 

al Confederației Generale Italiene a 
Muncii (C.G.I.L.), i-a adresat nou
lui șef al statului o scrisoare în care 
exprimă satisfacția a milioane de 
oameni ai muncii cu privire la a-

legerea sa în această înaltă funcție. 
„In persoana lui Sandro Pertini — 
se spune, intre altele, în scrisoare — 
Republica Italiană are la conducere 
una dintre cele mai autentice valori 
ale spiritului popular, ale antifascis
mului și Rezistenței, ale democrației 
.politice".

în scrisoarea semnată de Giorgio 
Benvenuto, secretarul general al U- 
niunii Italiene a Muncii (U.I.L.), a- 
dresată în numele oamenilor muncii 
care au aderat la această centrală 
sindicală, se exprimă certitudinea că 
alegerea lui Sandro Pertini „repre
zintă o garanție pentru salvgardarea 
instituțiilor republicane, pentru pro
gresul națiunii italiene".

MADRID 10 (Agerpres). — Uniunea 
Centrului Democratic din Spania, 
partid de guvernămînt, a protestat, 
într-un comunicat, împotriva atitudi
nii forțelor de poliție în cursul in
cidentelor violente care au avut loc 
la Pamplona, provincia Navarra, în 
noaptea de sîmbătă spre duminică, 
incidente soldate, după cum s-a mai 
anunțat, cu moartea unei persoane și 
rănirea a 150.

Agenția France Presse relevă că 
toate partidele politice spaniole au 
denunțat atitudinea forțelor poliție
nești care au intervenit cu brutali
tate, încercînd să împiedice o ma
nifestație organizată de un grup de 
demonstranți care cereau acordarea 
unei amnistii generale în Spania.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
SISTEMUL MONETAR INTEROCCIDENTAL:

Discuțiile continuă, contradicțiile persistă
Nici succes, nici eșec ; constatări 

care, de fapt, lasă teren amplu in
certitudinilor. Iată, exprimată lapi
dar, esența aprecierilor din presa 
vest-europeană pe marginea rezulta
telor recentei sesiuni a Consiliului 
Pieței comune, care a reunit la Bre
men (R.F.G.) pe șefii de stat și de 
guvern ai „celor nouă". Recesiunea, 
șomajul, inflația, protectionismul au 
fost tot atîtea subiecte înscrise pe 
ordinea de zi, dar discuțiile s-au 
concentrat asupra problemelor mo
netare. Motivul ?

Dacă „cei nouă" înregistrează în 
prezent un ritm de creștere econo
mică mult mai lent decît cel al Sta
telor Unite sau Japoniei, aceasta se 
datorește, în bună măsură — după 
opinia specialiștilor vest-europeni — 
dezordinii monetare și, în special, 
degringoladei dolarului la bursele de 
schimb. Deprecierea persistentă a 
monedei americane, accentuînd dis
crepanțele dintre devizele țărilor 
Pieței comune, generează serioase 
perturbații comerciale, care se răs- 
frîng negativ asupra ritmului de 
creștere economică a „celor nouă". 
Scăderea pulsului activității produc
tive alimentează șomajul și inflația. 
De aici, concluzia larg acceptată că 
orice acțiune concertată de relansa
re economică este sortită eșecului 
în absența unor măsuri capabile să 
stăvilească fluctuațiile dezordonate 
ale dolarului.

în acest sens, R.F.G. și Franța au 
venit la Bremen cu proiectul creării 
unui nou sistem monetar al Pieței 
comune, care ar urma să devină 
operațional la începutul anului vii
tor. în concepția inițiatorilor săi, 
noul sistem se bazează pe un Fond 
monetar' vest-european și pe o serie 
de mecanisme adiționale, menite să 
restrîngă marjele de fluctuație ale

devizelor „celor nouă". Fondul mo
netar, al cărui rol este de a interveni 
pe piețele de schimb atunci cînd o 
monedă tinde să scadă sau să creas
că peste limitele dinainte stabilite, 
va fi dotat cu importante mijloace 
financiare (circa 26 miliarde de do
lari) din rezervele de devize ale ță
rilor membre. Se apreciază că re
lansarea cooperării monetare va fa
cilita redemararea — pe baze stabile, 
la adăpost de fluctuațiile anarhice 
ale dolarului — a economiei țărilor 
Pieței comune.

După dezbateri prelungite, presă
rate cu numeroase momente dificile,, 
„cei nouă" au căzut de acord, în 
principiu, asupra liniilor generale ale 
unei „zone de relativă stabilitate 
monetară". Nici o decizie concretă 
n-a fost însă luată în legătură cu 
crearea unui nou sistem monetar 
vest-european, problema urmînd să 
fie reluată în dezbatere la viitoarea 
sesiune a Consiliului Pieței comune, 
care Va avea loc în decembrie, la 
Bruxelles.

Expunerea pozițiilor participanților 
asupra subiectelor aflate în discuție, 
desfășurarea reuniunii în ansamblu 
au permis evidențierea unor pronun
țate deosebiri de vederi : în timp ce 
Italia, Belgia, Luxemburg și Dane
marca s-au alăturat proiectului fran
co—vest-german de cooperare mone
tară, Olanda și Irlanda l-au acceptat 
doar în principiu, iar Marea Britanie 
a refuzat, pur și simplu, să-l spri
jine.

Contradicțiile manifestate cu acest 
prilej nu se limitează doar la relațiile 
dintre partenerii vest-europeni ; ta
bloul este însă mult mai complex, cu- 
prinzind, între altele, problemele re
lațiilor americano — vest-europene, 
americano — japoneze, japonezo — 
vest-europene etc. Privite în ansam
blu se obține o‘ imagine asupra am-

plorii și profunzimii problemelor ya- 
lutar-financiare — factor principal, 
care, împreună cu problemele mate
riilor prime și ale energiei, agravea
ză fenomenele crizei economice ce 
continuă fără a i se întrezări încă 
perspectiva încetării. Implicațiile la 
scară mondială ale acestor probleme 
vor forma obiectul întîlnirii la nivel 
înalt dintre principalele țări indus
trializate ale lumii capitaliste : 
(S.U.A., Japonia, R.F.G., Franța, An
glia, Canada și Italia) ce urmează să 
aibă loc intre 16 și 17 iulie, la Bonn.

Comentatorii se întreabă de pe 
acum sub ce auspicii se va deschide 
„Bonn-ul“ cind „Bremenul" — con
ceput ca o reuniune pregătitoare — 
n-a izbutit să dea rezultate cît de cît 
substanțiale. Desigur, realizarea unor 
progrese pe linia diminuării fenome
nelor de dezordine financiară ar fi 
bine venită, intrucît apare limpede că 
este în interesul general să se asi
gure o mai mare stabilitate în acest 
domeniu. Cei mai mulți observatori 
consideră însă că situația nu se va 
schimba atît timp cit va fi abordată 
ca o problemă a unei grupări eco
nomice închise, cît nu se va ac
ționa ferm pentru o restructurare ra
dicală, la scară mondială, a relațiilor 
valutair-fțnanciare, a celor economice 
în genere și, implicit, a celor poli
tice — in sensul așezării lor pe baze 
democratice, de egalitate, echitate și 
respect față de interesele reciproce. 
Apare astfel și mai evident că pro
blemele valutgr-financiare pot și tre
buie să-și găsească soluții numai în 
cadrul unei noi ordini economice și 
politice, care să asigure dezvoltarea 
tuturor statelor, în primul rind a ce
lor rămase în urmă, stabilitatea e- 
conomiei mondiale și progresul ge
neral.

Gh. CERCELESCU

KHARTUM 10 (Agerpres). — In 
cadrul conferinței ministeriale a Or
ganizației Unității Africane, care-și 
desfășoară lucrările la Khartum, a 
fost prezentat raportul de activitate 
al secretarului general al O.U.A., 
Eteki M’Boumoua. Consacrat acțiu
nilor desfășurate de la precedenta 
sesiune, documentul scoate în relief 
problemele legate de decolonizarea 
Africii.

El reamintește, în problema rho- 
desiană, hotărîrea luată de șefii de 
stat ai țărilor „din prima linie", care 
au recomandat intensificarea luptei 
armate sub conducerea Frontului pa
triotic Zimbabwe pentru obținerea u- 
nei independențe reale și stabilirea u- 
nul guvern reprezentativ în Rhodesia, 
în raport se subliniază necesitatea 
sprijinirii statelor din linia frontului 
(Mozambic, Botswana și Zambia), 
arătîndu-se că a fost creat un co
mitet însărcinat cu evaluarea nevoi
lor lor financiare și economice, ca și 
in domeniul apărării, ca urmare a 
agresiunilor comise de regimul rasist 
de la Salisbury împotriva acestor 
țări.

Referitor la agresiunea comisă de 
Africa de Sud împotriva Republicii 
Populare Angola, secretarul general 
al O.U.A. a reamintit hotărîrile 
luate deja tn această problemă.

El s-a referit, totodată, la decolo
nizarea Namibiei, care face obiectul 
discuțiilor în cadrul O.U.A.

Totodată, conferința a adoptat, 
după o serie de modificări ale pro
iectului inițial, ordinea de zi, care 
urmează să cuprindă și totalitatea 
problemelor ce vor fi examinate de 
reuniunea la nivel înalt a organiza
ției, programată să se desfășoare 
tot la Khartum, în cursul acestei 
luni. După cum menționează agen
ția algeriană de presă, trei proble
me noi au fost înscrise pe agenda 
dezbaterilor : măsurile necesare
pentru a se pune capăt manevrelor 
și intervențiilor militare ale neoco- 
lonialismului în Africa; agresiunile

sau tentativele de invazie comise 
de mercenari împotriva Beninului 
și a altor state africane; elaborarea 
unei strategii comune africane pen
tru întărirea mișcării de nealiniere.
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Adunare festiva
ULAN BATOR 10 (Agerpres). — 

La Ulan Bator a avut loc. luni, o 
adunare festivă organizată cu prile
jul Zilei naționale a R.P. Mongole — 
împlinirea a 57 de ani de la victoria 
Revoluției populare mongole. In pre-

la Ulan Bator
zidiul adunării se aflau Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole, alți conducători de partid și de 
stat mongoli.

agențiile de presă transmit:
Primire la Pekin. DuPă cum 

informează agenția China Nouă, Den 
Siao-pin, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, a primit 
luni delegația de oameni de știință 
din Statele Unite, condusă de Frank 
Press, consilier al președintelui 
S.U.A. pentru problemele științifice, 
aflată în vizită la Pekin. In cursul 
convorbirii ce a avut loc cu acest 
prilej au fost examinate probleme 
legate de extinderea cooperării între 
cele două țări în domeniul științei 
și tehnologiei.

Negocieri in legătură cu 
viitorul Namibiei, delegați ai 
celor cinci țări occidentale membre 
ale Consiliului de Securitate — 
S.U.A., Marea Britanie, Franța.
R. F.G. șl Canada — au sosit la 
Luanda pentru o nouă rundă de ne
gocieri cu conducători ai Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), în vederea acce
sului la independență al Namibiei. 
La convorbirile între reprezentanții 
„celor . cinci" și președintele
S. W.A.P.O., Sam Nujoma, vor par
ticipa și statele aflate în „prima li
nie" a confruntării cu regimurile ra
siste din Africa australă, respectiv 
Zambia, Tanzania, Mozambic, An-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte diplomatice pentru reglementarea conflictului

din zonă • Situația din Liban
VIENA 10 (Agerpres). — La Salz

burg a avut loc. luni, o întîlnire în
tre președintele Egiptului. Anwar El 
Sadat, si secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. După cum s-a a- 
nuntat la încheierea convorbirii, An
war El Sadat a declarat, cu acest 
prilej, că „nu are rezerve si nu ri
dică nici condiții prealabile" pentru 
o reluare a Conferinței de la Gene
va. în cazul în care preconizatele 
eforturi de pace nu vor da rezul
tate.

Atît Anwar El Sadat, cît sl Kurt 
Waldheim au fost de acord asupra 
faptului că procesului de pace în O- 
rientul Mijlociu trebuie să i se dea 
noi impulsuri.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Guvernul Israelului a informat ofi
cial S.U.A. că a acceptat propunerea 
de a participa la reuniunea de săp- 
tămîna viitoare de la Londra, con
sacrată examinării unor probleme 
privind reglementarea situației din 
Orientul Mijlociu — transmite, din 
Washington, agenția M.E.N.

BEIRUT 10 (Agerpres). — In ciu
da unor tiruri de artilerie — care au 
provocat moartea a doi soldați și ră
nirea a patru, potrivit unui comu

nicat al Forțelor arabe de descu
rajare (F.A.D.) —. calmul se men
ținea luni dimineață la Beirut, rela
tează agenția France Presse.

Duminică, la palatul prezidențial 
Baabda a avut loc o reuniune la care 
au participat președintele Elias Sar
kis, primul ministru Selim Al-Hoss 
și vlcepremierul, ministrul de exter
ne și al apărării, Fuad Boutros, pre
cum și vicepremierul și ministrul ku- 
weitian al afacerilor externe, șeicul 
Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah.

„Am înmînat președintelui Sarkis 
un mesaj din partea emirului Ku
weitului în legătură cu situația din 
Liban, care ne îngrijorează", a in
dicat după reuniune ministrul ku- 
weitian, care a invitat „toate părți
le să acționeze în interesul Libanu
lui și al poporului său". Răspunzind 
la o întrebare ce îi cerea să răs
pundă care este cea mai bună so
luție posibilă pentru reglementarea 
crizei libaneze, ministrul kuweitian 
a declarat : „Poporul libanez trebuie 
să-și soluționeze singur problemele".

Oaspetele, care a făcut în prealabil 
o vizită la Damasc pentru a înmina 
un mesaj adresat președintelui si
rian de emirul Kuweitului, a adău
gat că misiunea sa nu constituie o 
„mediere".

gola șl Botswana, în calitate de ob
servatori, precizează agenția An- 
gop.

Demonstrație antinazistă. 
In orașul Chicago (Statul Illinois) s-a 
desfășurat o mare manifestație de 
protest — cu participarea a mii de 
persoane — împotriva organizării în 
acest oraș a unei reuniuni a Parti
dului Național Socialist (nazist) din 
S.U.A.

Delegație parlamentară 
chineză Ia Damasc. Președin
tele Siriei, Hafez Al-Assad, a primit 
delegația parlamentară chineză, con
dusă de Ci Pin-fel, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze, care efectuează 
o vizită de prietenie la Damasc. 
După cum anunță agenția China 
Nouă, au fost examinate, cu acest 
prilej, probleme privind relațiile bi
laterale și aspecte ale situației in
ternaționale.

Viitorul Congres națio
nal al P.S.F. va avea loc în 
luna mai a anului viitor, a hotărît 
reuniunea Comitetului director al 
Partidului Socialist Francez desfă
șurată la Paris. în cadrul reuniunii, 
a luat cuvîntul Franțois Mitterrand, 
prim-secretar al P.S.F., care s-a re
ferit la o serie de probleme interne 
ale partidului.

0 remaniere parțială a 
guvernului afgan 3 ft>st anun* 
țată de postul de radio Kabul. Vice
premierul Mohammed Aslam Watan- 
jar, care deținea portofoliul Ministe
rului Comunicațiilor, a fost numit 
ministru de interne, înlocuindu-1 in

această funcție pe Nur Ahmed Nur. 
Portofoliul comunicațiilor a fost re
partizat lui Faiz Mohammad Gulab- 
gul. Totodată, postul de radio Kabul 
a precizat că ministrul afacerilor ex
terne, Hafizullah Amin, a fost nu
mit secretar general al partidului de 
guvernămînt.

Cosmonauții sovietici vla‘ 
dimir Kovalionok și Aleksandr Ivan- 
cenkov și-au consacrat ziua de luni 
descărcării navei cosmice de trans
port „Progress-2“, observațiilor vi
zuale asupra Pămîntului, exercițiilor 
fizice șl realizării unui reportaj pen
tru televiziune.

Manifestație la Washing
ton în sprijinul drepturilor 
femeilor. Aproximativ 35 000 da 
persoane — majoritatea femei — au 
participat, duminică, la o mare ma
nifestație desfășurată la Washington, 
cerînd Congresului să prelungească 
cu șapte ani termenul-limită al rati
ficării amendamentului asupra egali
tății drepturilor între bărbați șl 
femei. In Statele Unite există 39 mi
lioane de femei angajate în diverse 
munci, ele reprezentînd 41 la sută din 
totalul populației active. Pentru a- 
ceeași activitate, femeile primesc 
însă, în medie cu 30 la sută mai 
puțin decit bărbații.

Atentat terorist la Pa
dova. ® bombă artizanală a ex
plodat în fața intrării Institutului de 
științe juridice din Padova. Explo
zia a produs importante pagube ma
teriale clădirii și automobilelor sta
ționate in preajmă. Autori ai aten
tatului s-au declarat, printr-o comu
nicare făcută agenției A.N.S.A., 
membrii unei grupări teroriste.

IARNĂ
în plină vară, lo
calitatea elvețiană 
Breda a fost sur
prinsă zilele trecu
te de abundente 
ninsori. Vitele a- 
flate pe pășunile 
alpine din preaj
mă, unde stratul 
de zăpadă a atins 
o grosime conside
rabilă, nu și-au 
mai putut asigura 
hrana și au trebuit 
să fie readuse în 
grajduri. Brusca 
înăsprire a vremii 
a cauzat și o scă
dere sensibilă a 
activității turistice 

din zonă

ÎN... MIEZUL VERII

• OREZUL: 100 000 
DE VARIETĂȚI. Orezul este 
cereala cu cea mai largă diver
sitate genetică, conform unui 
raport întocmit de Institutul o- 
rezului de la Los Bănos, Filipi- 
ne. Cercetătorii au identificat 20 
de soiuri și 100 000 de varietăți 
de orez, răspîndite în peste 100 
de țări. Banca de nucleoplasmă 
a acestui institut, im fel de re
zervor de „material" de bază 
pentru crearea de noi specii, 
dispune de 44 000 de varietăți de 
orez, din care 20 000 au fost ob
ținute în Asia în cursul ultimi
lor șapte ani. Specialiștii apre
ciază că orezul și-ar avea ori
ginea în presupusul superconti- 
nent tropical Gondwana, care 
s-ar fi dezagregat acum o sută 
de milioane de ani pentru a da 
naștere Asiei de sud și sud-est, 
Madagascarului. Africii. Ameri
că de Sud și Antarcticii.

• CANCERUL ESTE 
O RACILĂ A VIEȚII MO

DERNE Șl NU O BOA
LĂ MISTERIOASĂ, a
mat marele specialist francez 
prof. Georges Mathe, în cursul 
unei mese rotunde organizate 
de ziarul „Le Figaro". Dacă s-ar 
suprima excesele vieții moder
ne, tutunul, alcoolul, supraali- 
mentația, poluarea, numărul 
îmbolnăvirilor de cancer s-ar 
reduce cu 80 la sută, susține el. 
Pe de altă parte, depistarea la 
timp permite combaterea bolii 
in cel puțin 30 la sută din ca
zuri.

• MICUL MARATO- 
NIST. Știați că dificila și ex
tenuanta probă de maraton o 
practică și copii sub 6 ani 1 Cel 
mai recent campion la această 
categorie de vîrstă este micul 
Bucky Cox, în vîrstă de cinci 
ani din Junction City (statul a- 
merican Kansas). El a imbună- 
tățit vechiul record, de șase ore, 
parcurgînd distanța de 26 mile 
(o milă=1470 metri) în 5 ore 25

minute. în imagine: micul cam
pion trecînd victorios linia de 
sosire.

• SERIAL DE TELE
VIZIUNE. Cineaștii din Iugo
slavia au încheiat filmările la 
un serial de televiziune consa
crat luptei poporului împotriva 
cotropitorilor fasciști. Filmul 
este compus din 20 de episoade. 
Pentru realizarea lui au fost fo
losite documente și materiale 
istorice iugoslave, memoriile 
unor cunoscuți militanți politici 
— veterani ai mișcării de eli
berare — materiale de arhivă 
dintr-o serie de țări.

• PIN CU COROA
NĂ SFERICĂ. în Kazahsta- 
nul sovietic crește o varietate de 
pin sălbatic extrem de rară. Este 
un fel de arbust pitic, lipsit de 

trunchi. Coroana, de formă sfe
rică — alcătuită din crengi cu 
ace foarte dese — pornește 
chiar din rădăcină. Plantat pe 
un teren experimental al Insti
tutului de silvicultură din aceas
tă republică, pinul s-a compor
tat bine. La vîrstă de șapte ani, 

• copacul a atins o înălțime de 
maximum 50 cm. Pentru a con
serva specia, în scopul studierii 
mai aprofundate a factorilor e- 
reditari, geneticienii sovietici au 
reprodus pinii prin altoiri. Ei 
recomandă cultivarea lor în 
parcuri și scuaruri. Pinul pitic 
crește însă foarte bine și în lo
cuințe. O| asemenea plantă de
corativă ar putea înlocui, la ne
voie, „pomul de iarnă" tradițio
nal.

• ROCK Șl STUPE
FIANTE. Anularea unui con
cert în aer liber de muzică rock, 

care trebuia să se desfășoare în 
localitatea Saint-Goarshausen, 
R.F.G., a dat naștere unor sce
ne de vandalism greu de de
scris. Cînd prezentatorul și-a 
făcut apariția pe scenă pentru 
a anunța că grupul „Jefferson 
Starship" din Los Angeles nu va 
mai cînta, deoarece solista, 
Grace Flick, s-a îmbolnăvit, cei 
10 000 de tineri prezenți, dintre 
care nu puțini se aflau sub in
fluența drogurilor, s-au lăsat 
pradă instinctelor primare. Ei 
au năvălit pe scenă și aU 
distrus tot materialul electronic 
— microfoanele, amplificatoare
le etc. — apoi au dat foc tribu
nelor.

• O NOUĂ GENERA
ȚIE DE ZGÎRlE-NORI. In 
centrul Manhațtanulul, pe Ma
dison Avenue, se va înălță o 
clădire de 37 de etaje, cu o 
înălțime de 200 de metri, care 
va găzdui noua centrală a fir
mei „American Telephone and 
Telegraph". Sprijinită pe co
loane monumentale, în stil ro

man. fațada clădirii nu va mai 
fi confecționată din obișnuita 
combinație de sticlă, aluminiu 
și material plastic, ci pentru 
prima dată în ultimii 40 de ani 
se va reveni la folosirea pietrei 
naturale, in speță granit, mai 
bun izolator de căldură decit 
sticla. Ceea ce face ca această 
clădire să marcheze o nouă 
etapă în arhitectura zgirie-nori- 
lor new-yorkezi nu este însă 
nici atît intrarea monumentală 
și nici materialul de construcție, 
ci partea superioară, un fronton 
decorativ, știi Chippendale. Sco
bitura din mijlocul frontonului 
va constitui calea de evacuare 
a aburului folosit la încălzirea 
centrală. Se apreciază că această 
construcție inaugurează o nouă 
generație de zgîrie-nori, care va 
înviora monotonia giganticelor 
paralelipipede din sticlă și alu
miniu.

• PLAJELE BRETONE 
DIN NOU CURATE.
aproape patru luni de muncă 
încordată pentru curățarea coas

telor bretone, infestate de revăr
sarea de țiței provocată de 
eșuarea la 16 martie a.c. a tan
cului petrolier Amoco Cadiz 
(230 000 tone), acestea sînt, in 
linii generale, din nou curate. 
Mai precis, la inaugurarea se
zonului de vacanță în Franța, 
90 la sută din plajele afecta
te și-au putut primi vile- 
giaturiștii în condiții bune. 
Cheltuielile de curățare s-au 
cifrat la 65 milioane dolari, pen
tru a nu mai aminti uriașul 
efort uman care a fost depus.

• BERZE NEGRE. In
localitatea belgiană Zwijnaarde 
și-a făcut apariția o barză nea
gră, „personaj" foarte rar in 
această țară. Berzele negre, 
care pot fi întilnite mai ales in 
Olanda, fiind atrase de mulți
mea canalelor și cursurilor de 
apă, sint ceva mai mici decît 
semenele lor de culoare albă ; 
aripile lor desfășurate pot atinge 
pînă la un metru.
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