
5

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! ÎN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVII Nr. 11179

Pretutindeni, primire entuziastă/ cu sentimente de profundă stimă

Duminică 30 iulie 1978 6 PAGINI — 30 BANI

• Pretutindeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți 
cu vibrante manifestări de dragoste, cu

alese și calde sentimente de stimă

• Secretarul general al partidului a exa
minat, împreună cu factori de răspundere 
din economie, cu reprezentanți ai organe-I
lor locale de partid și de stat, stadiul în
deplinirii amplului program de dezvoltare 
economică și socială a acestor meleaguri

• Au fost analizate, la fața locului, pro
bleme concrete ale creșterii producției și 
eficienței la combinatul metalurgic, acce
lerării ritmului de lucru la șantierul naval 
și la portul industrial din Tulcea, dezvoltării

economice și edilitare a orașului Sulina

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din Tulcea
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului și județului Tulcea, 
un salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și guvernului, 
precum și a mea personal, îm
preună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Ne aflăm în județul dumneavoas
tră într-o vizită de lucru, dorind 
să cunoaștem cum se realizează 
prevederile planului cincinal, să 
discutăm cu activul de partid și 
de stat, cu oamenii muncii măsu
rile ce trebuie întreprinse pen
tru înfăptuirea în continuare, în 
cele mai bune condiții, a progra
mului de dezvoltare în ritm înalt 
a industriei și agriculturii, a în
tregii activități economico-sociale 
din județul dumneavoastră. 4A- 
plauze și urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Am vizitat, din nou, uzinele me
talurgice și am constatat cu mul
tă satisfacție rezultatele bune ob
ținute, atit în realizarea planului 
de producție, cit și în dezvoltarea 
noilor capacități industriale. Am 
vizitat, de asemenea, portul in
dustrial și noul șantier naval, de 

pe Dunăre — care a început să 
producă și care va asigura reali
zarea unor nave de înaltă tehni
citate, transformînd municipiul 
Tulcea și într-un centru de con
strucții navale. (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!“). Și aici am constatat, 
cu bucurie, că s-au realizat succe
se, că noii constructori de nave, 
deși au început de curînd această 
activitate, se străduiesc* să reali
zeze în cele mai bune condiții pro
gramul stabilit de partid. Avem 
impresii plăcute despre ceea ce am 
văzut în unitățile vizitate astăzi. 
De asemenea, avem impresii bune 
despre felul cum se realizează sar
cinile de plan, despre ritmul de 
dezvoltare a industriei în județul 
dumneavoastră și care creează 
condițiile necesare pentru înfăp
tuirea programului de a obține în 
1980 o producție de cel puțin 10 
miliarde lei. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Deși în întreprinderile pe care 
le-am vizitat rezultatele activității 
economice sînt în general bune, 
pentru a se ajunge la o produc
ție de cel puțin 10 miliarde lei 
trebuie depuse încă eforturi 
foarte serioase. în acest scop tre
buie. practic, să obțineți, în acești 
3 ani, peste cele 4 miliarde lei rea

lizate pînă acum, o producție de 
6 miliarde lei. Desigur, așa 
cum se prezintă lucrurile exis
tă condiții pentru atingerea a- 
cestui obiectiv. Este însă necesar 
ca organizațiile de partid, comi
tetul municipal, comitetul jude
țean, toți oamenii muncii să ac
ționeze cu fermitate pentru reali
zarea la timp a investițiilor și pu
nerea în producție a noilor capaci
tăți. Organele județene trebuie să 
fie, de asemenea, mai insistente în 
această direcție față de ministere, 
pentru a se face totul în vederea 
realizării unei producții de 10 mi
liarde lei. (Aplauze puternice. U- 
rale).

Pentru succesele obținute în pri
mii doi ani și jumătate ai cincina
lului, doresc să adresez colectivelor 
întreprinderilor și unităților econo
mico-sociale, tuturor oamenilor 
muncii din municipiul și județul 
Tulcea cele mai calde felicitări și 
urări de noi și noi realizări. (Ura
le, aplauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Succesele dumneavoastră se în
scriu în mărețele înfăptuiri reali
zate de oamenii muncii din patria 
noastră în îndeplinirea și depăși
rea, în primii doi ani ai cincinalu
lui. cu peste 40 miliarde lei a pla
nului industrial, ceea ce ne dă ga

ranția că pînă în 1980 vom obține 
peste prevederile cincinalului o 
producție de cel puțin 100 miliar
de lei — obiectiv stabilit de Confe
rința Națională a partidului. (Ura
le și aplauze puternice).

Avem rezultate bune și în agri
cultură și în celelalte sectoare eco
nomice. Au cunoscut o puternică 
dezvoltare învățămîntul, știința, 
cultura, activitatea de formare a 
omului nou, de ridicare a nivelului 
politic și profesional al întregului 
nostru popor, constructor al celei 
mai înaintate societăți — societa
tea socialistă multilateral dezvol
tată. (Urale și aplauze puternice).

Pe baza rezultatelor obținute 
pînă acum în dezvoltarea forțelor 
de producție, în creșterea venitului 
național, a productivității muncii, 
în îmbunătățirea eficienței econo
mice, au apărut posibilități supli
mentare atît pentru dezvoltarea în 
ritm mai înalt a economiei națio
nale, cît și pentru creșterea mai 
substanțială a veniturilor oameni
lor muncii din patria noastră. 
După cum este cunoscut, pe baza 
hotărîrilor Comitetului Central de 
acum un an, confirmate de Confe
rința Națională, veniturile oameni
lor muncii vor crește în acest cin
cinal cu peste 30 Ia sută, față de 
numai 20 la sută, cît se prevăzuse 

în planul cincinal. încă în luna iu
nie s-a încheiat prima fază a ma
jorării retribuției — cu trei luni 
mai devreme decît prevăzusem — 
ceea ce a asigurat ridicarea veni
turilor oamenilor muncii, a bună
stării și fericirii întregului popor 
— țelul suprem al politicii parti
dului, esența societății socialiste 
pe care o edificăm în România. 
(Aplauze puternice și urale pre
lungite).

Odată cu dezvoltarea bazei ma
teriale de producție, orașele și 
satele patriei noastre capătă o în
fățișare nouă. Dacă privim acum 
municipiul Tulcea și ne amintim 
cum arăta el cu cîțiva ani în 
urmă, constatăm ce transformări 
uriașe s-au produs aici. Tulcea a 
devenit un oraș modern, în conti
nuă înflorire și dezvoltare, asigu
rând condiții de viață din ce în ce 
mai bune oamenilor muncii, tu
turor locuitorilor. (Aplauze pu
ternice, urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Fără îndoială, dragi tovarăși și 
prieteni, avem dreptul să privim 
cu satisfacție la ceea ce am reali
zat prin munca noastră, sub con
ducerea partidului comunist. Dar 
nu putem să uităm că, din păcate,

(Continuare în pag. a IlI-a)

Marea întrecere 
se desfășoară 

cu avînt
Au îndeplinit planul pe 

șapte luni. într-o telegramă adre
sată Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
județean Satu Mare al P.C.R, ra
portează Îndeplinirea la 28 iulie a 
sarcinilor care au revenit industriei 
județului pe șapte luni din acest 
an. în condițiile realizării si depă
șirii planului producției nete în ma
joritatea unităților economice din 
județ.

Conștient! pe deplin de marile 
răspunderi care ne revin în con
tinuare. comuniștii, toti oamenii 
muncii din economia județului, fără 
deosebire de naționalitate, atașati 
pe deplin politicii interne și exter
ne a partidului și statului, se an
gajează să-și mobilizeze toate ener
giile spre a contribui din plin Ia 
înfăptuirea grandioasei opere de 
înălțare socialistă si comunistă a 
patriei comune înfloritoare.

Importante depășiri ale 
planului la producția fizică 
au realizat oamenii muncii de pe 
platforma Combinatului siderurgic 
din Galati. Astfel, furnalistii au ob
ținut suplimentar de la începutul 
anului peste 3 000 tone de fontă, iar 
otelarii aproape 6 000 tone otel. De 
asemenea, s-au realizat în plus 
fată de planul la zi aproape 50 000 
tone aglomerat pentru furnale. 
Succesele muncitorilor gălăteni au 
la bază. îndeosebi, organizarea ju
dicioasă a producției si buna între
ținere a instalațiilor si agregatelor.

Punerea în funcțiune, în de- 
vans, a 10 obiective econo
mice Și îmbogățirea zestrei edili- 
tar-gospodărești a orașelor județu
lui cu 2 450 apartamente — iată 
două dintre succesele harnicului 
colectiv al Trustului județean de 
construcții Cluj. Reevaluîndu-și 
forțele, constructorii clujeni s-au 
angajat să realizeze In acest an, in 
sectorul producție industrială pro
prie, un volum de lucrări superior 
cu 30 milioane lei sarcinii de plan 
inițiale. în ce privește sectorul con- 
strucții-montaj, ei au creat condiții 
pentru darea în folosință a 1 800 a

„BĂTĂLIA GRIULUI" S-A DEPLASAT

SPRE ZONELE DIN CENTRUL Șl NORDUL TĂRII

LA ORDINEA ZILEI
ACCELERAREA SECERIȘULUI

Stadiul recoltării griului, la data de 29 iulie. Cifrele înscrise pe hartă 
reprezintă, în procente, suprafețele de pe care a fost strins griul în coope
rativele agricole (în județele marcate cu o liniuță, secerișul nu a începui 
sau abia a demarat).

Pînă la 29 iulie, griul a fost recoltat în total de pe 1 605 300 ha, ceea 
ce reprezintă 89 la sută din suprafețele cultivate în întreprinderile agri
cole de stat și 69 la sută în cooperativele agricole. A mai rămas de 
strins recolta de griu de pe 633 600 ha. Timpul a devenit excelent și 
este posibil și necesar ca ritmul secerișului să fie accelerat la maxi
mum. De altfel, și în majoritatea județelor din centrul și nordul țării 
a început recoltarea. Ținînd seama de forțele mecanice deplasate din 
sudul tării în aceste zone, sînt create condiții ca, printr-o temeinică 
organizare a muncii, prin folosirea din plin a combinelor, recolta de 
grîu să fie strînsă în cîteva zile bune de lucru.

Concomitent cu intensificarea secerișului, este necesar să se asigure 
transportul și depozitarea în cele mai bune condiții a recoltei, livrarea 
tuturor cantităților- de produse contractate cu statul. Trebuie făcut totul 
pentru ca întreaga producție recoltată într-o zi să fie în aceeași zi de
pozitată. Or, din situația existentă la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, rezultă că pe cimp se mai află în grămezi, sub cerul 
liber, peste 88 000 tone de grîu. Cele mai mari cantități se află in 
unitățile agricole de stat și cooperatiste din județele Ilfov, Olt, Con
stanța, Mehedinți, care au încheiat de mult secerișul, ca și în județele 
Vaslui, Galați, Iași, Timiș, Prahova. Arad. Iată de ce este absolut 
necesar ca, peste tot. comandamentele județene și cele locale, condu
cerile unităților agricole să ia măsuri energice și să acționeze cu hotă- 
rîre pentru ca, în cel mai scurt timp, întreaga recoltă de grîu aflată 
pe cîmp să fie pusă la adăpost, spre a fi evitate orice pierderi.

partamente cu 30 zile înainte de 
termen și a 384 locuri in cămine 
de nefamiliști — cu 60 de zile mai 
devreme.

Suplimentar, peste 137 mi
lioane kWh energie electrică 
și alte produse, intre care 75 000 tone 
fontă si cocs metalurgic. 34 000 tone 
otel Martin si electric. 635 tone uti
laje pentru industria metalurgică. 
41 000 mp dale mozaicate si placaj 
de marmură. 850 mc prefabricate 
din beton, au realizat, în primele 
șapte luni ale anului, oamenii mun
cii din industria județului Hune
doara.

Pe baza sporirii productivi
tății muncii cu aproape 4 la sută 
peste nivelul stabilit pentru primele 
șapte luni ale anului, colectivul în
treprinderii de celule electrice pre
fabricate Băilești a realizat în plus 
100 celule electrice de 10 kV și 50 
posturi de transformare complexe, 
reușind să ridice la 7,4 milioane lei 
producția peste plan și să depă
șească cu peste 4 000 000 lei valută 
planul la export.

Folosind mai rațional mij
loacele tehnice din dotare, har
nicii mineri de la sectorul Surduc 
au livrat recent economiei naționale 
cea de-a 5 000-a tonă de cărbune 
net peste prevederile de plan la zi. 
La rindul lor. otelarii de la între
prinderea de armături industriale 
din Zalău și-au depășit sarcinile de 
plan la producția fizică cu 214 tone 
piese turnate din otel, iar colectivul 
filatoarelor din Zalău a realizat, 
suplimentar. 19 tone fire bumbac.

Livrări suplimentare la ex
port. Acționând cu exigență și răs
pundere pentru ridicarea calității 
produselor si realizarea ritmică a 
contractelor încheiate cu partenerii 
externi, unitățile industriale din 
județul Gori au depășit sarcinile de 
plan la export pe șapte luni cu 
19,7 la sută. Acest succes a fost 
obținut în condițiile în care gama 
produselor exportate în peste 30 de 
tari a cunoscut o largă diversificare.

In timpul marii adunări populara din Tulcea
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VIZITA DE LUCRU ÎNJUDEȚUL TULCEA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Co- 

munist Român, președintele Republicii Socialiste România, a întreprins, 
in cursul zilei de sîmbâtâ, o vizită de lucru în județul Tulcea pen
tru a examina direct, la fața locului, cu conducâtorii unor ministere 
economice, cu reprezentanți ai organelor locale de partid șl de stat, 
cu oamenii muncii, stadiul îndeplinirii amplului program de ridicare 
economică șl socială a acestor meleaguri șl a fixa măsuri care să 
permită îndeplinirea sarcinilor ce revin |udețului în actualul plan 
cincinal.

împreună cu secretarul general al partidului, în această vizită 
s-au aflat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, losif 
Banc, Emil Bobu, Paul Niculescu, Virgil Trofin, Teodor Coman, Richard 
Winter.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului nostru au fost primiți cu ale
se sentimente de stimă, cu vibrante 
manifestări de dragoste — expresie 
a recunoștinței tulcenilor pentru tot 
ceea ce s-a făcut și se face pentru 
ca județul lor — altădată cap de lis
tă a celor mal înapoiate zone ale 
tării — să se integreze în ritmul ac
celerat ce caracterizează dezvoltarea 
economico-socială a patriei noastre 
socialiste, pentru grija părintească 
manifestată de partid, de secretarul 
său general față de îmbunătățirea 
radicală a condițiilor de viată și de 
muncă ale populației acestor stră
vechi meleaguri românești.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
pe stadion în ovațiile și uratele mii
lor de locuitori ai orașului dunărean. 
Din mii de piepturi se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.". „Ceaușescu și 
poporui", „Stima noastră si min- 
dria : Ceaușescu — România".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu sînt întîmpi- 
nați și salutați cu respect de pri
mul secretar al Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R., tovarășul Ion 
Petre, de membri ai biroului comi
tetului județean, de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat.

O gardă alcătuită din ostași ai 
forțelor noastre armate, din membri 
ai gărzilor patriotice si ai detașa
mentelor de pregătire militară a ti
neretului a prezentat onorul. A fost 
intonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

în semn de aleasă stimă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt invitați să 
guste din pîinea ospitalității si vi
nul renumitelor podgorii dobrogene. 
Un grup de tineri, pionieri și șoimi 
ai patriei le oferă buchete de flori.

Secretarul general al partidului și 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
cu prietenie aclamațiilor mulțimii 
venite în întimpinare pe stadionul 
orașului.

Coloana de mașini străbate prin
cipalele artere ale orașului, străjuite 
de blocuri mari si modeme. înălțate 
în ultimii ani si înțesate de zeci de 
mii de tulceni, care îi întimpină cu 
entuziasm, cu sentimente de pro
fundă stimă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului.

Cel dinții obiectiv al vizitei în 
municipiul Tulcea l-a constituit 
COMBINATUL METALURGIC — ti- 
nără unitate industrială care asigură 
economiei naționale importante can
tități de aluminiu, feroaliaje . si sili
ciu. La sosire, mii de muncitori. in 
cea mai mare parte tiperi. ca. și . uni
tatea in care lucrează, fac o entu
ziastă primire secretarului general, 
al partidului, celorlalți conducători 
de partid si de stat. Tinere munci
toare oferă buchete de flori tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Un prim popas — la Uzina de 
alumină. Aici, ministrul industriei 
metalurgice. Neculai Agachi. înfăți
șează. prin intermediul unor grafice 
si machete, stadiul dezvoltării actua
le si perspectivele acestei unităti. 
Secretarul general al partidului este 
informat că. în primul semestru al 
anului, uzina si-a realizat cu succes 
principalii indicatori tehnico-econo- 
mici. El arată că planul producției 
nete a fost îndeplinit în proporție 
de 101 Ia sută si că a fost realizată cu 
succes sarcipa de creștere a produc
tivității muncii. De asemenea, pla
nul de investiții a fost îndeplinit in 
proporție de 103,7 la sută, fiind puse 
în funcțiune trei obiective cu o ca
pacitate de producție de 30 000 tone : 
instalația de măcinare, bateria de 
autoclave și o linie de descompunere, 
urmind ca pînă la finele trimestru
lui III să fie puse in funcțiune 
toate obiectivele prevăzute in aceas
tă etapă de dezvoltare.

Inginerul Cristian Boiangiu, direc
torul tehnic al combinatului, arată că. 
deși tinăr, colectivul unității se stră
duiește să acumuleze o cit mai mare 
experiență, să traducă in fapt indi
cațiile pe care secretarul general le-a 
dat la ultima vizită. După recoman
darea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
capacitatea uzinei de alumină se 
dublează în cadrul aceluiași peri
metru. fără să se solicite in plus nici 
măcar o palmă de pămînt.

Apreciind rezultatele obținute, se
cretarul general al partidului cere 
ca întregul colectiv, cadrele de con
ducere, organizația de partid, toți 
factorii de răspundere să depună e- 
forturi și mai susținute pentru ridi

carea în continuare a productivității 
muncii, pentru reducerea mai accen
tuată a cheltuielilor de producție șl 
a consumurilor specifice de energie 
și combustibil, pentru sporirea între
gii eficiente economice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă, tot
odată, ca printr-o colaborare mai 
strînsă între proiectant, constructor 
și beneficiar să se asigure respecta
rea strictă a termenului de punere 
în funcțiune a tuturor obiectivelor 
de investiții.

Este vizitată apoi cea mal ttnără 
unitate a combinatului — întreprin

Lîngă o nouă navă românească ce va porni curind spre întinsul mărilor

derea de feroaliaje — care constituie 
o premieră a industriei românești.

Și aici dialogul de lucru pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu il în
treține cu ministrul industriei chi
mice, Mihail Florescu, cu reprezen
tanți ai conducerii Ministerului In
dustriei Metalurgice, cu cadre de con
ducere din uzină se axează pe pro
blemele dezvoltării acestei unităti. 
în acest context, se arată că pe baza 
experienței acumulate in prima eta
pă a construcției s-a trecut acum la 
etaplzarea punerii in funcțiune a 
cuptoarelor.

— Este o experiență bună — apre
ciază tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Străduiți-vă să respectați cu strictețe 
termenele de punere în funcțiune, 
pentru a asigura astfel creșterea 
producției și a eficientei acesteia.

De pe platoul cuptorului electric 
nr. 2 de feroaliaje, secretarul general 
al partidului uimărește procesul de 
turnare, care se realizează acum com
plet mecanizat, proces care exclude 
totaT intervenția omului. Și introdu
cerea acestei modeme tehnologii, ca 
și multe alte realizări cu care colec
tivul întreprinderii se mindrește, este 
rodul direct. al aplicării indicațiilor 
și al îndrumărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

înfățișind perspectivele de dezvol
tare ale unităților metalurgice de .pe

O horă a dragostei șl căldurii sufletești 

această nouă și modernă platformă 
industrială a țării, în cuprinsul căreia 
se realizează fluxuri tehnologice ra
ționale, gazdele arată că, prin finali
zarea actualelor lucrări de investiții, 
combinatul metalurgic va furniza 
singur o producție reprezentînd o 
treime din valoarea producției indus
triale de 10 miliarde lei. pe care ju
dețul Tulcea și-a propus s-o obțină 
pină la sfîrșitul actualului cincinal.

Felicitînd întregul colectiv — mun
citorii, cadrele de conducere, organi
zația de partid, pe toți cei ce lucrează 
în această mare întreprindere — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă metalurgiștilor tulceni să-și 
sporească, în anii viitori, contribuția 
la efortul general de intensificare a 
procesului de industrializare a jude
țului.

în numele întregului colectiv de 
muncă, ing. Cristian Boiangiu se an
gajează să înfăptuiască cu abnegație 
această indicație a secretarului ge
neral al partidului împreună cu toate 
celelalte recomandări primite pe par
cursul vizitei.

Următorul obiectiv l-a constituit 
ȘANTIERUL NAVAL DIN TULCEA.

\

Muncitorii, inginerii si tehnicienii de 
aici si-au exprimat vibrant bucuria 
de a se reîntâlni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe care l-au întîropinat 
cu sentimentul datoriei împlinite. 
Printr-o muncă tenace, perseverentă.

Adunarea populară de la Tulcea
După fructuosul dialog de lucru ne 

care tovarășul Nicolae Ceausescu l-a 
curtat, cu colectivele principalelor 
unităti economice ale orașului, in 
Diata centrală a avut loc o 
entuziastă adunare populară, la care 
au luat parte zeci de mii de locui
tori din municipiul și județul Tul- 
cea. Participanții — metalurgiști, 
constructori navali, țărani coopera
tori și muncitori din întreprinderile 
agricole de stat, alți oameni ai mun
cii — au tinut să-și exprime din 
adîncul inimii, și cu acest prilej, dra
gostea nețărmurită, recunoștința lor 
fierbinte față de partid, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
deosebita atenție ce o acordă dezvol
tării economico-sociale a acestor 
dăruite meleaguri, înfloririi materia
le și spirituale a tuturor județelor 
patriei noastre socialiste. 

din 1975 — anul începerii construcției 
acestei mari unităti industriale — au 
fost puse în funcțiune importante ca
pacități de producție : instalația de 
ridicare-lansare nave si hala comple- 
tare-armare. în prezent, se depun 
eforturi stăruitoare pentru terminarea 
calei de reparații vase. în această 
zi sărbătorească, pe care o reprezintă 
prezenta în mijlocul lor a secretarului 
general, se raportează, de asemenea, 
îndeplinirea si depășirea planului pe 
primele șapte luni ale anului la toti 
indicatorii.

în centrul dialogului de lucru pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
purtat aici cu ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Ion Avram, 
cu directorul general al centralei de 
resort, cu specialiști s-au situat pro
blemele ridicării pe un plan calitativ 
superior a întregii activități ce se 
desfășoară pe șantier, potrivit exi
gentelor cincinalului revoluției teh- 
nico-stiintifice. în cursul discuției, 
directorul șantierului. Dumitru An
ghel. a subliniat cu justificată min- 
drie că indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizite
lor anterioare, din 1975 și 1976, se 
transpun cu succes în» fapt, asigu- 
rîndu-șe condițiile materiale si teh
nice pentru înfăptuirea lucrărilor pre
văzute. Astfel, respectindu-se în
tocmai indicația de a se comasa pe 
aceeași platformă șantierul naval si 
fabrica de utilai tehnologic, se eco
nomisește o suprafață de 35 000 mp. 
Totodată, se evidențiază faptul că 
prin reamplasarea obiectivelor șantie
rului s-a realizat un grad de ocupare 
a terenului de 90 la sută. Sînt rele
vate. de asemenea, rezultatele bune 
obținute prin folosirea utilităților co
mune pe platformă. în același timp, 
s-a urmărit dezvoltarea în ritm acce
lerat a capacităților de reparații pen
tru navele flotei noastre de pescuit 
oceanic. Se arată cu satisfacție că. in 
acest cincinal, se vor asimila si exe
cuta ne șantier tipuri diverse de 
nave : drăgi maritime și absorbante- 
refulante. barie fluviale, remorchere 
maritime portuare. Este împărtășită, 
de asemenea, preocuparea pentru asi
gurarea forței de muncă, pentru cali
ficarea oamenilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de posibilitățile existente 
pentru mărirea numărului de spatii 
rezervate reparațiilor de nave, pen
tru lărgirea canalului de acces, pen
tru urgentarea montajului de utilaje 
și a lucrărilor de construcție, astfel 
ineît producția de nave să înceapă 
cît mai repede. Secretarul general al 
partidului face o serie de recoman
dări privind dezvoltarea actuală și 
in perspectivă a tinărului șantier 
tulcean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
apropie de un grup de tineri munci
tori, stă de vorbă cu ei, îi întreabă 
despre realizările obținute, despre 
preocupările lor.

— Șantierul unde lucrați ilustrează 
în mod grăitor progresul economic al 
orașului Tulcea, spune secretarul ge
neral al partidului. El devine un 
mare șantier al țării. Aveți posibili
tatea să vă calificați în meserii fru
moase, să lucrați în întreprinderi mo
derne.

în cuvinte emoționante, tinerii 
muncitori adresează mulțumiri căl
duroase secretarului general al parti
dului pentru minunatele, condiții ce 
le sînt create și se angajează să rea
lizeze vrednice fapte de muncă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu stră
bate apoi incinta șantierului, în acla
mațiile însuflețite ale muncitorilor 
constructori.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită colectivul șantie
rului și- ii urează succese tot mal 
mari în muncă, noi satisfacții și 
multă fericire.

Perspectivele dezvoltării economiei 
județului își găsesc reflectarea con
cludentă într-un alt important com
plex de investiții vizitat : PORTUL 
INDUSTRIAL ȘI CEL COMER
CIAL ce prind contur în ritm rapid 
pe malurile brațului Tulcea.

Secretarul general al partidului 
este informat de ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor, Traian

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat in 
balconul sediului comitetului jude
țean de partid este întîmpinată cu vii 
și puternice ovații, cu urale. Minute 
in șir, participanții scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul", „Partidul, Ceaușescu, Româ
nia". Aceste cuvinte, refrene adine 
încrustate în inima și conștiința în
tregului nostru popor, exprimă cu 
putere, prin glasul oamenilor de la 
porțile Deltei, indestructibila unitate 
dintre partid și popor.

Adunarea populară este deschisă 
de tovarășul Ion Petre, prim-secretar- 
al Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R.

în aceste momente emoționante pe 
care le trăim noi, comuniștii, toți lo
cuitorii acestui străvechi și legendar 
pămînt românesc dintre Dunăre și 
Mare, permiteți-mi, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să dau glas ne
mărginitei bucurii de a vă avea din 
nou în mijlocul nostru pe dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al poporu
lui, eminent conducător al partidului 
și statului, personalitate remarcabilă 
a lumii contemporane, care vă con- 
sacrați. cu dăruire și pasiune comu
nistă, întreaga putere și energie pro
pășirii națiunii noastre socialiste.

Oamenii muncii din orașele și sa
tele tulcene, asemenea întregului po
por. dau o înaltă apreciere și își ex
primă adînca prețuire și considerație 
pentru pilduitoarea activitate pe care 
o desfășurați in fruntea partidului și 
statului, pentru inestimabila contri
buție adusă la elaborarea și înfăptui
rea întregii politici interne și exter
ne a României.

Județul Tulcea, mărturie elocventă 
a politicii profund științifice promo
vate cu consecvență de partidul nos
tru de dezvoltare armonioasă a tu
turor zonelor patriei, se prezintă la 
acest mare eveniment cu o industrie 
a cărei producție a cunoscut o creș
tere permanentă, cu o agricultură in 
plin proces de dezvoltare și moder
nizare, cu oamepi angajați plenar în 
înfăptuirea obiectivelor cincinalului.

Mă folosesc și de acest prilej pen
tru a exprima, iubite tovarășe se
cretar general, simțămintele cele mai 
fierbinți de dragoste profundă și a- 
dincă prețuire, de cea mai inaltă re
cunoștință pe care le nutrim față de 
dumneavoastră noi, toți cei care trăim 
și muncim pe aceste plaiuri, pentru 
sprijinul constant și ajutorul per
manent pe care l-ați acordat dezvol
tării județului, înscrierii sale în rin- 
dul județelor țării cu cele mai înalte 
ritmuri de dezvoltare economică și

Dudas, despre stadiul si ritmul actual 
al lucrărilor de sistematizare, moder
nizare și dezvoltare a celor două 
porturi. Primul, cel comercial, cu o 
capacitate actuală de manipulare 
anuală a circa 500 000 tone mărfuri, 
va fi capabil, intr-un viitor apropiat. 
să asigure încărcarea si descărcarea 
a cel puțin 1 200 000 tone mărfuri 
anual. In acest scop se prelungesc si 
se modernizează danele, se insta
lează macarale portuare cu caracte
ristici tehnice ce tin seama atît de 
tonajul în creștere al navelor, cit si 
de frecventa acestora.

O activitate la fel de susținută se 
desfășoară si la portul industrial. 
Programul de investiții, aprobat, pre
zentat în detaliu tovarășului Nicolae 
Ceausescu, va permite, de asemenea, 
într-un timp scurt, dublarea capacită
ții de manipulare a mărfurilor, cu 
prioritate a materiilor prime.

Din dialogul fructuos purtat cu re
prezentanții ministerului de resort, cu 
constructorii si beneficiarii activității 
portuare s-au detașat perspectivele 
largi care se deschid activității por
tuare în județul Tulcea. Secretarul 
general al partidului, pornind de la 
schitele de sistematizare a acestei 
zone din puternica platformă indus
trială a orașului, a indicat să se stu
dieze dezvoltarea în etape a obiecti
velor portuare, folosirea judicioasă, 
cu maximă eficientă economică, a 
condițiilor atît de favorabile ne care 
le oferă brațul Tulcea pentru con
struirea unui puternic port, deosebit 
de necesar în sprijinirea eforturilor 
pe care partidul si statul le fac pen
tru dezvoltarea si modernizarea eco
nomică a tării, pentru extinderea re
lațiilor economice și comerciale cu 
tot mai multe state ale globului. Mi
nistrul de resort, ceilalți factori de 
răspundere prezenti la discuții 
l-au asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de hotărîrea fermă a con
structorilor portuari, care au acu
mulat o bună experiență în acest gen 
de lucrări.'de a se ridica la înălțimea 
misiunii încredințate, de a face do
vada capacității, hărniciei si atașa
mentului lor fată de politica partidu
lui si statului.

socială, pentru perspectivele lumi
noase ce ni se deschid.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că eforturile crea
toare ale oamenilor muncii s-au ma
terializat, pină în prezent, în înde
plinirea sarcinilor de producție, prin 
livrarea peste plan a unor importante 
cantități de produse fizice necesare 
economiei naționale și la export.

Rezultate bune s-au obținut și în 
domeniul investițiilor, planul fiind 
realizat și depășit. Au fost puse în 
funcțiune importante unități de 
producție și obiective social-cultu- 
rale ; in primul semestru s-au dat in 
folosință 860 apartamente.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
însuflețiți de îndemnurile și indica
țiile date de dumneavoastră în timpul 
vizitei — pentru care vă mulțumim 
din toată inima și vă exprimăm în
treaga recunoștință — vom face totul 
ca sarcinile stabilite județului nostru 
să fie înfăptuite în mod exemplar, 
adueîndu-ne astfel întreaga contri
buție la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Luînd cuvîntul. Vasile Ursu, secre
tarul comitetului de partid și pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la combinatul metalurgic, a 
arătat: îmi revine deosebita cinste 
ca. în numele tînărului si puterni
cului colectiv de metalurgiști tulceni, 
să vă adresez călduroase mulțumiri 
pentru vizita făcută în unitatea noas
tră și vă încredințez că vom acționa 
cu toată energia și consecvența mun
citorească, cu dăruire și pasiune 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor care ne revin din planul de 
stat. în spiritul indicațiilor pe care 
ni le-ați dat astăzi.

Vă raportăm că, prin mobilizarea 
capacității creatoare a întregului 
personal muncitor, prin valorificarea 
ideilor și experienței înaintate a oa
menilor muncii, prin atragerea aces
tora la întreaga activitate de organi
zare a producției si a muncii. în con
sens cu principiile autoconducerii 
muncitorești, am reușit să realizăm 
sarcina pe care ne-ati dat-o cu pri
lejul vizitei făcute în anul 1976 in 
combinat de a dubla capacitatea de 
producție la alumină.

Pornind de la aceste rezultate po
zitive și de la experiența acumulată, 
în prezent ne preocupăm de găsirea 
și punerea cit mai deplină in valoare 
a tuturor rezervelor materiale și 
umane existente în unitate, pentru 
a îndeplini neabătut hotărîrile adop
tate de plenarele Comitetului Central 
din martie și iulie a.c. în condițiile 
unei eficiente economice superioare 
— contribuind astfel la realizarea de

La Șantierul naval din Tulcea

către județul Tulcea, în anul 1980, 
a unei producții industriale de peste 
10 miliarde lei.

în acest mod înțelegem noi să răs
pundem și în continuare măsurilor 
luate de conducerea partidului și sta
tului, sub directa dumneavoastră în
drumare, pentru ridicarea neconte
nită a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului.

Vă urăm să ne trăiți ani mulți, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în sănătate și putere de muncă, spre 
binele și prosperitatea patriei noas
tre socialiste.

Exprimînd, în numele colectivului 
de muncitori, tehnicieni si ingineri de 
la una dintre cele mal noi si repre
zentative unităti tulcene, marea bucu
rie de a avea din nou în mijlocul lor 
pe iubitul conducător al partidului 
si statului, pe cel mai pretuit fiu al 
poporului român. Anghel Dumitru, 
directorul Șantierului naval Tulcea, 
a spus :

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral. că vizita dumneavoastră de 
azi ne găsește la un început bun de 
activitate. Comuniștii, .toti oamenii 
muncii din acest important obiectiv 
al construcției de mașini muncesc 
fără preget pentru îndeplinirea întoc
mai a Indicațiilor pe care nț le-ati 
dat cu Ocazia .vizitelor din 1975 și 
197G.

în acest răstimp, am inaugurat 
două importante capacități de pro
ducție : instalația de ridicare-lansare 
nave si hala completare-armare si 
depunem în prezent eforturi stărui- 
toare_ pentru finalizarea unei noi ca
pacități de producție : cala de repa
rații nave.

Vă raportăm că. actionind pentru 
aplicarea măsurilor adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din martie a.c.. 
am reușit să obținem rezultate bune. 
Bilanțul muncii noastre pe primul 
semestru al acestui an este pozitiv, 
planul la principalii indicatori eco
nomici fiind îndeplinit și chiar depă
șit.

Indicațiile ce ni le-ati dat si cu 
ocazia vizitei de astăzi constituie 
pentru noi un puternic imbold în 
muncă.

Ne angajăm ca. prin mobilizarea in 
continuare a tuturor factorilor, să 
realizăm în acest an o producție su
plimentară de peste 25 milioane lei. 
concretizată în lucrări de reparații 
nave și construcții navale noi.

Mi s-a încredințat Înalta cinste, 
a arătat Maria Pescărușu. munci
toare fruntașă la întreprinderea 
pentru industrializarea legumelor 
și fructelor, ca, in numele co
lectivului nostru, să vă raportez, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. aplicind in viață indicațiile pe 
care dumneavoastră ni le-ați dat cu 
prilejul fructuoaselor vizite de lucru 
întreprinse in județul nostru, am luat 
măsuri care ne-au permis să înde
plinim planul pe primul semestru 
al anului în proporție de 109,6 la 
sută la producția industrială și de 
111 la sută la producția netă.

Ne mîndrim cu aceste rezultate, 
cu atit mai mult cu cît sîntem o în
treprindere în care femeile reprezin
tă circa 80 la sută din totalul perso
nalului muncitor. Vă mărturisesc, 
iubită tovarășă Elena Ceaușescu, 
că. în munca si viata noastră, noi, 
femeile, ne călăuzim după exem
plul dumneavoastră de dăruire, 
pasiune revoluționară și devota
ment fată de cauza partidului și 
poporului. Exemplul dumneavoastră 
ne mobilizează și ne însuflețește în 
permanență, ne dă noi imbolduri în 
tot ceea ce înfăptuim pentru progre
sul general al patriei.

A luat apoi cuvintul Nicolae 
Hirtop, directorul I.A.S. Niculițel, 
care a spus : îmi revine deosebita 
cinste de a exprima gîndurile și 
sentimentele cele mai sincere, de 
înaltă prețuire si stimă, pe care noi. 
viticultorii, ceilalți lucrători din I.A.S. 
Niculițel. toți oamenii muncii din 
agricultura județului, le nutrim fată 
de dumneavoastră, pentru modul 
strălucit în care conduceți destinele 
tării, pentru măsurile luate în direc
ția dezvoltării accelerate a economiei 
naționale și. in acest context, a 
agriculturii, pentru ridicarea neconte
nită a nivelului de trai al poporului.

Vă raportăm, iubite tovarășe secre
tar general, că aplicarea indicațiilor 
date de dumneavoastră la consfă
tuirea pe tară consacrată agriculturii 
privind ridicarea eficientei economice, 
creșterea rentabilității tuturor unită
ților si sectoarelor agricole constituie 
pentru noi obiective fundamentale. 
Actionînd cu consecventă pe această 
linie, unitatea noastră a reușit ca. pe 
primul semestru al anului, continuind 
la parametri superiori activitatea din 
ultimii doi ani. să depășească planul 
producției marfă cu 30 la sută si cel 
de export cu 90 la sută. în condițiile 
unei eficiente economice ridicate. Vă 

asigurăm că vom face totul pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin, constienti că numai 
astfel ne putem aduce întreaga con
tribuție la înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Romă? 
nia.

Cu deosebită bucurie și emoție îmî 
îndeplinesc mandatul încredințat de 
oamenii muncii care își desfășoară 
activitatea în unitățile de învățămînt 
ale județului de a vă exprima, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, din toată inima șl cu sen
timente de profund respect, cele mal 
călduroase mulțumiri pentru măsu
rile luate de conducerea partidului, 
de dumneavoastră personal pe linia 
perfecționării învățămîntului, integră
rii lui puternice in cerințele practicii 
noastre socialiste, a spus, în cuvîntul 
său. Gheorghe Bunduc. director al 
Liceului pedagogic Tulcea.

Cele peste 2 800 de cadre didactice 
care activează în unitățile învățămîn
tului din județ — a arătat el — de
pun eforturi susținute pentru a pre
găti tinăra generație în spiritul cul
tului muncii, al respectului față de 
istoria multimilenară a poporului 
român, față de partid și patrie, al 
principiilor și normelor moralei so
cialiste, urmind in permanență exem
plul strălucit al secretarului general 
al partidului și președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Oamenii muncii din învățămînt, 
conștienți că tinăra generație își va 
putea aduce contribuția la edificarea 
socialismului și comunismului în 
România numai în condițiile păcii, 
iși exprimă totala recunoștință pen
tru înalta responsabilitate comunistă 
și consecvența cu care militați, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru promovarea relațiilor de tip 
nou intre state, soluționarea pe calea 
tratativelor a tuturor problemelor li
tigioase, instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
crearea unui climat de încredere și 
colaborare în întreaga lume.

în numele participanților, primul 
secretar al comitetului județean de 
partid adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a lua 
cuvîntul la marea adunare populară.

în aclamațiile mulțimii, în entu
ziasmul și însuflețirea generală, a 
luat cuvîntul tovarășul Nj£Q|(țp 

Ceaușescu.
Cuvîntarea secretarului general al 

partidului a fost subliniată in repe
tate rinduri cu vii și puternice 
aplauze. Cei prezenți ovaționează pu
ternic pentru partid, pentru secreta
rul său general.

în încheierea adunării populare, 
primul secretar al comitetului jude
țean de partid a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în numele orga
nizației județene de partid, al tuturor 
oamenilor muncii din județul Tulcea, 
cele mai călduroase mulțumiri pentru 
aprecierile pe care le-a. făcut asupra 
rezultatelor obținute în activitatea 
economico-socială, pentru indicațiile 
date in timpul vizitei.

El a încredințat pe secretarul gene
ral al partidului că, urmind neabătut 
însufleți torul său exemplu de revo
luționar încercat și patriot înflăcărat, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județ nu vor precupeți nici un efort 
și vor munci cu răspundere și abne
gație pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le stau in față, pentru 
a realiza integral și la un nivel înalt 
de eficientă economică planul de stat, 
măsurile stabilite de plenarele Co
mitetului Central din martie și iulie 
anul curent, pentru sporirea contri
buției județului la progresul neînce
tat al țării, Ia înălțarea ei pe cul
mile civilizației socialiste și comu
niste.

Asistăm, la încheierea întîlnirli to
varășului Nicolae Ceaușescu cu locui
torii Tulcei, la momente de intensă 
bucurie. La ieșirea din sediul co
mitetului județean de partid, secre
tarul general al partidului, tova
rășa Elena Ceaușescu sînt ru
gați să se prindă într-o mare horă 
a prieteniei și unității. în vasta piață 
răsună din nou, într-o simbolică în
gemănare : „Ceaușescu — P.C.R., 
Ceaușescu și poporul !“.

Apoi, printr-un adevărat culoar 
viu, într-o mașină deschisă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu se îndreaptă spre 
portul orașului. De aici, împreună cu 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, s-au îmbarcat 
pe nava „Mihai Viteazul'1, plecînd 
spre Sulina.

De la bordul navei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu prietenie 
emoționantei manifestări pe care o 
fac la plecare, în semn de profundă 
dragoste și stimă, miile de tulceni 
aflați pe chei.
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VIZITA DE LUCRU ÎN JUDEȚUL TULCEA

Se examineazâ viitoarele dezvoltâri ale Combinatului metalurgic din Tulcea Discuție de lucru la Combinatul metalurgic din Tulcea

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Sosirea la Sulina

(Urmare din pag. I)

mai avem în activitatea economică 
o serie de neajunsuri și lipsuri. 
Dacă în toate întreprinderile, în 
toate orașele și municipiile, în 
toate județele se desfășura o acti
vitate mai eficientă, în acești doi 
ani și jumătate din cincinal puteam 
obține o producție cu mult mai 
mare,. Mai sînt încă capacități de 
producție care nu lucrează în în
tregime, iar cheltuielile materiale 
sînt încă mari, diminuînd produc
ția netă, venitul național, deci creș
terea bogăției generale a patriei.

Iată de ce este necesar să luăm 
toate măsurile — acest lucru este 
valabil și pentru Tulcea, pentru 
organizațiile de partid, conducerile 
întreprinderilor și toți oamenii 
muncii de aici — în vederea înde
plinirii și depășirii planului de 
producție de către fiecare unitate, 
să asigurăm punerea în producție, 
la timp, a noilor capacități, reali- 
zînd la timp și chiar devansînd 
investițiile, atit în industrie, cît și 
în agricultură.

Este necesar, de asemenea, să 
acordăm o atenție mai mare rea
lizării planului construcției de lo
cuințe, pentru a satisface în mai 
bune condiții cerințele de locuit 
ale oamenilor muncii.

Trebuie să punem în centrul 
preocupărilor și eforturilor noastre 
problemele de ordin calitativ, rea- 
lizînd în viață obiectivul trasat de 
Conferința Națională cu privire la 
trecerea de la acumularea cantita
tivă la o calitate nouă, superioară, 
în toate domeniile activității eco- 
nomico-sociale. (Aplauze puternice, 
urale; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Este necesar să se acorde mai 
multă atenție ridicării nivelului 
tehnic al întregii activități de pro
ducție, creșterii eficienței econo
mice, reducerii cheltuielilor ma
teriale și de producție, folosirii 
mai raționale a mijloacelor de care 
dispunem. Pe această bază să ob
ținem o creștere mai mare a ve
nitului național, să creăm noi 
mijloace în vederea dezvoltării ge
nerale a patriei și ridicării nivelu
lui de trai al poporului.

Problemele productivității mun
cii trebuie să constituie, de aseme
nea, o preocupare permanentă, de 
zi cu zi, a conducerilor de între
prinderi, a tuturor oamenilor 
muncii. Este necesar să se pună 
un accent mai mare atît pe me
canizarea și automatizarea proce
selor de producție, cît și pe creș
terea nivelului calificării profesio
nale — una din condițiile impor
tante ale sporirii productivității, 
ale ridicării nivelului calitativ 
al întregii economii. (Aplauze pu
ternice și prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni, 
în conformitate cu Programul e- 

laborat de Congresul al XI-lea, cu 
obiectivele Conferinței Naționale, 
trebuie să depunem eforturi mai 
susținute și în direcția ridicării ni
velului general de cunoștințe, îm
bunătățirii activității politico-edu
cative. Pornim de la faptul că 
transformarea societății noastre 
într-un timp foarte scurt, în ritm 
înalt, trecerea anuală a sute de 
mii de oameni dintr-o muncă în 
alta, de la sate spre orașe, de pe 
ogoare în întreprinderi moderne cu 
înaltă tehnicitate cer atît o pre
gătire profesională și tehnică te
meinică, cît și o înaltă conștiință 
politică și cetățenească. Fiecare 
trebuie să înțeleagă bine răspun
derea ce-i revine față de colec
tivul în care lucrează, fată de po
por, fată de patrie, datoria de a 
folosi în modul cel mai judicios 
miiloacele cu care sînt dotate în
treprinderile. contribuind astfe’ la 
dezvoltarea continuă a proprietății 

noastre comune socialiste — uzi
nele, fabricile, transportul, agri
cultura. Numai îngrijind, dezvol- 
tînd și perfecționînd forțele de 
producție vom asigura viitorul 
comunist al patriei noastre! (Urale 
și aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarăși,
Preocupîndu-ne de realizarea 

Programului elaborat de Congresul 
al XI-lea privind făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și trecerea spre comunism, noi 
răspundem, fără îndoială, obliga
țiilor față de patrie, față de poporul 
nostru, asigurîndu-le un viitor tot 
mai luminos, și, în același timp, 
ne îndeplinim și obligația interna
țională de a contribui la creșterea 
forței și prestigiului socialismului. 
Cu cît fiecare țară obține rezul
tate mai bune în construcția socia
listă, atît din punct de vedere ma
terial, cît și spiritual, cu atît spo
rește contribuția sa la cauza socia
lismului, cresc forța și prestigiul 
socialismului în întreaga lume. 
(Urale și aplauze puternice, se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Pornind de la aceste consideren
te, facem totul pentru perfecțio
narea continuă a relațiilor de pro
ducție, a conducerii economiei na
ționale, pentru dezvoltarea demo
crației socialiste, creăm condițiile 
organizatorice de participare acti
vă a maselor populare la condu
cerea tuturor unităților economico- 
sociale, a tuturor orașelor și co
munelor, a județelor, a întregii 
țări. Toate organismele pe care 
le-am creat în pltimii ani sînt ex
presia perfecționării conducerii so-1 
cietății. a participării jiemijlocite a 
întregului popor la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne — chezășia mersului înainte 
al României spre comunism. (Urale 
și aplauze puternice).

Sîntem ferm hotărîți să facem 
totul pentru ca dezvoltarea socia
listă a patriei noastre să constituie 
o contribuție activă la întărirea 
socialismului, să demonstreze oa
menilor muncii din alte țări că 
numai socialismul poate deschi

Pe întreg parcursul vizitei, cetățenii au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu aplauze 
și ovații entuziaste Se analizează probleme ale viitoarei organizări portuare la Sulina

de societății drumul spre o dez
voltare rapidă pe calea progresu
lui, spre independentă, spre liber
tate, spre bunăstarea și fericirea 
popoarelor. (Aplauze puternice, se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

în același timp, acționăm pen
tru dezvoltarea continuă a relații
lor de solidaritate și colaborare cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, inclusiv cu statele capitaliste 
dezvoltate, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, punînd ferm 
la baza relațiilor noastre interna
ționale principiile deplinei egali
tăți în drepturi și avantajului re
ciproc, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța. (Urale și aplauze, se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“)• 

Pentru a realiza Programul elabo
rat de partid avem nevoie de- pace, 
de colaborare cu alte națiuni. Toa
te popoarele au nevoie de pace 
pentru a-și putea concentra for
țele dezvoltării economico-sociale, 
ridicării nivelului de trai. Mai pre
sus de toate, popoarele au dreptul 
de a fi stăpîne pe bogățiile lor na
ționale, de a fi cu adevărat libere 
și independente ; numai în condi
țiile deplinei independențe națio
nale fiecare popor se poate consa
cra plenar luptei pentru progres și 
bunăstare. (Urale și aplauze pu
ternice, se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Iată de ce partidul și statul nos
tru acționează cu toată fermitatea 
pe plan internațional, în vederea 
soluționării problemelor litigioase 
dintre state pe calea tratativelor, 
pentru a se pune capăt cu desă- 
vîrșire politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, pentru a 
se renunța la folosirea forței și la 
amenințarea cu forța, pentru res
pectarea dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe destinele sale, 
de a se dezvolta așa cum dorește. 
(Aplauze puternice, urale).

Avem încredere deplină în ca
pacitatea forțelor progresiste, an- 
tiimperialiste a popoarelor, de a 
asigura dezvoltarea lumii pe ca

lea păcii și colaborării, de a asi
gura cursul destinderii — în ciu
da greutăților care au apărut în 
viața internațională. Considerăm 
că trebuie făcut totul pentru di
minuarea tensiunii și încordării ce 
s-au creat în viața internațională, 
că trebuie unite toate forțele în 
vederea asigurării independenței 
naționale și păcii, pentru dezarma
re, pentru o nouă ordine econo
mică, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună ! (Aplauze pu
ternice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc încă o dată 

să-mi exprim convingerea că oa
menii muncii din municipiul și ju
dețul Tulcea, din toate sectoarele 
de activitate, împreună cu organi
zațiile de partid, comitetele oră
șenești, comitetul județean vor 
face totul pentru perfecționarea în 
continuare a activității lor și vor 
asigura îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor mari pe 
care le au în acest cincinal. Cu
nosc organizația de partid din Tul
cea de mulți ani și am deplina 
încredere că, într-o deplină Unita
te cu toți oamenii muncii, va a- 
sigura realizarea planului, va face 
din județul Tulcea un județ înflo
ritor, ci o economie înaintată, cu 
o producție industrială de cel pu
țin 10 miliarde lei în 1980 ! (A- 
plauze puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Cu această convingere, vă urez 
dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului și județului, succese 
tot mai mari, multă sănătate și 
multă fericire 1 (Urale, aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — P.C.R.!". 
Participanții Ia marea adunare 
populară își exprimă hotărirea de 
a face totul pentru înfăptuirea 
Programului partidului, pentru tra
ducerea în viață a indicațiilor 
secretarului general al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
propășirea continuă a patriei noas
tre socialiste).

Pjnă la Sulina. călătoria ne Dună
re a prilejuit o analiză temeinică a 
posibilităților și perspectivelor de 
valorificare a vastelor resurse eco
nomice pe care le oferă Delta Du
nării. Au fost examinate modul în 
care sînt puse în valoare bogățiile 
din această parte a tării, precum și 
înfăptuirea programelor de dezvolta
re economico-socială a Deltei Dunării.

Locuitorii satelor pescărești presă
rate pe ambele maluri ale brațului 
Sulina. al căror mod de viată cu
noaște în anii socialismului impre
sionante mutatil. au salutat cu bucu
rie prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

După aproape trei ore. nava a 
acostat la cheiul principal al portului 
Sulina. O atmosferă de mare sărbă
toare domnește în întregul oraș. Lo
cuitorii Sulinei au venit să-si expri
me bucuria de a-1 avea din nou ca 
oaspete drag pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. să-si manifeste sentimen
tele de profundă stimă si prețuire 
fată de secretarul general al parti
dului. Aceste sentimente au un so
lid temei în însăși prosperitatea ora
șului aflat în plină dezvoltare indus
trială.

Făcîndu-se ecoul acestor senti
mente, primarul orașului, loan Cos- 
tin, a urat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, un călduros bun 
venit.

Primul obiectiv înscris în agenda 
vizitei l-a constituit viitorul port 
liber Sulina — acolo unde se va 
crea, din indicațiile secretarului 
general al partidului, o mare capa
citate de depozitare, manipulare, co
mercializare și industrializare a 
mărfurilor, fără percepere de taxe 
vamale, fiscale și impozit.

Studiind în fata unor planșe pla
nurile viitoarelor obiective, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut specialiș
tilor din Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternationale să ia măsurile cores
punzătoare pentru ca. începînd de 
la 15 august a.c.. portul Sulina să 
funcționeze ca port liber. în acest 
scop, secretarul general al partidului 
a indicat să se folosească actualele 
dotări existente în Sulina pentru a 
se trece efectiv la statutul de port 
liber. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat că, pe măsura dezvoltării ac
tivităților specifice zonei libere, tre
buie să fie realizate și investițiile 
prevăzute pentru crearea viitoarelor 
capacități portuare. în legătură cu 
aceasta s-a cerut să se acorde cea 
mai mare atenție amplasamentului 
diferitelor hale și depozite, aplicării 
în realizarea lor a unor soluții con
structive rapide și ieftine. De ase
menea, s-a relevat necesitatea do
tării întregii zone cu mijloace 
moderne de transport si ridicat care 
să permită efectuarea rapidă a ope
rațiilor de manipulare a mărfurilor, 
asigurarea cu servicii si operații spe

cifice zonelor libere. în acest con
text. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca în zona portului liber să se 
creeze o filială a Băncii Române de 
Comerț Exterior și să se acorde 
facilități statelor și firmelor străine 
interesate pentru construirea de do
tări portuare necesare depozitării, 
conservării și industrializării măr
furilor. Totodată, au fost indicate 
sarcinile ce vor reveni viitoarei ad
ministrații — întreprindere din sub
ordonarea Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale — în buna funcționare 
a portului liber. Portul de tranzit, a 
cărui construcție a fost indicată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, va avea 
în final o capacitate de tranzit de 
3 milioane tdw, satisfăcînd necesi
tățile impuse de dezvoltarea și creș
terea schimburilor comerciale ale 
tării noastre.

Constructorii raportează secretaru
lui general al partidului că prima 
etapă de executare a portului a fost 
realizată conform programelor stabi
lite la precedenta vizită. Apreciind 
rezultatele obținute de colectivul de 
aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se acționeze pentru o mai 

Salut fierbinte a! muncitorilor portuari tulceni

bună organizare a muncii, pentru fo
losirea deplină a utilajelor de mare 
capacitate aflate în dotare.

Ultimul obiectiv analizat a fost 
Șantierul de reparații nave al Admi
nistrației fluviale a Dunării de Jos, 
oină mai ieri un grup modest de ate
liere specializate în repararea vase
lor pescărești. Programele de dezvol
tare prevăd crearea unor capacități 
de producție care să permită reali
zarea unor lucrări de reparații de 
nave de pînă la 15 000 tdw. Gazdele 
informează că lucrările de extindere 
a șantierului se desfășoară în ritm 
susținut.

După încheierea dialogului de lu
cru de la Sulina. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au survolat, la bordul unui 
elicopter special, zona Deltei cuprinsă 
între Sulina și Sf. Gheorghe, rezer
vor natural cu mari resurse econo
mice.

Reîntorși la Sulina, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat ovațio
nați de localnici, s-au îmbarcat pe 
nava „Mihai Viteazul", părăsind a- 
ceste ospitaliere meleaguri.
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pînă la ultimul bob, 
cît mai repede în hambare!

I------------ ------- ---------------------- 1

bihor Mijloacele mecanice- 
mai rațional utilizate

în județul Bihor, obiectivul primor
dial il constituie recuperarea întîr- 
zierilor la seceriș. în acest scop, 
preciza tovarășul Gheorghe Laza, 
directorul general al direcției agri
cole, s-au întreprins ample acțiuni de 
întrajutorare cu combine și mijloace 
de transport între ferme și unități 
învecinate, cît și intre consiliile in- 
tercooperatiste ; 322 combine au fost 
dirijate din zona de deal la șes. 
Aceasta a permis mărirea considera
bilă a vitezei de lucru.

în cadrul consiliului intercoopera- 
tist Săcueni, programul de lucim vi
zează mărirea randamentului celor 18 
combine aduse din zona de deal. 
„Pînă acum am „ciupit" ore și ju
mătăți de oră in ferestrele dintre ploi 
— spunea inginerul-șef al consiliului 
intercooperatist, Martin Bonczidai. 
Pentru recuperarea întirzierilor diri
jăm combinele acolo unde pot lucra 
cu maximum de randament. Rezulta
tul : viteza de lucru prevăzută este 
depășită zilnic cu peste 30 de hec
tare".

în județul Bihor, pe mari suprafețe 
griul este căzut la pămint datorită 
furtunilor. Pentru evitarea pierderi
lor, direcția agricolă a indicat să se 
folosească ridicătoarele de spice ata
șate la combine. Așa se și procedează 
in marea majoritate a unităților agri
cole. Sint însă și excepții. La coope
rativa agricolă Cherechiu. de pildă, 
deși o mare parte din cele 350 hec
tare cu grîu sint culcate la pămint, 
nici una din combine nu este echi
pată cu ridicătoare de spice.

Se impun atenției și problemele re
feritoare la dirijarea in sens invers a 
combinelor, adică de la eimpie spre 
zona colinară. Sint cazuri cind ca
drele de conducere și specialiștii din 
unitățile de la șes unde se lucrează 
pe ultimele hectare manifestă ten
dința de a amina trimiterea combi
nelor. în cooperativele din consiliul 
intercooperatist Vadu Crișului. de pil
dă, pînă la 28 iulie, abia se recoltaser ă 
51 de hectare cu grîu. Pentru dirija
rea combinelor în sens invers s-a 'în
tocmit un program în două etape. Dar 
situațiile amintite arată că este ne
voie de intervenția mai hotărită a 
organelor județene pentru respecta
rea riguroasă a graficelor de depla
sare a combinelor in cursul nopții.

Supunem atenției și o altă proble
mă : utilizarea deplină a mijloacelor 
mecanice. înlăturarea mai operativă 
a cauzelor care determină nerealiza- 
rea vitezei de lucru planificate. în 
cadrul S.M.A. Diosig cu unele com
bine se recoltează peste 40 de tone 
de grîu zilnic, dar cu altele abia 
20—25 tone. Deși viteza de lucru a 
crescut de la o zi la alta, din cauza 
nefolosirii tuturor combinelor la în
treaga capacitate nu s-a ajuns încă 
la ritmul prevăzut. Una din cauze o 
constituie și dereglările privind 
transportul griului la bazele de re
cepție. Cele 56 remorci ale S.M.A. 
nu fac față cerințelor, în timp ce nu
mărul de camioane primit de 1a 
I.T.A. e de numai 5 în loc de 60, cîte 
au fost prevăzute inițial.

C. BDRDEIANU

La C.A.P. Ardusat, județul Maramureș, recoltarea griului se desfâșoară 
din plin Foto : loan Deac

Alte județe raportează încheierea recoltării
• în numele comuniștilor, al oa

menilor muncii din agricultura ju
dețului Argeș, Comitetul județean 
de partid raportează — intr-o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu — că. 
acționînd zi de zi cu înalt spirit de 
răspundere, printr-o mai bună or
ganizare a muncii, în ziua de 29 
iulie s-a încheiat recoltarea griului 
pe întreaga suprafață cultivată.

• Și oamenii muncii din agricul
tura județului Galați au terminat în 
ziua de 29 iulie recoltarea griului 
de pe întreaga suprafață. în tele
grama adresată cu acest prilej C.C. 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul județean 
de partid se menționează că și in 
continuare, oamenii muncii din a- 
gricultura gălățeană vor acționa 
pentru executarea arăturilor de 
vară, irigarea culturilor din siste

mele amenajate, recoltarea și livra
rea legumelor în cele mai bune 
condiții, înfăptuirea exemplară a 
programului de dezvoltare a zoo
tehniei și pregătirea temeinică a 
campaniei agricole de toamnă.

• Printr-o telegramă adresată Co- 
mitctului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean 
de partid raportează că oamenii 
muncii de pe ogoarele județului Ti
miș — români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități — au 
încheiat recoltarea cerealelor păioa- 
se pe întreaga suprafață, acționînd 
acum cu toate forțele la eliberarea 
terenurilor, executarea arăturilor și 
însămînțarea culturilor succesive, la 
livrarea produselor destinate fon
dului central, efectuarea lucrărilor 
de hidroameliorații.

Despre întreprinderea a- 
gricolă de stat Pietroiu. ju
dețul Ialomița, pe al cărei 
blazon sint înscrise ordine 
Si medalii, recorduri pri
vind producțiile obținute la 
griu. porumb si orz. s-au 
scris reportaje și însem
nări. unele mai captivante 
decît altele. Da. istoria 
I.A.S. Pietroiu captivează, 
cei 30 de ani ai existentei 
sale avind încărcătură eroi
că.

O dată semnificativă : cu 
cerealele produse de I.A.S. 
Pietroiu in cele trei decenii 
se poate încărca un tren 
care să dea conturul grani
țelor României !

...Ce era această unitate 
în iulie 1948 ? Un conac 
părăsit, cu 350 ha arabile, 
o căruță cu doi cai. două 
care cu boi. o barcă si un 
tractor... bun de dat la 
fiare vechi. Și încă ceva, 
netrecut în inventar : pu
terea oamenilor, dorința lor 
de a pune capăt sărăciei si 
de a porni no‘ drumul bu
năstării. Aici, la această 
moșie și linsă această forță 
incă necunoscută a oameni
lor. în care credea cu toată 
puterea, a venit, trimis de 
partid să facă pîine în Bă
răgan. comunistul Dumitru 
Dumitru. Avea 26 de ani. 
era de meserie maistru 
turnător si venea de la 
Uzina de apă București. 
Despre țărani si agricultură 
știa destule. Muncise ca ar
gat trei ani și toate va
cantele ne moșia Armăsesti 
ca să-și stringă bani pentru 
taxele liceului industrial. Si 
mai știa comunistul trimis 
de partid aici, in balta 
Borcei. un lucru : fără ca 
oamenii să creadă in ceea

ce fac. nu se poate realiza 
un lucru trainic. Iată de ce. 
din primele zile. împreună 
cu toți comuniștii de aici, a 
început munca nu numai 
pentru piinea viitoare, dar 
si pentru formarea oameni
lor pîinii.

între șuvoaiele Dunării si 
Borcei era o imensă eimpie 
acoperită de ape. sălcii si 
cioate. Ciștigarea nămîntu- 
lui dintre ane a fost prima

din istoria Dunării ? Pentril 
cucerirea pămintului dintre 
ape s-au înălțat 42 km de 
dig. au fost manevrate zeci 
de milioane de metri cubi 
de săpături.

Astfel. în numai doi ani. 
I.A.S. Pietroiu a aiuns de 
la 350 ha la 9 000 ha. între 
Dunăre si Borcea luind 
naștere un Bărăgan mai 
mic. 9 000 de hectare tre
buiau acum transformate in

multe ori chiar directorul 
mi-a dat la manivelă, și așa 
ceva nu se uită". Ion Aurel, 
mecanic rutierist. „în 1956 
am venit îngrijitor la ferma 
de porci. Eram o notcă de 
copil. Munceam bine, cîsti- 
gam bine. Trimeteam acăsă 
la Gura-Foii, Găești. lună 
de lună. bani, nu jucărie, 
într-o zi. pe cine văd in 
docar cu tovarășul direc
tor ? Pe tata. Știți de ce

„Universitatea" de la Pietroiu
piatră de Încercare pentru 
oamenii de aici, pentru di
rectorul Dumitru Dumitru.
Rind pe rînd s-au prins în 
această bătălie, in familia 
I.A.S.-ului oameni ca 
Gheorghe Ropoteanu, Ion D.
Nicolae, zis Biiu. Ion Ivan, 
Gheorghe Ivan, pe care 
toată lumea îl știe de Pâ- 
pusaru. Gogu Ceaunu. Va- 
sile și Nicolae Grangea,
Gheorghe 
secretarul

Enescu. acum 
comitetului de

partid la I.A.S. Pietroiu.
Ion Dumitru Cască, secretar
de partid la I.A.S. Borcea. 
Ilie Victor si multi alții. Cu
toții au făcut pionieratul si
au alcătuit un colectiv in
care bucuriile Si necazurile 
se impart frăteste. unde en
tuziasmul si munca fac ui
tată odihna. Cine poate uita 
acel furnicar format din 
3 500 de oameni, din 2 000
de căruțe care au pornit la 
ridicarea celui mai lung dig

lanuri care să producă pîi
ne. lapte, zahăr, ulei și 
carne. Și iarăși aceeași pro
blemă : a creșterii oameni
lor la nivelul noilor exigen
te puse de smulgerea Dă
inuiturilor din îmbrățișarea 
milenară a apelor. Oameni 
care să știe că de munca 
lor depinde o bună parte 
din piinea tării. Au început 
să vină tractoare, tractoare 
românești, dar ele aveau 
nevoie de mecanizatori si 
feciorii satelor mai credeau 
încă în coarnele plugului de 
acasă. Despre erbicide si 
îngrășăminte, nici vorbă.

— Nu erau combinele 
C 12 ca acum, fiecare pai 
de griu il luai de 5—6 ori 
la mină, ne spune mecani
zatorul Ion D. Nicolae. 
„Aveam 15 ani jumătate 
cînd am devenit tractorist. 
Nu puteam să dau la mani
velă. I.A.R.-ul meu mergea 
parcă fără tractorist De

venise 1 Să întrebe de unde 
am banii pe care îi trime
team acasă. Se gîndea să 
nu-i fac vreo rușine. Visam 
eu să ajung șef de complex 
cu scoală de maiștri și teh
nică ? Nu. Eu. Ion Serbau, 
am trecut prin toate veri
gile muncii. în această uni
tate, lingă oameni, ei m-au 
format. Tata se mindrește 
cu mine că am de toate. 
Iată de ce. cind merg acasă, 
în Dîmbovița, cu autoturis
mul pe care-1 am din 1968, 
tot despre muncă si tovară
șii de aici vorbim".

— Tovarășe director, ce 
reprezintă I.A.S. Pietroiu 
pentru Eroul Muncii So
cialiste Dumitru Dumi
tru ?

— I.A.S. Pietroiu este o 
adevărată ..universitate". De 
aici au plecat 18 directori, 
12 ingineri șefi, un director 
tehnic la Uzina de tractoare 
Brașov, 5 șefi contabili. Nu

s-a făcut doar griu si po
rumb. carne si lină. ci. in 
primul rind. s-au crescut 
oameni. De toți m-am des
părțit. cu greu, dar m-am si 
bucurat cind i-am văzut 
luind înălțimi. E bucuria 
rîndunicii, dacă vreți, ca- 
re-și vede puii zburind. Ple
carea inginerului Gheorghe 
Bucuresteanu. de pildă, 
astăzi directorul I.A.S. Că
lărași. cu care am lucrat 5 
ani. a fost insă cea mai 
grea. Cunoștea totul. îi plă
ceau lucrările de calitate. 
Dar. ce să-i faci : oamenii 
cresc. îsi iau zborul, cum 
spuneam.

— Ce trebuie făcut pentru 
a vă apropia de oameni ?

— Să-i cunoști. în ’49 am 
spart toate străchinile de la 
conac si am cumpărat ve
selă si tacimuri. dar am 
avut griiă ca si minearea să 
fie pe măsura muncii lor. 
împreună am construit can
tine. dormitoare eu instala
ții pentru baie cu apă caldă, 
împreună am introdus pija
malele si periuțele de dinți, 
împreună am controlat to
tul. ca la carte.

— Care a fost cea mai 
mare bucurie a dumnea
voastră ?

— Cine are parte de 
muncă nu este ocolit nici, 
de bucurii. Acum, cînd se 
împlinesc 30 de ani de cînd 
a fost creată întreprinderea 
agricolă de stat Pietroiu. 
pot să spun că toți cei de 
aici si cei care nu mai sint 
aici au lăsat în urmă multe 
lucruri făcute de mina lor. 
care vor dura. Cine nu-si 
dorește asemenea bucurii 1

Mihal VJȘO1U
corespondentul „Scinteli"

cinema
• Melodii, melodii î SCALA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 21, 
FAVORIT — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15, CAPITOL - 9,15; 11.30; 
13.45; 16: 18,15; 20.45. la grădină — 
20.15, GRADINA DINAMO - 20,15.
• Mereu împreună : CENTRAL — 
9: 11,15; 13,30: 15.45; 18: 20,15.
• Cum se hrănește un măgar : 
TIMPURI NOI - 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20.
• Cîntâ pentru mine : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14: 16; 18: 20.
• Nimeni nu aleargă mereu :

PATRIA — 9; 1145; 13.30: 16: 18,15;
20.30, FESTIVAL ~ 9: 11.15: 13,30; 
16: 18,15; 30,30, PARC HOTEL —
20.15.
• Din nou... Disney — 9, Un mi
lion pentru Jake — 11.15; 13.30;
15,45: 18: 2045 : FLAMURA.
• Podul î GRIVIȚA - 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18: 20.15, GRADINA
FESTIVAL - 20.
• Mark polițistul la Genova :
BUCUREȘTI — 9: 11.15: 13.30;
15,45; 18.15; 20.30, LUCEAFĂRUL — 
9: 1145; 13.30; 16; 18.30: 20,45. la 
grădină — 20. MODERN — 9: 1145; 
13.30; 16; 1845; 20.45, la grădină —
20.15.
• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
EFORIE — 9: 1145; 13.30; 16; 18.15;
20.30.

• Transamerica Express î VICTO
RIA — 9; 11,45: 14.30; 17,15: 20.
• Brigada specială : EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15, 
GLORIA — 8.45; 11; 13.30: 15,45; 
18.15; 20,30, TOMIS — 8,45; 11; 1345; 
15.30: 17,45: 20, la grădină — 20,30.
• Hugo și Josefina — 10; 12. O
noapte la Operă — 18,45; 20.45 :
CINEMATECA.
• «Mica sirenă — 9,30: 1145; 13; 
15: 17, Nunta de piatră — Duhul 
aurului — 19 : DOINA.
• New York, New York t AU
RORA — 9; 12,30: 16: 19.30, Ia gră
dină — 20.15. FEROVIAR — 9; 
12.30; 16; 19,30, MELODIA — 9; 12; 
16: 19.
• împușcături sub clar de lună :

BUZEȘTI — 9; 11,15; 1345; 15,30; 
17,45; 20.
• De partea cealaltă a oglinzii : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15.
• Un pod prea îndepărtat : GIU- 
LEȘTI — 9: 12.15; 16; 19,15, VOL
GA — 9; 12; 16; 19.
• Sub luna răsturnată : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Doctorul Poenaru î VIITORUL
— 15.30; 17,45: 20.
• Albun Bim — ureche neagră : 
FLACĂRA — 9,30; 13: 1645: 19,30.
• Eu, tu și Ovidiu : MUNCA — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Tentacule : BUCEGI — 9: 11;
1345: 15,30; 17,45; 19,45, la grădină
— 20.15, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.

TIRGUL DE MOSTRE 
DE BUNURI DE CONSUM

...înainte de a-și deschide porțile
Fiecare nouă ediție 

a Tîrgului de mostre 
de bunuri de consum 
este așteptată cu jus
tificat interes de pu
blicul larg. în pavi
lioanele și standurile 
tirgului sint prezen
tate noile produse ce 
urmează a intra în 
fabricație și a fi puse 
în vinzare în perioa
da imediat următoare, 
în rindul exponatelor 
se regăsesc materiali
zate strădaniile pro
ducătorilor din acest 
important sector al 
economiei naționale 
de a răspunde, la un 
nivel din ce în ce 
mai înalt, dorinței fi
rești a fiecăruia de 
a-și înzestra căminul 
cu ultimele noutăți 
din domeniul ustensi
lelor electrocasnice. al 
mobilierului. decora- 
țiunilor interioare, de 
a se îmbrăca frumos 
și modern.

Cea de-a IX-a e- 
diție a Tirgului de 
mostre de bunuri de 
consum, care se des
chide marți, 1 august, 
iși propune să reflecte 
modul în care oamenii 
muncii din unitățile 
cu acest profil înfăp
tuiesc măsurile puse 
în fața tuturor oame
nilor muncii de ple
nara C.C. al P.C.R. 
din martie anul aces
ta cu privire la ridi
carea pe o treaptă 
nouă, superioară a în
tregii activități eco
nomice, prevederile 
Programului de dez
voltare și îmbunătă
țire a producției și 
desfacerii bunurilor 
de consum. Fantezia 
și bunul gust al crea
torilor, experiența tu
turor colectivelor, mai 
vechi și mai noi, din 
întreprinderi au fost 
subordonate realizării 
acestor sarcini majore 
puse în fața producă
torilor de bunuri de 
consum șl a comerțu
lui de către condu
cerea de partid și de 
stat. Transpunerea în 
practică a măsurilor 
preconizate este de
osebit de importantă 
și actuală : majorarea 
retribuțiilor tuturor 
categoriilor de oameni 
ai muncii trebuie să 
corespundă unei și 
mai bune aprovizio
nări a pieței cu 
mărfuri cit mai di
verse și de o calitate 
mereu mai înaltă.

Pregătirile continuă 
să se desfășoare, în 
standuri se adaugă 
noutățile de ultimă 
oră... Totuși, unele in
formații au de-acum 
un caracter cert. 
Se știe, de pildă, că 
pavilioanele și stan
durile industriei u- 
șoare prezintă un 
mare număr de mo
dele noi : circa 8 000

la țesături, 6 000 la 
tricotaje, 12 000 la con
fecții. 10 000 la încăl
țăminte, circa 700 la 
marochinărie. Orga
nizatorii ne-au pre
venit că unele dintre 
modelele noi nu vor 
putea fi expuse, din 
motive de spațiu, dar 
că ele vor fi cuprinse 
în alcătuirea colec
țiilor unice pe care

reprezentanții comer
țului le vor avea în 
față în vederea în
cheierii contractelor 
de livrare la fondul 
pieței. Un alt sector 
care, de fiecare dată, 
suscită interes în rin
dul tuturor catego
riilor de vizitatori 
este cel al chimiei. în 
pavilionul rezervat 
ministerului de profil 
vor fi supuse atenției 
publicului numeroase 
articole noi, rod al 
căutărilor întreprinse 
în unitățile produ
cătoare. îndeosebi cele 
de detergenti si de 
produse cosmetice, 
impulsului imprimat 
de ICECHIM asimi

lării produselor noi. 
cu caracteristici su
perioare. competitive, 
tn standuri se vor 
afla, firește, recent 
medaliatele la tirgul 
INCHEBA de Ia Bra
tislava, precum și alte 
noutăți. Vor fi remar
cate, printre altele, 
noile tipuri de deter- 
genți biodegradabili, 
articolele cosmetice 
preparate pe bază de 
extracte naturale și 
alte articole de uz per
sonal sau gospodăresc.

Firește, în fiecare 
din cele 21 de pavi
lioane vor fi expuse, 
numeroase noutăți ai 
căror realizatori aș
teaptă părerea publi
cului. Asupra lor ne 
vom opri in reporta
jele viitoare, după ce 
tirgul iși va deschide 
porțile.

Reamintim că testa
rea opiniilor și prefe
rințelor consumatori
lor se va face și prin 
punerea in vinzare a 
unora dintre expona
tele din standurile tir
gului. Se estimează că 
valoarea mărfurilor 
vindute cu ocazia tir
gului se va ridica la 
circa 90 milioane de 
lei. Și pe această cale, 
ca și pe aceea a com
pletării chestionarelor, 
a exprimării unor pă
reri în cadrul dialogu
lui direct cu vizitato
rii, ce se va organiza 
pe parcursul întregii 
durate a tîrgului, cum
părătorii vor contribui 
direct la orientarea și 
mai buna dimensio
nare a producției bu
nurilor de consum 
pentru anul 1979.

Rodlca ȘERBAN

Se fac ultimele retușuri, înainte de deschidere

• Septembrie : COTROCENI — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 2045.
O Acțiunea „Autobuzul" : POPU
LAR — 16; 18.
• Unde apa e limpede și iarba 
verde : LIRA — 15,30; 18.
• Loiek și Bolek în jurul lumii
— 10,30; 15,30, Joc serios — 17,30; 
19,30 : FERENTARI.
• Cu stele în păr și lacrimi în 
ochi î PACEA — 15,30; 17,45; 20.
• Pentru patrieCOSMOS — 
16; 19.
• Al șaptelea cartuș : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20.
• Haiducul cu ochii ca stelele :
ARTA — 9; 1145; 13,30; 15.45;
18; 20.

• Pintea 5 PROGRESUL 16; 18; 20.
• Expresul bulgărilor de zăpadă : 
GRĂDINA ARTA — 20.15.
• Aripioară sau picior : GRADI
NA BUZEȘTI — 20,15.
• Un gentleman in Vestul sălba
tic : GRĂDINA FLACARA — 20.15.
• Solitarul de la fortul Humboldt: 
GRADINA LIRA — 20,15.
• Pirații din metrou : GRADINA 
TITAN — 20,30.

teatre
• Teatru! Național București (sala 
mare) : Viața unei femei — 20,

(sala Atelier) : Fata din Androi 
— 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet șl lumină „Patria mea-i 
pămintul unde-au trăit străbunii"
— 20.30.
• Teatru! Ciulești (în Parcul din 
Drumul Taberei) : Spectacol de 
sunet și lumină pe versuri de 
Mihai Eminescu „Sara pe deal"
— 20.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.

Sfat al legii 
și al omeniei

...Iulie. 1978. Judecătoria Cîmpulung. ju
dețul Argeș. Fiindcă avea loc la sediul ju
decătoriei — era prezidata de președintele 
acesteia, magistratul Aurel Brâtulescu. și 
participa, de asemenea, reprezentantul pro
curaturii — părea o ședință de dezbateri 
judiciare. Dar nu era așa : lipseau și acu
zații si părțile in proces. Și totuși, numă
rul celor prezenți in încăpere nu era cu 
nimic mai prejos decît auditoriul obișnuit 
al unei săli de judecată. Din cind în cind 
insă, cu totul altfel decit in procedura cu
noscută. cei din asistentă luau pe rind cu- 
vintul :

— La noi. la autobaza „3 Marfă", mai 
avem doi ; intrUcît unul a executat prin 
muncă două treimi din pedeapsă și s-a 
comportat bine, s-a făcut cerere de înce
tare a obligării la muncă.

— La întreprinderea minieră ne-au fost 
repartizați patru — doi lucrează și nu sint 
probleme, ceilalți însă nu s-au prezentat; 
se va face cerere de revocare...

— La întreprinderea mecanică Muscel 
execută pedepse prin muncă 10 persoane 
condamnate pentru diverse fapte. în linii 
mari s-au integrat satisfăcător si nu ridică 
probleme deosebite. Cu totii sint reparti
zați pe lingă oameni cu experiență și se 
află in supravegherea colectivelor respec
tive...

— Reprezint Grupul de șantiere nr. 6 : la 
noi au fost repartizați 10 oameni : anumite 
probleme avem cu trei dintre ei. am luat 
deja măsurile cuvenite...

Nu. nu era o ședință de dezbateri judi
ciare. Pentru cei prezenți in sală, așa cum 
ne relata președintele judecătoriei, nu era 
insă altceva decit o obișnuită ședință de 
lucru, la care participau magistrate repre

zentanți ai procuraturii și miliției și. bine
înțeles, delegații întreprinderilor în care fu
seseră încredințați să execute pedeapsa prin 
muncă anumiți oameni care încălcaseră le
gea. dar prezentau premise pentru reeduca
rea fără privare de libertate. Fiindcă intiia 
datorie a oamenilor de lege este să se facă 
totul pentru a preveni incălcarea ei. pentru 
a remodela conștiința celor care s-au abă
tut din drumul firesc.

Iar in numele acestei datorii, ni s-a pă
rut firesc ca fiecare caz și îndeosebi cele 
in „derivă" să fie cercetate și analizate cu 
răspundere și exigență, pentru a hotărî ce 
trebuie întreprins mai departe. De aceea 
ni s-a părut a fi mai degrabă un sfat 
decit o ședință. Un sfat in care legea și 
omenia iși dădeau mina.

Proces
cu... experiment

...Judecătoria sectorului 2 din Capitală, 
dosarul nr. 228/1978.

Cerere de chemare in judecată — mo
tive :

Pirîtul. cu care sint in dușmănie și care 
de ani de zile, in calitate de vecin, imi 
face fel si fel de șicane, acestea culminind 
in noaptea cind s-a urcat pe acoperișul 
uneia din aripile casei mele și cu un corp 
contondent a spart acoperișul, a dărimat cal
canul si cu o rangă de fier a deteriorat un 
perete care sta să cadă, perete care mai 
înainte. în tot timpul verii si toamnei, a 
fost șubrezit si igrasiat prin stropirea lui 
cu furtunul întrebuințat la udarea grădinii...

Expertiză tehnică :
...Este de reținut că chirpici) de la pa

nourile de sus cind au căzut jos au stricat

echilibrul static al zidului de jos. de la 
camera a doua, au făcut ca terenul să ce
deze încetul cu încetul și pină la urmă să 
se taseze. explicind surparea acestui zid și 
lăsarea lui pe verticală, circa 10—30 cm... 
Valoarea despăgubirilor se ridică la suma 
de 1 252 lei și va fi imputată persoanei pe 
care onorata instanță o va găsi vinovată...

Conlraexpertiză :
...Deoarece discuțiile dintre părți erau în 

contradictoriu asupra acestui aspect, am 
făcut următoarea testare : in prezența ce
lor de față, pentru a putea verifica in ce 
măsură un om cu greutatea de circa 100 
kg, ureînd pe acoperiș poate introduce o 
rangă intr-o zidărie situată sub nivelul a- 
coperișului (in timpul unei nopți ploioase 
de noiembrie, deci în întuneric complet) 
și să desfacă o porțiune de zidărie, am 
procedat la un experiment practic. Astfel, 
am solicitat piritului să se suie pe aco
periș și cu ajutorul unei răngi să desfacă 
porțiunea de zidărie umpluturi, de la colț... 
In acest timp s-au auzit piriituri. semn că 
acoperișul nu rezista unei asemenea greu
tăți și s-ar fi prăbușit...

...La judecata în fond, acțiunea părții re
clamante — găsită neîntemeiată — a fost 
respinsă. Temeri împărtășim numai cu pri
vire la soarta celei în recurs... Dacă se 
procedează la un experiment la fel de... 
tehnic 7 Să nu rămină procesul fără casă...

Cine mănîncâ 
șapte pîini

Nu e prost cine mănîncâ șapte pîini. ci 
acela care-i dă... Vechea zicală care sanc
ționează nu numai lăcomia, ci si nesocotința 
care-i dă apă la moară, se potrivește cit

se poate de bine unor anumite particulari
tăți ale mersului treburilor prin cîteva din
tre unitățile cooperativei bucureștene „Mo
bilă și tapițerie". Mai exact, trei unități : 
una productivă, in str. Matei Voievod, și 
două magazine de desfacere (in Bd. Re
publicii și pe Calea Victoriei). Intra omul 
în magazin, să zicem, în cel de pe Bulevar
dul Republicii și...

— O garnitură stil ? Cum să nu. Cea de 
colo, de pildă, vă place ? Este lucrătură 
fără cusur, după cum observați... Și ca să 
fiți și mai mulțumit, ducețl-vă la atelierul 
nostru din „Matei Voievod", alegeți singur 
ce vă place mai mult...

După asemenea promițătoare începuturi, 
clientului nu-i rămînea decit să facă res
pectiva comandă, să treacă pe la atelier 
și la data stabilită să vină cu banii. Apa
rent, totul decurgea, vorba celor din pră
vălie, „fără cusur", cu o solicitudine... prea 
frumoasă, ca să fi fost adevărată (și. mai 
ales, dezinteresată). Ce se întimpla mai de
parte ? Clientul venea, lua mobila, dădea 
banii, dar nici bon. nici factură — „lăsați, 
venim noi cu ea, sau mai treceți pe aici, 
mai luați ceva, nici o grabă...".

S-a descoperit Intr-o zi și ce ascundeau 
aceste mașinațiuni care mimau solicitudi
nea : delapidarea. Drept care, toată aface
rea a luat forma unui dosar penal, soluțio
nat recent de către Tribunalul municipiului 
București (Secția I penală). Verdictul : 
pentru delapidarea sumei de 367 440 lei. in- 
culpații Ion Radu, responsabil de unități, și 
Ion Marin (ajutor) au fost condamnați la 
16 șl. respectiv, 7 ani și 6 luni închisoare.

Poate ajungind aici, cititorii se vor în
treba nedumeriți : cum așa. Ion Radu, res
ponsabil de unități ? Dar... deocamdată ni
meni nu cunoaște răspunsul (poate il știe 
conducerea cooperativei). Ce se cunoaște 
precis, din datele dosarului penal, este că 
Ion Radu era, în același timp, responsa
bilul celor trei unități. Situație în care, se 
înțelege, el livra, el primea, el ținea evi
denta...

Nu chiar șapte pîini, dar trei tot avea... 
De unde și traiul de huzur și bunurile de 
preț găsite la concubina lui I. Radu, in va
loare de peste 310 000 lei. Plus apartamen
tul său „ultra", cu mobilă de altă culoare 
în fiecare cameră și fiecare cameră altfel 
tapisată...

Ce vor fi zicind acum, despre toate aces
tea. conducerea cooperativei, respectivele 
organe de control și verificare ? Așteptăm 
răspunsul.

Din caietul 
grefierului

„Să se aibă in vedere de instanță că, 
fără dubii, căsătoria noastră a fost de rea 
credință, premeditată, intenționată, o enig
mă, un mister, o înșelăciune, o bătaie de 
joc si chiar o discreditare vădită, soția lă- 
sindu-se sedusă de părinții ei, iar eu aflind 
că ea este săracă, abia atunci cind m-am 
dus cu o mașină de lux in scopul și cu in
tenția de a ne impăca...“.

(Din dosarul nr. 3861/1977, Judecă
toria Caransebeș).

„Este adevărat că după ce consumasem 
o anumită cantitate de vodcă mergeam pe 
mijlocul străzii și făceam semn la toate 
mașinile să oprească... Dar acest lucru era 
numai din intenția de a ajunge mai repede 
acasă, și astfel incit numai lucrătorul de 
miliție care a venit să mă dea la o parte 
de acolo poartă vina pentru ce s-a mai in- 
timplat..."

(Declarație în dosarul nr. 3013/1977 
Judecătoria Constanța).
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faptul; 
divers!
Mecanicul 
„cosmonaut**

i 
în momentul cînd mecanicul | 

de locomotivă Ioan Gh. Popa de 
la remiza C.F.R. Bistrița a tre- ■ 
cut de semnalul celor 20 de ani 
de muncă în serviciul tracțiunii I 
ps magistralele de fier ale tă
rii, a constatat cu surprindere, I 
dar șl cu vădită satisfacție, că, | 
atît pe timp de zi, cit și de 
noapte, a străbătut mai mult de- ■ 
cit dublul distanței dintre Pă
mint și Lună, purtind pe acest 1 
parcurs atîția călători incit ar . 
putea popula aproximativ 12 
orașe de talia reședinței județu- | 
lui Bistrița-Năsăud. Deși „cos
monaut", mecanicul declară că I 
nu a făcut nimic extraordinar 
și se pregătește și in prezent * 
pentru fiecare cursă exact ca . 
la începutul carierei. Calea pe 
care circulă, după cum se con- I 
stată, e bătută, nu ne rămine 
decit să-i urăm și pe mai de- I 
parte „Drum bun" 1

j „Lupta**
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pentru 
condică...

înt.r-una din zile. Tănase Duț’J 
din Galați, str. Locomobilei 65, 
s-a declarat nemulțumit de felul 
in care a fost servit de A. Ha- 
hui, gestionara unității nr. 1 le- 
gume-fructe din localitate. Fi
rește, a încercat să-și scrie oful 
în condică. Insă nici n-a apucat 
bine să inceapă a scrie că, 
înarmat cu o mătură, a apărut 
soțul gestionarei, cu vădite in
tenții agresive. Cetățeanul a 
scăpat cu fuga, luind cu sine și 
condica, pe care a predat-o zia
rului local. După trei săptămîni 
de la înțimplarea cu pricina — 
deși ziarul a scris despre acest 
episod — am găsit condica tot 
acolo, fără ca nimeni de la în
treprinderea județeană de legu- 
me-fructe să se fi ostenit s-o ri
dice. Cu această ocazie am ob
servat că documentul are sesi
zări nerezolvate din anul 1971 
(11). E o dovadă grăitoare des
pre cît de „dragi" le sint unor 
lucrători de la amintita între
prindere reclamațiile și cetățenii 
care le fac...

Imprudență 
inadmisibilă

In timp ce revizuia un sepa
rator al stației de transformare 
din Întreprinderea de rețele e- 
lectrice Pitești, electricianul Ion 
Ursu a fost surprins de o pu
ternică flamă electrică. l.U: a 
suferit arsuri grave și a căzut 
de la înălțime, fracturindu-și co
loana vertebrală, l-au sărit ime
diat in ajutor colegii. Era insă 
prea tirziu.

Această notă trimisă redacției 
de Inspecția de stat pentru pro
tecția muncii nu ne-ar fi atras 
poate atit de mult atenția dacă 
ulterior n-am fi aflat că flama 
electrică nu s-a produs de la 
sine, ci s-a datorat însuși mais
trului stației de transformare, 
care, ignorind cele mai elemen
tare reguli de protecția muncii, 
a pus in tensiune instalația e- 
lectrică la care lucra propriul 
său subaltern ! Vom publica re
zultatul cercetărilor.

Arheologică
Cercetările arheologice efec

tuate anul acesta in zona cen
trală a Iașiului, in imediata a- 
propiere a Palatului culturii, au 
dus la descoperirea de noi măr
turii documentare legate de tre
cutul îndepărtat al acestor me
leaguri. Astfel, au fost date la 
iveală urme care atestă exis
tența unor locuiri omenești incă 
din epoca neolitică, aparținind 
culturii Cucuteni. Cercetătorii 
au identificat un mare număr 
de vase neolitice, dintre care re
țin in mod deosebit atenția cele 
decorate cu motive zoomorfe, 
edificatoare pentru nivelul a- 
tins de arta olarilor din epoca 
respectivă.

Aceleași săpături au condus la 
descoperirea unor urme de lo
cuire datind din secolele III-II 
î.e.n., care probează existența 
unei așezări dacice, precum și 
din secolele 1I-IV e.n., unde s-au 
găsit piese de ceramică dacică 
și romană.

Cele mai multe dintre elemen
tele materiale puse in lumină 
in cursul săpăturilor arheologi
ce de aici fac dovada continui
tății locuirii omenești pe teri
toriul cercetat, ilustrind etapele 
istorice de constituire și dezvol
tare a Iașiului medieval.

Pedeapsă 
exemplară!

Noapte. Satul Dorobanțu-Ialo- 
mița doarme trudit de muncă. 
Dar nu toată lumea doarme. Pe 
sub coroanele salcîmilor de pe 
marginea drumului se tirăște 
încet un autocamion, tn cabină 
trei inși. In autocamion 45 de 
saci plini cu griu nou. Cei trei 
sint Dumitru Stoian și Iordan 
Chiru din Dorobanțu, însoțiți de 
Ion Călin din Ciocănești. Auto
camionul are nr. 35-B-3812. Din 
sens opus apare o altă mașină. 
Farurile ei învăluie autocamio
nul, il face să se oprească, tn 
zadar au încercat cei hsi hoți 
de griu să se facă nevăzuți. Vor 
fi cercetați și pedepsiți exem
plar pentru furt din piinea noas
tră, a tuturor.

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților

l_ „Scîntell"
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Șl COOPERĂRII 
AL REPUBLICII POPULARE BENIN 
VA FACE 0 VIZITĂ IN ROMÂNIA

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe și cooperării al Re

Plecarea delegației parlamentare spaniole
Delegația parlamentară spaniolă, 

condusă de Antonio Hernandez Gil, 
președintele Cortesurilor, care a fă
cut o vizită în România la invitația 
Marii Adunări Naționale, a părăsit, 
sîmbătă, țara noastră.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de tovarășul Nicolae Giosan,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Azi, pe agenda „DACIADEI" ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Citeva competiții rețin în mod deo

sebit atenția i
Cea mai importantă, dat fiind ca

racterul ei republican, este progra
mată Ia Făgăraș. în sala de sport a 
Liceului industrial de chimie : 
a II-a ediție a „Cupei Uniunii Ti
neretului Comunist" la judo, organi
zată de Secția sport, turism și pre
gătire pentru apărarea patriei din 
cadrul C.C. al U.T.C. și de C.N.E.F.S., 
prin federația de specialitate. Parti
cipă aproape 300 de tineri, între 14 și 
19 ani, practic toate județele țării și 
municipiul București fiind reprezen
tate prin cite o echipă completă.

Tot azi, în 7 reședințe de județ 
(Bacău, Brașov, Buzău, Reșița, Cluj- 
Napoca, Iași, Ploiești), precum și în

„Raliul Dunării"
Competiția automobilistică inter

națională „Raliul Dunării", aflată la 
cea de-a 13-a ediție, a continuat 

mbătă la Drobeta-Turnu Severin, 
•iaz cele 132 de echipaje care au 

1 uat startul au rămas în cursă 64. 
Aceste echipaje vor parcurge cea 
de-a doua „buclă" a competiției pe 
traseul din apropierea munților 
Banatului. Raliul cunoaște un re
marcabil succes, pe întregul parcurs 
zeci de mii de spectatori urmărind 
cu interes întrecerea piloților din 13 
țări.

în luptă directă se află austria
cul F. Wittmann, bulgarii Ciubli- 
kov, Kolev și cehoslovacul Blahna, 
care aspiră la un loc pe podium. De 
asemenea, continuă cursa și 5 echi
paje ale țării noastre, printre care 
Eugen Ionescu-Cristea — Dan Amă- 
rică, Iancovici — Vezeanu și Geantă — 
Ilioaie. „Raliul Dunării" se va în
cheia astăzi. 

publicii Populare Benin, Michel Al- 
ladaye, va efectua in următoarele 
zile o vizită oficială în România.

președintele Marii Adunări Națio
nale, Ioan Pop D. Popa, președintele 
Comisiei pentru sănătate, muncă, 
asigurări sociale și protecția mediu
lui a M.A.N., de deputați.

Era prezent Jose Carlos Gonzales- 
Campo Dal-Re, ambasadorul Spaniei 
la București. (Agerpres).

Capitală continuă fazele de zonă la 
volei din cadrul „Daciadei", începute 
ieri. Competiția, rezervată atît echi
pelor de băieți cît și celor de fete, 
reunește la acest penultim act al în
trecerii aproape 800 de tineri și ti
nere.

La Tg. Mureș, după reușita care 
a constituit-o „Dinamoviada" de na- 
tație este programată din nou o în
trecere de anvergură : a Vil-a edi
ție a „Cupei Mureșului și Tîrnave- 
lor“ și „Cupei Femina", cu con
cursuri la atletism, fotbal, handbal, 
volei, natație, tenis de masă și o- 
rientare sportivă. întrecerile reunesc 
citeva sute de tineri și tinere din a- 
sociații sportive mureșene, de la 
orașe și sate.

„Trofeul Tomis“ la volei 
feminin

Competiția internațională feminină 
de volei „Trofeul Tomis" a continuat 
sîmbătă la Constanta. Rezultate teh
nice : Bulgaria — Penicilina Iași 3—0 
(15—10, 15—7, 16—14) : Canada — Po
lonia 3—1 (9—15, 15—2, 15—13. 15—7). 
Reprezentativa noastră a avut zi de 
odihnă. Astăzi au loc partidele : Po
lonia — Penicilina si Bulgaria — 
România.

BASCHET
în cadrul turneului internațio

nal feminin de baschet de Ia Burgas, 
selecționata României a întrecut cu 
scorul de 61—59 (33—29) reprezenta
tiva Cehoslovaciei.

Alte rezultate : Canada — Bulga
ria 75—57 (39—33) ; Ungaria — Bul
garia (B) 75—52 (35—26) ; S.U.A. — 
Polonia 90—72 (52—37).

Delegația Partidului Conservator 
din Anglia a părăsit Capitala

Sîmbătă a părăsit Capitala delega
ția Partidului Conservator din Anglia, 
condusă de lordul Bessborough, care 
a făcut o vizită în țara noastră, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant al

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

iulie, 1 și 2 august. în țară : Vreme 
tn general frumoasă, cu cerul variabil. 
Izolat în sud-estul țării la începutul in

• în sferturile de finală ale pro
bei de simplu femei, din cadrul tur
neului internațional de tenis de la 
Kitzbuhel (Austria), sportiva vest- 
germană Sylvia Hanika a învins-o cu 
6—2, 3—6, 6—2 pe Renata Tomanova 
(Cehoslovacia), iar Hana Mandlikova 
(Cehoslovacia) a dispus cu 6—4, 6—1 
de Lote Stenberg (Suedia).

După cum s-a mai anunțat, în se
mifinale este calificată și jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici.

în turneul masculin, neozeelande
zul Chris Lewis a reușit o surprin
zătoare victorie, cu 6—1, 6—4. în fața 
campionului argentinian Guillermo 
Vilas.

• Sîmbătă la Harkov, în prima zi 
a turneului internațional de rugbi, 
selecționata de tineret a României 
a învins cu scorul de 51—6 (17—3) 
echipa similară a Poloniei.
• Echipa de fotbal F.C.M. Galați, 

aflată în turneu in R.P.D. Coreeană, 
a susținut un meci amical cu o se
lecționată a orașului Phenian. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 3—2 în 
favoarea gazdelor.
• La Ankara, în cadrul campio

natului balcanic de volei pentru ju
niori, selecționata masculină a Româ
niei a învins cu scorul de 3—1 for
mația Iugoslaviei. într-un alt joc, re
prezentativa Bulgariei a întrecut cu 
3—0 echipa Greciei.
• Sîmbătă, in campionatul european 

de polo pe apă (juniori) de la Buda
pesta. echipa Cehoslovaciei a între
cut cu 4—2 (1—1, 0—0, 2—1, 1—0) se
lecționata României. Spania a învins 
cu 7—6 echipa Ungariei.

• în ultima zi a concursului de 
atletism din cadrul Jocurilor sporti
ve africane, care se desfășoară la 
Alger, fondistul etiopian Mohamed 
Yohannes a cîștigat proba de 5 000 m 
cu timpul de 13’44”33/100. Record
manul mondial Henry Rono (Kenya), 
învingător în probele de 10 000 m și 
3 000 m obstacole, nu a luat startul 
în această cursă.

Au luat sfîrșit și întrecerile com
petiției de volei. Turneul masculin 
a fost cîștigat de echipa Tunisiei, iar 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., Radu Voinea 
și Dezideriu Szilagyi, membri ai 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

A fost prezent Colin Mays, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Marii Bri
tanii la București.

tervalului va ploua slab. Vlnt slab pînă 
la moderat, predominînd din sectorul 
estic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, mai 
coborîte în estul Transilvaniei, iar ma
ximele între 26 și 32 de grade, Izolat 
mal ridicate. In București s Vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vînt mo
derat. Temperatura în creștere ușoară.

cel feminin de reprezentativa Alge
riei.

• Participanții la „Marele Pre
miu" al R.F. Germania, cea de-a 
11-a probă a campionatului mondial 
de automobilism rezervat piloților de 
formula I. au efectuat pe circuitul 
de la Hochenheim ultimul antrena
ment oficial. Cel mai bun rezultat
1- a obținut suedezul Ronnie Peterson 
(„Lotus"), cronometrat pe un tur de 
circuit (6,789 km) cu timpul de 
l’52”13/100 — medie orară de 217,933 
km.

• în orașul filipinez Baguio s-a 
disputat a 6-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah dintre 
campionul lumii Anatoli Karpov și 
șalangerul său Viktor Korcinoi. Par
tida s-a încheiat remiză la mutarea 
a 32-a. Cea de-a 5-a partidă, între
ruptă zilele trecute, va fi continuată 
astăzi.

• Turneul internațional de tenis 
de la Louisville (Kentucky) a pro
gramat partidele din sferturile de 
finală. în care jucătorul polonez Woj- 
tek Fibak l-a eliminat cu 7—6, 6—1 
pe americanul Brian Gottfried, co
tat ca principal favorit al concursu
lui.

Alte rezultate : Harold Solomon 
(S.U.A.) — Manuel Orantes (Spania)
2— 6. 6—4, 6—4 ; John Alexander
(Australia) — Patricio Cornejo (Chi
le) 6—1, 6—1; Eddie Dibbs (S.U.A.) — 
Nick Saviano (S.U.A.) 6—2. 7—5.

• în etapa a treia a campiona
tului francez de fotbal, echipa A.S. 
Monaco, viitoarea adversară a for
mației Steaua București în „Cupa 
campionilor europeni", a pierdut cu 
scorul de 2—4 meciul susținut în de
plasare cu echipa Lille. Alte rezul
tate : Bordeaux — Bastia 2—0 ; An
gers — Nancy 2—1 ; Reims — Laval 
1—1 ; Nîmes — St. Germain. Paris 
1—2 ; Metz — Valenciennes 1—0 ; 
F.C. Paris — Lyon 0—0 ; St. Etienne 
— Sochaux 3—1 ; Nisa — Marsi
lia 4—2 ; Strasbourg — Nantes 2—1.

în clasament conduce echipa Metz, 
cu 6 puncte, urmată de formația 
Strasbourg — 5 puncte.

tv
DUMINICA 30 IULIE

PROGRAMUL 1
S,00 Sportul pentru toți • Gimnastica 

la domiciliu
8,18 Tot înainte 1 
9,10 Șoimii patriei
9.20 Film serial pentru copii : Don 

Quijote. (Episodul 10)
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,05 Album duminical. Ora veselă ;

14,00 Woody — ciocănitoarea bu
clucașă. Desene animate — „Lumi
na patriei eterne" — moment de 
muzică și poezie — Muzică popu
lară cu Marla Ciobanu. Irina Lo- 
ghin, Benone Sinulescu, Dumitru 
Fărcașu — „Oamenii Gurghiului"
— reportaj — Melodii, melodii, mu
zică ușoară cu Domnica Sorescu, 
Zoe Cîmpeanu șl Corina Chiriac
— „Micii balerini" — documentar-
artistic realizat de Studioul „Al. 
Sahia" — Selecțlunl din spectaco
lul lunii iulie prezentat pe scena 
de la Friedrichstadtpalast — „Fan
tezii de vară" — emisiune de jocuri 
distractive transmisă de la Verba- 
nia (Italia) — Șah mat în... 15
minute I Emisiune de Anca Sandu, 
Tltus Munteanu și Paul Urmuzescu

16.45 Stadion (Magazin sportiv în ima
gini)

17.45 Filnv serial : Linia maritimă One- 
din. (Episodul 49)

18.35 Copiii din ’78
19,00 Telejurnal • 23 August — între

cerea socialistă în cinstea marii 
sărbători

19,20 Devotament, solidaritate, muncă : 
Zimnicea și constructorii săi în a- 
ceste zile de activitate intensă 
pusă sub semnul întîmplnării 
marii sărbători de la 23 August

19.40 Gala antenelor. Dobrogea (cu par
ticiparea județelor Constanța și 
Tulcea)

20.55 Film artistic : „David Copperfield". 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor engleze

22.50 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL i
10,00 Concert educativ
11.45 închiderea programului

LUNI 31 IULIE
PROGRAMUL 1

15.55 Telex
16,00 Emisiune tn limba maghiară 
19,00 Tragerea de amortizare ADAS 
19,05 Muzică ușoară instrumentală
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • 23 August — între

cerea socialistă în cinstea marii 
sărbători

19.50 Panoramic
20.20 Roman-foileton : Familia Palllser. 

Episodul 23
21.15 Mal aveți o întrebare 7 3 minute 

din viața Universului
21.45 Tot ce iubim. Muzică românească 
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenacluri ale tineretului „Atelier 

■77“
17,05 Matineu coregrafic
18.30 In alb și negru • Povestea pă

durii • Satul din adîncul mării
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
19.50 Film serial pentru copil : Sindbad 

marinarul
20.15 Incursiune în cotidian. Sezon de 

vară
20.35 Maeștri al artei populare
20.50 Pentru căminul dumneavoastră 
21,05 întîlnlre cu satira șl umorul
21.35 Telex
21.40 Om bogat, om sărac

Cronica
Tovarășul Paul Niculescu, membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu Khalil 
Debs, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Libanez, aflat la odihnă în țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

CIRCULAȚIA IN CAPITALĂ
Nu staționați pe arterele 

cu trafic intens
Circulația actuală impune tot mai 

mult ca pe banda întîi a arterelor 
cu trafic intens (bd. D. Cantemir, 
bd. Gen. Magheru, bd. 1848. bd. Ana 
Ipătescu, bd. Păcii, șos. Colentina și 
altele) să nu se oprească, să nu sta
ționeze și să nu se parcheze autove
hiculele deoarece, prin îngustarea ar
tificială a arterei respective, se pro
duc aglomerații pe celelalte benzi, 
iar conducătorii auto cu vechime 
mai mică de un an și care, prin 
lege, sînt obligați să circule pe banda 
de lîngă bordură sînt puși în impo
sibilitatea de a se conforma acestei 
obligații.

Au redevenit... 
pietoni

în primele 20 de zile ale lunii iulie 
a.c„ Serviciul circulație al Miliției 
municipiului București a suspendat 
circa 660 permise de conducere. Din
tre acestea, 370 aparțineau unor șo
feri amatori ; 300 permise de condu
cere au fost suspendate pentru con
ducere sub influența băuturilor al
coolice ; 209 pentru neacordarea prio
rității cuvenite altor autovehicule. în 
ordine urmează : suspendări pentru 
nerespectarea dispozițiilor legale 
privind depășirile, neacordarea prio
rității pietonilor pe trecerile mar
cate, starea tehnică necorespunză
toare a autovehiculelor respective. 
De reținut că unii dintre cei în cau
ză sînt recidiviști în materie. Radu 
Marcu (Calea Victoriei 32—34), con
ducător auto I.T.B., care conducea 
autoturismul său l-B-5301 sub influ
ența alcoolului, abia reprimise la în
ceputul acestui an permisul suspen
dat pentru aceeași gravă abatere. 
Petre Găină (str. Grota Lacurilor 
nr. 1) nu a respectat indicatorul „Ce
dează trecerea", deși 1 se mai sus
pendase o dată permisul pentru ace
lași motiv.

Neatenții scump plătite
în ultima săptămînă pe străzile 

Capitalei s-au produs 12 accidente 
grave în care și-au pierdut viața 4 
persoane, iar altele au suferit vătă
mări. în șase accidente conducătorii 
auto au săvîrșit abateri de la lege : 
depășiri neregulamentare, consum de 
băuturi alcoolice, viteză excesivă, 
neatenție în timpul conducerii. Alte 
șase cazuri s-au produs din vina 
pietonilor, care au traversat pe cu
loarea roșie a semaforului electric,

zilei
în cadrul întilnirii au fost aborda

te probleme privind dezvoltarea rela
țiilor de colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Libanez in interesul și spre bi
nele ambelor țări și popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii internaționale.

prin locuri nepermise sau nu s-au 
asigurat la traversarea străzii. Grea 
plată, pentru mici neglijențe 1

Enigmele nopții 
s-au clarificat

Serviciul circulație din Miliția 
municipiului București a depistat zi
lele trecute, cu ocazia unei acțiuni 
organizate, pe Ștefan Mocanu de 22 
ani, fără ocupație, din comuna 
Ghimpați, județul Ilfov, care, deși nu 
posedă permis de conducere, condu
cea pe drumurile publice autoduba 
23-B-3006 pe care o furase cu o zi 
înainte și cu care transporta zarza
vat din comuna Poiana-Dîmbovița. 
Cu ocazia cercetărilor s-a stabilit că 
cel în cauză mai furase încă 7 au
toturisme proprietate personală, dar 
pe care le folosise numai noaptea, a- 
ducîndu-le dimineața în locurile de 
unde le luase seara. Proprietarii au
tovehiculelor constatau cu surprin
dere înmulțirea peste noapte a kilo
metrilor parcurși. La fel proceda și 
Alexandru Clenci, de 18 ani, din 
București, str. Istriei. nr. 1. specia
lizat însă... în motorete. Noaptea le 
lua de la locul de parcare și le re
aducea cînd benzina era pe termi
nate.

Atenție la modul cum asigurați 
autovehiculele în cursul nopții.

Trei trasee 
pentru tranzitul 

spre litoral
I. Autovehiculele ce vin dinspre 

Valea Prahovei pot ajunge direct pe 
șoseaua spre Urziceni fără a mai in
tra în București, folosind drumul de 
centură.

II. Autovehiculele ce vin dinspre 
Valea Prahovei spre șoseaua Bucu
rești — Călărași pot folosi următoa
rea rută : Drumul de centură — șos. 
Colentina — șos. Fundeni — șos. 
Pantelimon — șos. Brănești. Sau. ca 
altă variantă : șos. București-Ploiești 
— șos. Măgurele — str. Ceasornicu
lui — str. Școlii Herăstrău — șos. 
Pipera —șos. Petricani — str. Doam
na Ghica — șos. Colentina — șos. 
Fundeni — șos. Pantelimon — șos. 
Brănești.

III. Cei care intră în Capitală pe 
autostrada Pitești pot folosi următo
rul traseu : Bd. Păcii — bd. Ar
mata Poporului — str. Fabricii — 
șos. Ciurel — șos. Crîngâși — Podul 
Grant — Calea Griviței — bd. Bucu
reștii Noi — București-Mogoșoaia și 
inelul de centură pînă la Afumați.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din țară 
ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism Dacia 1 300, la tragerea la sorți pentru trimestrul II 1978

Nr. 
crt

Numărul 
libretului 

de economii

| Nr.
I crt

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt

Numărul 
libretului 

de economii

1 719-1-32706 87 i 732-1-81582 172
2 718-615-1510 88 ' 732-1-99628 173
3 732-1-110806 89 732-1-113365 174
4 715-1-211092 90 732-206-4631 175
5 710-113-17186 91 706-314-3861 176
6 703-1-59503 92 705-1-12262 177
7 748-247-942 93 705-1-31466 178
8 748-247-659 94 721-111-531 179
9 723-534-131 95 707-1-19533 180

10 702-223-2156 96 720-1-4554 181
11 703-1-62160 97 709-1-59643 182
12 732-1-100575 98 709-1-91825 183
13 709-1-93512 99 709-1-115067 184
14 724-104-61819 100 709-1-132071 185
15 738-1-8968 101 709-1-145686 186
16 715-1-128982 102 709-201-6063 187
17 754-1-40278 103 709-212-3962 188
18 716-215-8771 104 709-217-23005 189
19 712-922-58 105 709-218-14424 190
20 724-1-32494 106 724-104-16048 191
21 719-217-1420 107 724-104-45824 192
22 727-1-98980 108 724-104-61151 193
23 744-1-7422 109 721-1-12682 194
24 750-201-9907 110 708-1-4088 195
25 746-1-32921 111 708-1-36741 196
26 736-212-64162 112 708-1-53245 197
27 758-217-796 113 708-215-1374 198
28 743-1-153622 114 709-619-113 199
29 712-202-3120 115 710-1-33677 200
30 752-201-10974 116 710-1-50873 201
31 739-212-509 117 710-207-350 202
32 719-212-866 118 738-1-7911 . 203
33 702-218-9391 119 733-93-18 204
34 703-1-46775 120 733-255-327 205
35 732-1-86346 121 728-201-13510 206
36 709-1-68797 122 710-113-27540 207
37 724-104-50360 123 710-119-21445 208
38 710-235-675 124 710-120-29780 209
39 715-1-100960 125 710-138-4212 210
40 754-1-17879 126 715-1-30195 211
41 716-1-126144 127 715-1-90877 212
42 748-202-6953 128 715-1-127290 213
43 724-1-2596 129 715-1-154310 214
44 719-1-40342 130 715-1-175174 215
45 727-1-86065 131 715-1-192123 216
46 741-213-1116 132 715-1-207185 217
47 754-205-5688 133 715-1-220046 218
48 746-1-19934 134 715-207-2151 219
49 736-212-52900 135 718-1-5982 220
50 758-201-5587 136 718-205-1080 221
51 743-1-141598 137 754-1-1541 222
52 747-1-44145 138 . 754-1-39188 223
53 752-1-97692 139 754-1-53816 224
54 739-1-29867 140 754-203-16707 225
55 701-1-21036 141 711-102-22998 226
56 701-271-1656 142 711-228-701 227
57 715-256-76 143 716-1-44480 228
58 723-526-386 144 716-1-74128 229
59 701-203-15425 145 716-1-94792 230
60 701-135-7716 146 716-1-110866 231
61 701-411-117 147 716-1-123439 232
62 702-1-48240 148 716-215-6916 233
63 702-1-81522 149 716-287-3103 234
64 702-1-103708 150 716-203-13224 235
65 702-1-119555 151 724-601-10144 236
66 702-1-132264 152 742-1-19709 237
67 702-218-3924 153 719-132-786 238
68 702-223-1464 154 748-1-15557 239
69 702-703-193 155 748-1-40819 240
70 735-1-38102 156 748-204-3293 241
71 735-1-64285 157 748-202-192 242
72 735-1-81417 158 712-915-348 243
73 735-1-94234 159 717-1-50848 244
74 735-197-167 160 717-1-80877 245
75
76

735-400-3953
713-300-1158 161 717-1-101439 246

247
77 703-1-40941 162 717-1-116985 248
78 703-1-61142 163 717-1-129134 249
79 703-1-74573 164 717-214-1727 250
80 703-627-206 165 717-279-24 251
81 703-809-12206 166 713-102-22291 252
82 703-809-31931 167 713-194-21958 253
83 703-414-2905 168 724-1-31255 254
84 706-164-925 169 724-360-1057 255
85 706-520-106 170 751-1-7958 256
86 732-1-52933 171 749-1-9785 257

749- 1-32475 
730-1-1628
730- 201-1742
731- 1-13478 
719-1-13449 
719-1-37198 
719-209-7484 
719-201-23590 
719-219-1772 
719-203-17977 
711-205-1757 
711-1-4949 
707-204-2294 
727-1-3115 
727-1-56295 
727-1-81590 
727-1-98136 
727-235-1710 
711-207-4940 
759-208-510 
725-1-8279 
763-203-4601 
718-211-480 
741-201-35623 
741-201-52716 
741-212-17897
744- 1-5832
722- 213-1203 
756-1-27217 
756-226-91 
706-204-3463
750- 1-34757 
750-1-52262 
750-211-24615 
750-211-46300 
750-215-489 
750-201-8311
745- 1-8711 
734-1-11238 
734-1-45751 
734-1-64013 
734-207-1058 
740-1-14061
740- 1-34679 
714-201-688 
746^1-13629
746- 1-32234 
714-1-9218 
710-204-8795 
736-1-53637 
736-1-87873 
736-1-110688 
736-1-127115 
736-1-140002 
736-212-19774 
736-212-48620 
736-212-63494 
736-279-20317 
736-202-22597 
736-208-9854 
736-287-4 
704-418-461
741- 1-10778 
741-1-40479 
741-1-54758 
758-254-117 
758-214-2914 
758-1-2934 
758-1-24671
723- 102-5065 
723-103-16085 
723-537-962 
743-1-63137 
743-1-96034 
743-1-119307 
743-1-137836 
743-1-152787 
743-198-25 
743-209-11222 
743-209-32909 
745-201-5280 
745-2-25314 
745-2-41796 
722-1-4507
747- 1-23345 
747-1-41356

253
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
201
282
283
284
285
286
287
238
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

712-202-1599
712- 205-1894 
755-202-11742 
755-210-1257 
755-206-381 
727-137-11196 
727-434-789 
752-1-56218 
752-1-79496 
752-1-94761 
752-201-10083
752- 204-2802
727- 603-201
728- 1-23197
753- 1-1763
753- 1-25555 
757-1-10692
704- 1-21439 
728-119-336 
739-1-26198 
739-206-4060 
739-205-7591 
723-1-5847 
723-1-31468
723- 205-3922 
735-1-96416 
701-1-23356 
701-356-1097 
718-615-1193
754- 202-1218 
701-203-17704 
701-135-11560
701- 523-716
702- 1-55902 
702-1-86918 
702-1-107178 
702-1-122318 
702-1-134502 
702-218-8741 
702-265-109
713- 206-1092 
735-1-44061 
735-1-68249 
735-1-84295 
735-1-96355 
735-201-5178
702- 518-440
703- 1-12517 
703-1-45887 
703-1-64391 
703-212-864 
734-201-2262 
703-809-18641 
703-203-1731 
706-102-5174 
706-164-7655' 
706-616-1323 
732-1-59788 
732-1-85551 
732-1-102645 
732-1-115611 
732-206-7954
706- 319-762
705- 1-18386 
705-203-2473 
721-210-413
707- 1-22121
720- 321-6 
709-1-67313 
709-1-97339 
709-1-118798 
709-1-134975 
709-1-147895 
709-202-3050 
709-213-1810 
709-217-26137
709- 218-16831
724- 104-24292 
724-104-49686 
724-104-63345
721- 1-15007
708- 1-14592 
708-1-40621 
708-1-55618 
708-215-6178
710- 1-8212

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

710-1-37539 
710-1-53546 
710-234-544 
738-1-11009 
733-201-14823 
722-120-111 
710-113-10130 
710-119-3780 
710-120-9640 
710-120-32726
710- 138-9013 
715-1-46938 
715-1-99377 
715-1-133012 
715-1-158976 
715-1-178787 
715-1-195182 
715-1-209935 
715-1-222388
715- 207-6311 
718-1-12823
718- 205-7431 
754-1-16114 
754-1-42648 
754-1-56003 
754-203-18942
711- 102-25723 
711-509-90
716- 1-52014 
716-1-78562 
716-1-98322 
716-1-113638 
716-1-125697 
716-215-11965 
716-331-627
716- 203-15789 
724-639-1070 
742-1-22139
719- 519-357 
748-1-22280 
748-1-44191 
748-247-304
748- 202-6303
714- 210-920
717- 1-58527 
717-1-85418 
717-1-104815 
717-1-119619 
717-1-131284 
717-216-8718 
713-101-5373 
713-130-309 
713-631-6 
724-1-35310
724- 378-41 
751-1-11391
749- 1-16658 
749-1-35011 
730-1-8799
730- 201-6439
731- 1-16011 
719-1-21038 
719-1-39848 
719-217-3996 
719-201-27051
715- 410-128 
719-203-20734 
711-205-7587 
711-1-9449 
717-171-3535 
727-1-19164 
727-1-62547 
727-1-85390 
727-1-100737 
727-235-8881 
711-207-7511 
760-204-2557
725- 1-12199 
763-203-8359 
741-106-2575 
741-201-40036 
741-201-55090 
741-212-20284 
744-1-9828 
756-1-6490 
756-1-30077

430 706-201-2974
431 718-134-533
432 750-1-39634
433 750-47-141
434 750-211-30456
435 750-211-49158
436 754-205-4995
437 750-201-12660
438 745-1-13198
439 734-1-21613
440 734-1-50134
441 734-1-66744
442 734-207-5082
443 740-1-19803
444 740-1-37171
445 714-201-4812
446 746-1-19008
447 746-1-34438
448 714-1-12590
449 719-610-454
450 736-1-62010
451\ 736-1-93256
452> 736-1-114443
453 736-1-129951
454 736-1-142261
455 736-212-27005
456 736-212-52209
457 736-212-65751
458 736-279-22983
459 736-202-26794
460 736-208-12656
461 719-717-182
462 704-523-5446
463 741-1-20139
464 741-1-43880
465 741-1-56940
466 758-201-4042
467 758-325-57
468 758-1-11421
469 758-205-121
470 723-102-9960
471 723-103-18743
472 743-1-20204
473 743-1-70556
474 743-1-101093
475 743-1-123276
476 743-1-140933
477 743-1-155344
478 743-207-3174
479 743-209-17817
480 743-209-35170
481 745-321-237
482 745-2-29532
483 745-2-43992
484 722-1-7482
485 747-1*28212
486 747-1-43681
487 712-202-5076
488 712-206-184
489 755-202-15711
490 726-112-666
491 726-717-731
492 727-137-16038
493 752-1-18016
494 752-1-61671
495 752-1-82966
496 752-1-97225
497 752-202-283
498 752-218-754
499 728-1-7521
500 728-203-606
501 753-1-10266
502 753-1-27829
503 704-1-2659
504 704-1-23792
505 739-1-4574
506 739-1-29286
507 739-213-1752
508 739-208-3
509 723-1-14035
510 723-1-34353
511 723-208-1358
512 748-1-38981
513 701-1-19257
514 701-270-998
515 706-1-8666
516 719-212-14402
517 701-203-13689
518 701-135-1304
519 701-217-188
520 702-1-42554
521 702-1-78324
522 702-1-101369
523 702-1-117697
524 702-1-130822

525 702-208-3526
526 702-222-2758
527 702-108-7209
528 735-1-33464
529 735-1-61725
530 735-1-79478
531 735-1-92820
532 735-191-120
533 735-400-1977
534 713-1-15680
535 703-1-37786
536 703-1-58994
537 703-1-73174
538 703-254-12218
539 703-809-5976
540 703-809-30493
541 703-222-268
542 706-139-722
543 706-414-1161
544 ț 732-1-48231
545 f 732-1-78859
546 | 732-1-97554
547 1 732-1-111880
548 732-202-4262
549 706-314-258
550 705-1-6154
551 705-1-29971
552 718-210-1610
553 707-1-17556
554 720-1-1935
555 709-1-53666
556 709-1-88372
557 709-1-112660
558 709-1-130125
559 709-1-144147
560 709-201-3592
561 709-212-586
562 709-217-20627
563 709-218-12443
564 724-104-8379
565 724-104-43258
566 724-104-59675
567 721-1-10764
568 745-202-4352
569 708-1-34100
570 708-1-51452
571 708-212-1715
572 709-401-575
573 710-1-30683
574 710-1-49087
575 710-206-619
576 738-1-5200
577 733-1-3853
578 733-201-28222
579 728-201-11986
580 710-113-25999
581 710-119-20022
582 710-120-27696
583 710-131-698
584 715-1-13579
585 715-1-85447
586 715-1-123332
587 715-1-151201
588 715-1-172788
589 715-1-190128
590 715-1-205404
591 715-1-218508
592 715-1-229901
593 710-513-588
594 718-1-23940
595 710-820-330
596 754-1-36606
597 754-1-52328
598 754-203-14962
599 711-102-20923
600 711-216-3023
601 716-1-39538
602 716-1-71255
603 716-1-92455
604 716-1-109057
605 716-1-121975
606 716-209-9569
607 716-287-71
608 716-203-11093
609 724-601-8623
610 742-1-17910
611 742-317-68
.612 748-1-10322
613 748-1-38636
614 748-41-225
615 702-411-218
616 712-570-42
617 717-1-45873

618 717-1-77560
619 717-1-98954
620 717-1-115315
621 717-1-127700
622 717-211-343
623 717-267-652
624 713-102-20432
625 713-194-20212
626 724-1-28437
627 724-207-172
628 751-1-4782
629 749-1-2370
630 749-1-30620
631 724-223-1359
632 718-233-105
633 731-1-11409
634 719-1-4663
635 719-1-35310
636 719-209-5850
637 719-201-21237
638 719-207-5290
639 719-203-15826
640 711-203-8290
641 716-459-7
642 716-237-281
643 717-183-5670
644 727-1-52019
645 727-1-78922
646 727-1-96372
647 ■ 727-204-4200
648 711-207-2411
649 748-209-586
650 725-1-4699
651 762-256-130
652 704-114-117
653 741-201-32214
654 741-201-51055
655 741-212-15917
656 704-625-13
657 714-813-568
658 756-1-25131
659 756-213-934
660 706-201-14953
661 750-1-31059
662 750-1-50699
663 750-211-19982
664 750-211-44273
665 750-212-1029
666 750-201-3673
667 745-1-4056
668 703-713-398
669 734-1-43054
670 734-1-62114
671 734-57-18
672 740-1-9317
673 740-1-32763
674 .712-708-73
675 746-1-9363
676 . 746-1-30601
677 714-1-5800
678 710-204-7247
679 736-1-47593
680 736-1-84458
681 736-1-108218
682 736-1-125238
683 736-1-138563
684 736-212-13684
685 736-212-46049
686 736-212-62034
687 736-279-17988
688 736-202-19173
689 736-208-7193
690 736-269-2823
691 736-426-22
692 704-810-402
693 741-1-38015
694 741-1-53270
695 741-219-802
696 758-214-956
697 710-903-334
698 758-1-23192
699 758-364-10
700 723-103-13750
701 723-138-1388
702 743-1-58268
703 743-1-92381
704 743-1-116716
705 743-1-135767
706 743-1-150996
707 743-1-163046
708 743-209-5571
709 743-209-31234
710 745-201-3399
711 745-2-22061

712 745-2-40188
713 722-1-298
714 747-1-19629
715 747-1-39634
716 712-1-6997
717 737-213-600
718 755-202-8703
719 755-207-1759
720 755-201-10669
721 727-137-6046
722 727-405-39
723 752-1-52497
724 752-1-77073
725 752-1-93052
726 752-201-7460
727 752-203-5868
728 752-325-654
729 728-1-21607
730 713-525-9
731 753-1-23781
732 757-1-8906
733 704-1-19721
734 726-1-6205
735 739-1-23939
736 739-206-2312
737 739-205-5503
738 720-515-398
739 723-1-29315
740 723-205-458
741 716-1-109703
742 701-1-21443
743 701-271-2150
744 715-257-201
745 723-526-799
746 701-203-15823
747 701-135-8592
748 701-413-579
749 702-1-49770
750 702-1-82494
751 702-1-104289
752 702-1-119968
753 702-1-132624
754 702-218-5087
755 702-223-1840
756 702-711-285
757 735-1-39165
758 735-1-64902
759 735-1-81886
760 735-1-94585
761 735-201-1432
762 702-501-640
763 713-300-1508
764 703-1-41816
765 703-1-61675
766 703-1-74936
767 705-409-253
768 703-809-13474
769 703-809-32283
770 703-414-3333
771 706-164-2421
772 706-526-475
773 732-1-54077
774 732-1-82237
775 ! 732-1-100160
776 732-1-113724
777 732-206-5403
778 706-314-4364
779 705-1-13548
780 705-1-31845
781 721-111-1104
782 707-1-20002
783 720-1-4996
784 709-1-60955
785 709-1-92730'
786 709-1-115621
787 709-1-132564
788 709-1-146049
789 709-201-6487
790 709-212-4427
791 709-217-23546
792 709-218-14872
793 724-104-17644
794 724-104-46468
795 724-104-61501
796 721-1-13102
797 708-1-6420

798 708-1-37348
799 708-1-53643
800 708-215-2558
801 709-620-92
802 710-1-34288
803 710-1-51360
804 ., 710-207-882

v 738-1-8482805
806 733-201-5259
807 733-261-36
808 728-335-76
809 710-113-27932
810 710-119-21789
811 710-120-30303
812 710-138-5278
813 715-1-33281
814 715-1-92505
815 715-1-128268
816 715-1-155067
817 715-1-175786
818 715-1-192613
819 715-1-207685
820 715-1-220415
821 715-207-3204
822 718-1-7345
823 718-205-2695
824 754-1-5247
825 754-1-39793
826 754-1-54171
827 754-203-17108
828 711-102-23490
829 711-301-704
830 716-1-45880
831 716-1-74883
832 716-1-95358
833 716-1-111353
834 716-1-123820
835 716-215-7952
836 716-287-3591
837 716-203-13697
838 724-601-10497
839 742-1-20144
840 719-133-869
841 748-1-16823
842 748-1-41353
843 748-204-3980
844 748-202-2231
845 712-920-118
846 717-1-52144
847 717-1-81628
848 717-1-102061
849 717-1-117401
850 717-1-129495
851 717-216-1441
852 756-214-126
853 713-102-22684
854 713-194-22328
855 724-1-31928
856 724-360-2285
857 751-1-8581
858 749-1-11141
859 749-1-32915
860 730-1-3219
861 730-201-2831
862 731-1-13913
863 719-1-14814
864 719-1-37648
865 719-209-7820
866 719-201-24248
867 719-220-240
868 719-203-18478
869 711-205-3344
870 711-1-6000
871 707-255-337
872 727-1-7583
873 727-1-57369
874 727-1-82206
875 727-1-98599
376 727-235-3966
877 711-207-5421
878 759-214-830
879 725-1-9033
880 763-203-5344
881 718-211-1212
882 741-201-36383
883 741-201-53099
884 741-212-18319

885 744-1-6732
886 722-213-1887
887 756-1-27699
888 756-227-264
889 706-204-3816
890 750-1-35557
891 750-1-52652
892 750-211-25646
893 750-211-46826
894 750-322-77
895 750-201-9168
896 745-1-9567
897 734-1-13040
898 734-1-46457
899 734-1-64465
900 734-207-2075
901 740-1-15081
902 740-1-35107
903 714-201-1666
904 746-1-14647
905 746-1-32611
906 714-1-9775
907 719-105-98
908 736-1-55054
909 736-1-88758
910 736-1-111323
911 736-1-127583
912 736-1-140363
913 736-212-21295
914 736-212-49239
915 736-212-63857
916 736-279-20807
917 736-202-23313
918 736-208-10374
919 736-291-763
920 704 -507-34
921 741-1-12524
922 741-1-41062
923 741-1-55113
924 704-220-152
925 758-217-294
926 758-1-5000
927 758-1-25010
928 723-102-6273
929 723-103-16560
930 743-1-320
931 743-1-64453
932 743-1-96881
933 743-1-119982
934 743-1-138333
935 743-1-153242
936 743-202-1066
937 743-209-12555
938 743-209-33286
939 745-258-163
940 745-2-26060
941 745-2-42154
942 722-1-5105
943 747-1-24162
944 747-1-41745
945 712-202-2518
946 712-205-3081
947 755-202-12500
948 755-210-1659
949 755-206-801
950 727-137-12027
951 727-439-147
952 752-1-57149
953 752-1-80134
954 752-1-95175
955 752-201-10583
956 752-204-3307
957 727-604-138
958 728-1-23572
959 753-1-3695
960 753-1-25950
961 757-1-11074
962 704-1-21886
963 728-504-178
964 739-1-26706
965 739-209-988
966 739-205 -R09O
967 723-1-7565
968 723-1-31972
969 723-205-4446
970 719-212-8169

Titularilor libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în auto
turisme emise de unitățile C.E.C. din municipiul București li s-au 
acordat printr-o tragere la sorți separată, care a avut loc în ziua 
de 27 iulie a.c„ 223 autoturisme „Dacia 1 300“. Lista oficială a libre
telor de economii ieșite cîștigătoare la această tragere la sorți s-a 
publicat în ziarele „Scînteia" și „România liberă", din 29 iulie a.c.
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Conferința miniștrilor de externe HAVANA

ai țărilor nealiniate «J Deschiderea Festivalului mondial
BELGRAD 29 — Trimisul special Agerpres transmite : 

baterilor generale ale Conferinței miniștrilor de externe ai 
niate de la Belgrad au fost expuse noi poziții cu privire 
‘ __ reprezentativ forumînscrise pe ordinea de zi a acestui 
nealiniere.

In cursul dez- 
statelor neali- 
la problemele 
al .mișcării de

în intervenția sa. Theophile Oben- 
ga, ministrul afacerilor externe al 
R.P. Congo, a relevat necesitatea in
staurării unor relații de colaborare 
reciproc avantajoase între statele în 
curs de dezvoltare șl cele industria
lizate. a instaurării unei noi ordini 
economice internaționale. El a arătat 
că tratativele Nord-Sud au intrat în 
impas și că unele țări industrializate 
nu și-au îndeplinit obligațiile asuma
te, ceea ce a determinat ca rezulta
tele celui de-al doilea deceniu al 
O.N.U. pentru dezvoltare să fie sub 
așteptări. Totodată, vorbitorul a ară
tat că o serie de state industrializate 
încă mai încearcă să împiedice, prin 
diverse mijloace, ca țările în curs 
de dezvoltare să-si poată exercita pe 
deplin, ca un atribut al suveranității 
lor. controlul asupra propriilor re
surse naturale.

Arătînd că imperialismul si colo
nialismul nu și-au schimbat nici na
tura și nici ambițiile. Aii Abdassalam 
Triki, secretar pentru afacerile exter
ne al Jamahiriei Libiene, s-a referit 
cu precădere la situația din Africa, 
unde cercurile imperialiste încearcă 
să-și mențină privilegiile dobîndite 
din perioada colonială, pentru a con
tinua exploatarea economică a mari
lor bogății ale acestui continent. Vor
bitorul a subliniat interdependenta 
între securitatea și cooperarea eco
nomică în Europa si securitatea sta
telor mediteraneene din Africa, ce- 
rînd crearea unei zone de pace în 
Mediterana.

Vorbind despre problema noii or
dini economice Internationale, repre
zentantul libian a arătat că actuala 
situație. în care bogății devin si mai 
bogati. iar săracii și mai săraci nu 
mai poate fi menținută. El a lansat 
un apel țărilor nealiniate pentru e- 
forturi mai mari în lupta de înfăp
tuire a unei noi ordini economice in
ternaționale. pentru unitatea si soli
daritatea statelor mișcării din care 
fac parte.

Directorul executiv al O.N.U.D.I., 
Abd-El Rahman Khane, a pus accen
tul. în cuvîntul său. pe necesitatea 
unor eforturi sporite din partea sta
telor nealiniate pentru asigurarea u- 
nei dezvoltări economice accelerate. 
El a relevat că atingerea unor ase
menea obiective necesită restructura
rea relațiilor economice internaționale, 
instaurarea unei noi ordini în acest 
domeniu, fără de care nu se poate 
avea în vedere soluționarea nume
roaselor dificultăți cu care sînt con
fruntate țările în curs de dezvoltare.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
hotărârea O.N.U.D.I. de a contribui la 
strădaniile depuse de țările în curs 
de dezvoltare, precum si pentru in
staurarea ne plan international a 
unor raporturi de colaborare, pe 
baza egalității tuturor popoarelor, 
pentru asigurarea păcii, destinderii si 
securității.

Nealinierea rămîne politica de 
bază a Indoneziei, politică ce se ca
racterizează. pe plan extern, prin 
independentă, precum si prin rolul 
activ pe care este hotărîtă să-l joace 
în lupta pentru pacea mondială, pen
tru o nouă ordine internațională. în
temeiată pe dreptate si egalitate între 
toate popoarele lumii — a declarat 
ministrul de externe al Indoneziei. 
Mochtar Kusumaatmadja. Analizind 
actuala situație internațională, el a 
evidential existenta unor fenomene 
de întărire a politicii de bloc, ale 
slăbirii destinderii si chiar de reve
nire la o serie de aspecte vechi, de
pășite. din perioada războiului rece, 
în această situație — a arătat vorbi
torul — unitatea si solidaritatea 
nealiniaților reprezintă un element de 
o importantă vitală si. totodată, prin
cipala sursă a forței și a succesului 
acțiunii mișcării de nealiniere.

El s-a declari de acord cu ideea 
privind transformarea Oceanului In
dian intr-o zonă a păcii, propunînd o 
reuniune a țărilor riverane ca o 
primă etapă spre o conferință în 
problema Oceanului Indian.

Ministrul afacerilor externe al 
R.D.P. a Yemenului. Muhammad Salih 
Muți Al Yafai, a subliniat necesita
tea asigurării unității mișcării de 
nealiniere împotriva tendințelor im
perialismului. care — a spus el — 
continuă să depună eforturi pentru a 
încetini dinamica luptei de eliberare 
a popoarelor. în context, vorbitorul 
s-a referit la situația din Orientul 
Mijlociu, subliniind că aceasta nu 
poate fi soluționată în afara unui 
acord care să prevadă respectarea 
drepturilor naționale ale poporului 
palestinian. El s-a pronunțat pentru 
sprijinirea eforturilor poporului co
reean de reunificare pașnică a patriei 
si a salutat propunerile privind trans
formarea Mării Roșii și a Oceanului 
Indian in zone ale păcii.

într-un context în care se înregis
trează o intensificare a acțiunilor 
agresive ale imperialismului si neo- 
colonialismului. mișcarea de nealinie
re trebuie să fie mai dinamică, mai 
hotărîtă și să se angajeze mai mult 
într-o activitate concretă pentru 
realizarea idealurilor sale — a arătat 
Fily Sissoko, ministrul de externe al 
Republicii Guineea. Vorbitorul s-a 
referit; pe larg, la necesitatea luptei 
împotriva regimurilor rasiste dm 
Africa. lansînd un apel pentru spriji
nirea popoarelor din Zimbabwe. Na
mibia si Africa de Sud. în lupta 
pentru obținerea independentei 
pline.

Ministrul de externe guineez 
pronunțat pentru edificarea unor
i-aporturi economice, in special între 
țările nealiniate, dar si între aceste^ 
si alte state, pe baza respectării 
independentei si Realității fiecăruia, 
în mod deosebit; el a subliniat im
portanta colaborării ne planul trans
ferului de tehnologie, ca un sprijin 
important al eforturilor spre progres 
ale tarilor în curs de dezvoltare.

Subliniind că Republica Djibouti 
și-a obținut dreptul la autodetermi
nare cti ajutorul țărilor nealiniate, 
Abdallah Mohamed Kamil, prim-mi-

lor 
de-

s-a 
noi

Stabilirea de relații 
diplomatice

intre Zair și Angola
KINSHASA 29 (Agerpres). — Zai

rul și Angola, 
blească relații 
de ambasadori, 
municat oficial 
agenția AZAP.

Comunicatul, 
France Presse, 
ambelor țări de a dezvolta raporturi 
de încredere mutuală și de coope
rare reciproc avantajoasă.

sta-au hotărît să 
diplomatice, la nivel 
informează
dat publicității de

un co

menționează agenția 
subliniază dorința

afacerilor ex-nistru șl ministru al 
terne al Republicii Djibouti, a ară
tat că tînărul stat african este ho
tărît să-și bazeze politica externă 
pe principiu] neutralității pozitive, 
să fie întotdeauna alături de cei 
care sprijină dreptul popoarelor la 
independență. Vorbitorul a arătat că 
nu poate exista o independență po
litică reală în afara independenței 
economice, subliniind importanța 
instaurării unei noi ordini interna
ționale.

Evidențiind că nealiniații și-au 
adus o contribuție importantă la în
făptuirea decolonizării, la eforturile 
pentru dezarmare, la întărirea secu
rității internaționale și la edificarea 
unei noi ordini economice mondia
le, Siteke Mwale, ministrul aface
rilor externe ai Zambiei, a atras a- 
tenția asupra necesității unității 
mișcării de nealiniere într-un mo
ment în care sînt vizibile eforturile 
de subminare a acesteia. în legătură 
cu Africa, vorbitorul a arătat că re
gimurile rasiste minoritare, cu spriji
nul cercurilor imperialiste, încear
că să supraviețuiască și să zădărni
cească lupta de eliberare și s-a pro
nunțat pentru intensificarea spriji
nului acordat mișcărilor de elibera
re din

El a 
portant 
pentru 
economice 
în context, că, datorită poziției ță
rilor industrializate, nu se înregis
trează, în prezent, nici un progres 
în tratativele privind colaborarea e- 
conomică reciproc avantajoasă între 
statele dezvoltate și 
dezvoltare.

Comisarul federal 
externe al Nigeriei. 
Namvan, a subliniat. în cuvîntul său, 
faptul că. în ciuda unor tendințe de a 
se crea disensiuni între țările Africii, 
statele continentului și-au dovedit 
posibilitatea de a depăși toate aceste 
dificultăți, de a acționa cu succes 
împotriva ultimelor vestigii ale co
lonialismului. rasismului si aparthei
dului, ale tendințelor de dominație 
străină. Africa — a spus el — este 
capabilă să găsească singură soluții 
pentru toate dificultățile sale.

Abordînd alte probleme ale 
tuației internaționale, vorbitorul 
subliniat caracterul irațional 
cursei înarmărilor, căreia trebuie 
i se pună capăt. El a relevat im
portanța edificării unei noi ordini 
economice internaționale, avîndu-se 
în vedere stadiul de dezvoltare al 
fiecărui stat, precum și necesitatea 
unui ajutor mai susținut pentru cele 
mai sărace țări.

în cuvîntul său, conducătorul dele
gației Guineei Ecuatoriale, Nguema 
Essono Ncharna, a subliniat îndeo
sebi faptul că, în momentul de față, 
Africa oferă un exemplu conclu
dent al tendințelor marilor puteri 
coloniale occidentale, ca, printr-un 
așa-zis ajutor economic și militar, 
să sprijine regimurile minoritare 
rasiste de pe continent. Exprimîn- 
du-și îngrijorarea față de imixtiu
nea străină In problemele Africii, 
vorbitorul a arătat că acest conti
nent trebuie să se transforme într-o 
regiune demilitarizată. Totodată — a 
spus el — fiecare stat trebuie să-și 
păstreze dreptul de a se dezvolta 
după sistemul economico-social ca- 
re-i corespunde in cea mai mare 
măsură.

Phoune Sipraseuth, vicepremier și 
ministru de externe al “ 
a apreciat că mișcarea 
re joacă un roi tot mai 
arena internațională, , 
țările nealiniate să-și intensifice e- 
forturile în vederea dezvoltării so
lidarității reciproce. Referindu-se la 
noua ordine economică internațio
nală, el a apreciat că pentru înfăp
tuirea ei este necesar să se inten
sifice colaborarea atît cu țările so
cialiste, cît și cu țările dezvoltate 
care pot ajuta la atingerea acestui 
țel important al țărilor în curs de 
dezvoltare și nealiniate.

Mișcarea de nealiniere, a relevat 
Isidoro Malmierca, ministrul relații
lor externe al 
cu hotărîre 
schimbării relațiilor economice 
echitabile 
destinderii 
dezarmării. El a apreciat că țările 
nealiniate au sarcina de a consolida 
unitatea și solidaritatea lor, subli
niind importanța primordială a edi
ficării noii ordini economice inter
naționale și, în acest context, op- 
tind pentru crearea unui grup de 
lucru al nealiniaților in vederea 
stabilirii programului de colaborare 
economică între țările care fac parte 
din această mișcare.

sudul Africii.
relevat ca un obiectiv lm- 
al statelor nealiniate lupta 
edificarea unei noi ordini 

internaționale, arătînd

cele in curs de

pentru afacerile 
Joseph Garba

si- 
a 

al 
să

R.D.P. Laos, 
de nealinie- 
important pe 
și a chemat

Cubei, își continuă 
eforturile în vederea 

in
existente, consolidării 
internaționale, păcii și

Abdel Halim Khaddam, vicepre
mier și ministru de externe al Si
riei, a chemat țările nealiniate să 
depună eforturi maxime în vederea 
consolidării unității și a solidarită
ții mișcării din care fac parte. Ex- 
primînd sprijinul țării sale pentru 
lupta de eliberare națională a po
poarelor din sudul Africii, pentru 
unificarea Coreei și menținerea 
unității și Integrității Ciprului ne
aliniat, ministrul sirian a subliniat 
că țara sa este hotărîtă să depună 
în continuare eforturi maxime în 
vederea înfăptuirii unei păci juste 
în Orientul Mijlociu.

Abdelaziz Bouteflika, ministrul 
afacerilor externe al Algeriei, evo- 
cind, în intervenția sa, succesele pe 
care le-au obținut în ultimii ani for
țele progresiste de eliberare din 
lume, a insistat asupra necesității 
unității nealiniaților și a clarității 
țelurilor lor. Destinul comun al po
poarelor noastre ne obligă să cău
tăm soluții comune pentru proble
mele noastre — a subliniat minis
trul algerian.

Bangladesh sprijină cu hotărîre 
țelurile și principiile țărilor neali
niate, convins că această mișcare 
reflectă aspirațiile juste ale țărilor 
în curs de dezvoltare, a evidențiat 
Mohammed Shamsul-Haq, ministrul 
afacerilor externe al Bangladesh. E- 
dificarea noii ordini economice — a 
spus el — rămîne cea mai importan
tă cerință cu care este confruntată 
lumea de astăzi.

Myint Maung, ministrul de exter
ne al Birmaniei, a apreciat că prin
cipiile mișcării de nealiniere reflec
tă aspirațiile esențiale ale marii 
majorități a țărilor lumii. Ca țări 
nealiniate — a spus el — ne-am a- 
sumat sarcina de a schimba vechea 
ordine internațională și de a crea o 
nouă ordine, la baza căreia să stea 
egalitatea în drepturi, încrederea 
reciprocă și dreptatea. Reușita țări
lor nealiniate în îndeplinirea aces
tei sarcini depinde în mare măsură 
de capacitatea lor de a depăși di
sensiunile interne și de a 
unitatea necesară.

Nikos Rolandis, ministrul 
lor externe al Ciprului, a 
că mișcarea de nealiniere poartă o 
mare răspundere în lume ca valoa
re morală și ca forță politică în re
zolvarea focarelor de criză, îndeo
sebi din Africa și Orientul Mijlociu. 
El și-a exprimat speranța că țările 
nealiniate vor ajuta la găsirea unei 
soluții corespunzătoare pentru Ci
pru.

Joaquim Alberto Chissano, minis
trul afacerilor externe din Mozam- 
bic, subliniind importanța acțiunilor 
țărilor nealiniate pentru lichidarea 
definitivă a rasismului și a politicii 
de apartheid din sudul continentu
lui african, s-a referit la lupta de 
eliberare a popoarelor din Namibia 
și Zimbabwe, care înregistrează suc
cese tot mai mari și a pledat pen
tru aplicarea în practică a hotăriri- 
lor O.U.A. și ale Națiunilor Unite 
privind înlăturarea rasismului.

Alioune Blondin Deye, ministrul de 
externe si cooperării internaționale al 
Republicii Mali, a subliniat în inter
venția sa că țările nealiniate au de
venit un instrument de neînlocuit 
în lupta pentru pace și împotriva 
sărăciei, pronunțîndu-se în favoarea 
consolidării rândurilor mișcării ne
aliniaților. Una din principalele pro
bleme ale lumii contemporane — a 
continuat ministrul malian — este 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale, subliniind că țara sa se 
pronunță pentru schimbarea meca
nismului economic internațional 
existent.

Ministrul afacerilor externe al 
Beninului, Michel Alladaye, a arătat, 
în cuvîntul său, că forțele imperia
lismului depun, în prezent, eforturi 
serioase pentru a provoca o sciziune 
în rîndul țărilor nealiniate, urmă- 
rindu-și interesele cu caracter neo
colonialist. Tocmai de aceea, a ară
tat vorbitorul, este foarte important 
ca reuniunea să contribuie la re
afirmarea principiilor nealinierii, a 
atașamentului statelor nealiniate 
față de aceste principii. Referindu-sc 
la o serie de aspecte ale actualei 
situații internaționale, ministrul de 
externe al Beninului s-a pronunțat 
pentru sprijinirea popoarelor care 
luptă împotriva dominației străine, 
centru respectarea dreptului lor la 
suveranitate și independență.

Au mai luat cuvîntul, prezentînd 
poziția statelor lor în problemele de 
bază ale vieții internaționale, repre
zentanții Iordaniei, Nigerului, So
maliei, Emiratelor Arabe Unite, Con
ferinței islamice, Botswanei, Sierrel 
Leone, Nepalului, Butanului, Maro
cului, Ugandei, Ciadului. Liberiei, 
Omanului. Zairului. Republicii Mal- 
dive, Gabonului, Etiopiei. Togoului, 
Imperiului Centrafrican. Camerunu
lui si Venezuelei.

european al tineretului și studenților

asigura

afaceri- 
declarat

încheierea reuniunii 
de experți din țările 

participante la Conferința 
pentru securitate 

și cooperare
BONN 29 (Agerpres). — Reuniu

nea de experți din țările participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa (C.S.C.E.) și-a 
încheiat lucrările la Bonn, adoptînd 
prin consens raportul pentru pregă
tirea „Forumului Științific". Subli
niind că forumul va avea loc în 
conformitate cu dispozițiile corespun
zătoare ale Actului final, documen
tul menționează că, în cadrul celor 
patru puncte ale ordinii de zi, tema 
centrală o reprezintă 
problemelor de interes comun pri
vind dezvoltarea prezentă și viitoa
re a științei, intensificarea contacte
lor, comunicațiilor și schimburilor de 
informații între instituții științifice 
și oameni de știință.

în acest context, se preconizează 
să fie examinate următoarele do
menii și subiecte : științele exacte 
și naturale, cu accent pe cercetarea 
științifică în domeniul surselor noi 
de energie și cel al producției ali
mentare ; medicina, în special cerce
tarea pentru combaterea bolilor car
diovasculare, canceroase și virale ; 
științele umane și sociale, în cadrul 
cărora vor fi analizate unele feno
mene sociale, social-economice șl 
culturale în strânsă legătură cu pro
blemele mediului înconjurător și dez
voltării urbane.

Forumul științific european urmea
ză să-și înceapă lucrările la 18 fe
bruarie 1980, la Hamburg, în R. F. 
Germania. El își va desfășura acti
vitatea atît în ședințele plenare, cît 
și în ședințe ale organelor de lucru 
subsidiare. în cadrul lucrărilor fo
rumului își vor aduce contribuția 
U.N.E.S.C.O. și C.E.E./O.N.U., orga
nisme interguvemamentale care des
fășoară programe științifice și teh
nice pe plan european.

examinarea

HAVANA 29 (Agerpres). — Capi
tala Cubei. îmbrăcată în straie sărbă
torești. a găzduit vineri festivitatea 
de deschidere a celui de-al XI-lea 
Festival mondial al tineretului si stu
denților. desfășurat sub deviza „Pen
tru solidaritate antlimperialistă. pace 
si prietenie".

După parcurgerea străzilor din 
centrul capitalei, delegațiile au so
sit pe marele stadion „Latino-ame- 
rican". în tribuna oficială se aflau 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, președintele Con
siliului de Stat si al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, alți 
conducători de partid si de stat cu
banezi, precum si oaspeți străini.

Purtînd drapelul de stat si stema 
Republicii Socialiste România, dele
gația tineretului din tara noastră, 
condusă de Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. și din 
care fac parte tineri muncitori, ță
rani. intelectuali, elevi si studenti. 
fruntași în muncă si la învățătură, 
a fost, întâmpinată cu vii aplauze la 
sosirea ei pe stadion.

După defilarea delegațiilor șl 
aprinderea flăcării festivalului,

Raul Castro, al doilea secre
tar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri alo 
Republicii Cuba, a declarat deschis 
cel de-al XI-lea Festival mondial al 
tineretului și studenților.

A urmat un impresionant spectacol 
sportiv al tinerilor cubanezi.

în aceeași zi a avut loc deschi
derea Clubului delegației române. Pe 
întreaga durată a festivalului, aici 
vor fi organizate manifestări poli
tice. cultural-artiști ce. se vor desfă
șura întâlniri ale delegației noastre 
cu alte delegații participante, vor fi 
realizate schimburi de opinii si ex
periență. La sediul Clubului national 
român s-a deschis o expoziție de fo
tografii care prezintă. în imagini su
gestive. secvențe din activitatea to
varășului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, din munca și viata ti
neretului patriei noastre. Sînt pre
zentate. totodată, marile înfăptuiri 
ale poporului, sub conducerea 
P.C.R., în toate domeniile de activi
tate.

PORTUGALIA

Consultări pentru soluționarea crizei de guvern
LISABONA 29 (Agerpres). — Pre

ședintele Portugaliei. Antonio Ra- 
malho Eanes. a avut consultări, la 
Palatul Belem, cu liderii principalelor 
patru partide politice din tară — so
cialist. comunist, social-democrat si 
C.D.S. — consacrate analizării 
actualei crize politice declanșate ca 
urmare a ieșirii din coaliția 
namentală a reprezentanților 
lui Democratic si Social.

După aceste întrevederi, 
reacții ale liderilor acestor 
sint favorabile organizării de noi ale
geri generale.

Alvaro Cunhal. secretar general al 
P.C. Portughez, a declarat că aceasta 
este alternativa, dacă nu se poate 
realiza maioritatea pentru un nou 
guvern.

guver- 
Centru-

primele 
partide

La rlndul său. Mario Soares, secre
tarul general al P.S.P.. a comunicat 
președintelui Eanes că partidul său 
va dovedi flexibilitate în negocierile 
pentru formarea unui nou guvern, iar 
cabinetul demisionar își va asuma 
sarcina de guvern interimar, girînd 
problemele esențiale și urgente ale 
tării pînă la constituirea unei noi 
administrații.

într-un comunicat al Secretariatului 
national al Partidului Socialist Por
tughez. reunit după încheierea con
vorbirilor avute la palatul preziden
țial. se subliniază opoziția P.S.P. fată 
de ideea constituirii unui cabinet de 
tehnocrat!, care „nu ar putea reflecta 
nici votul alegătorilor, nici voința 
populară".

agențiile de presă transmit

DE PRETUTINDENI
• MUTAȚII ANTRO

POLOGICE. Centrul de an- I 
tropologie din Wroclaw (Polonia)
'a dat publicității rezultatele 
unor măsurători comparative 
făcute la interval de un deceniu 
pe grupuri reprezentative ale 
populației formate din peste 
22 000 de persoane. Potrivit aces
tor rezultate, înălțimea tinerilor 
în virstă de 18—22 de ani a fost 
în 1977 cu 2 centimetri, iar a ti
nerelor cu 1,50 centimetri mai 
mare decit a băieților și fetelor 
din aceeași categorie de vîrstă 
care au format obiectul unor 
teste în 1967. La grupul de adulti 
cercetat s-a constatat o vădită 
tendință de ingrășare. De exem
plu, circumferința taliei la bărba
ții de 40 de ani a crescut, în 
decurs de zece ani, cu 4 centi
metri. Testele de mai sus sint 
menite să prevină asupra riscu
rilor pe care le implică o ali
mentație prea abundentă si lipsa 
de exercițiu fizic.

• URME DE VIAȚĂ 
CU 2,8 MILIARDE DE 
ANI IN URMĂ. Geologii 
ucraineni au descoperit ampren
te de bacterii și alge in roci 
avind vîrsta de 2,8 miliarde de 
ani. Această descoperire este de 
natură să determine o reconsi
derare a datei apariției vieții pe 
planeta noastră cu cîteva sute 
de milioane de ani. Specialiștii 
au luat probe din straturile de 
minereu de fier din zona ano
maliei magnetice de la Ananiev 
(sudul Ucrainei) și le-au studiat 
cu ajutorul microscopului elec
tronic. Mărind piesele de 9 000 
de ori, cercetătorii au văzut 
urmele unei întregi colonii de 
bacterii.

• OMAGIU LUI PAUL 
ROBESON. Sindicatul artiș
tilor din Hollywood a propus, 
recent, omagierea memoriei lui 
Paul Robeson, marele cîntăret 
de culoare și militant progresist, 
decedat în 1976 — omagiere cort 
form tradiției încetățenite in / 
cunoscuta localitate california-
nă : prin ridicarea postumă a unei 
stele comemorative pe așa-nu- 
mita „Alee a faimei". întinzîn- 
du-se pe o distantă de peste un 
kilometru, pe ambele părți ale 
bulevardului Hollywood, „Aleea 
faimei" cuprinde un șir întreg de 
astfel de monumente purtătoare 
de nume celebre, constituin- 
du-se ca o originală galerie co
memorativă a personalităților ar
tistice ce au contribuit la gloria 
„cetății filmului". După ce a 
opus initial rezistență, forul lo
cal, căruia i se fac asemenea 
propuneri, a fost nevoit, pînă la 
urmă, să accepte să se acorde 
locul cuvenit pe „Aleea faimei" 
renumitului artist.

• RELICVE AZTECE 
PE STRĂZILE CAPITALEI 
MEXICANE. în timpul unor 
lucrări edilitare Întreprinse ln- 
tr-o zonă centrală a capitalei 
Mexicului a fost scoasă la lumi
nă o lespede cu bogate ornamen
tații reprezentînd pe zeița Lu
nii. eroină a mitologiei aztece. 
Descoperirea nu este întîmplă- 
toare, întrucît sub fundamentul 
clădirilor din această parte a 
orașului se află ruinele unor 
vechi construcții aztece. în 
zona unde a avut loc des
coperirea s-a aflat odinioară 
scara principală a celui mai 
vestit templu al Tenochtitlanu- 
lui (denumirea capitalei impe
riului aztec).
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La
(Consiliul 
O.N.U.). 
punctului, de pe ordinea
privind activitățile corporațiilor trans
naționale. Reprezentantul țării 
tre a subliniat în cuvîntul său 
sitatea intensificării eforturilor 
ror statelor pentru elaborarea
cod de conduită care să guverneze 
activitatea acestor corporații. în con
textul mai larg al edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

0 declarație a președin
telui Republicii Peru. Instau- 
rarea unei adevărate 'democrații în 
Peru poate fi realizată numai prin 
transformări social-economice radicale 
în interesul majorității covârșitoare a 
populației, a declarat președintele 
Republicii Peru, Francisco Morales 
Bermudez. în apelul radiodifuzat 
adresat națiunii cu prileiul celei de-a 
157-a aniversări a independentei. 
Ziua națională a tării. în planul poli
ticii internaționale. Peru va promova 
în continuare dezvoltarea si întărirea' 
relațiilor cu toate țările, pe baza prin-

In perioada 8—30 
samblul folcloric 
din Tirgoviște a efectuat un 
turneu in 13 orașe din Franța. 
Ansamblul a participat, alături 
de formații din Franța, Portuga
lia, Elveția, Belgia, Polonia, 
Mexic si Bolivia, și la festiva
lurile folclorice internaționale 
de la Chateau-Gombert (Mar
silia) si Saintes.

iulie, an- 
„Dimbovița"

revendicat de organizația extre
mistă „Grapo", în care și-au pier
dut viața generalul Juan Sanchez 
Ramos Izquierdo și aghiotantul său, 
locotenent-colonelul Juan Perez Ro- 
driguez.

Convorbiri egipteano— 
americane, Mlnlstri>i egiptean ai 
afacerilor externe, Mohamed Ibra
him Kamel, a avut două runde de 
convorbiri cu Alfred Atherton, am
basadorul itinerant al S.U.A. pentru 
Orientul Mijlociu, care se află 
Egipt, în cadrul 
zonă.

’n
noii sale misiuni în

Un comunicat al șefilor 
de stat major ai armatei 
Spaniole suhliniaz-ă că nici un 
act de terorism nu va putea îm
piedica forțele armate să-și înde
plinească datoria lor în serviciul 
țării, sub autoritatea și conducerea 
guvernului. Această luare de poziție 
a conducătorilor armatei — subli
niază agenția Reuter — intervine la 
numai o săptămînă de la atentatul

Evoluția stației „Saliut 
g". După cum
T.A.S.S., cosmonauții sovietici Vla
dimir Kovalionok și Aleksandr Ivan- 
cenkov au ieșit, sîmbătă, din com
partimentul stației „Saliut-6“ în 
spațiul cosmic pentru a demonta și 
înlocui unele aparate științifice 
fixate pe suprafața externă a sta
ției. Cei doi cosmonauți s-au aflat în 
spațiul liber timp de două ore și 
cîteva minute.

relatează agenția

Cooperarea internațională - in slujba accelerării 
progresului țărilor in curs de dezvoltare 

Reuniunea grupului de economiști convocat de directorul executiv 
al O.N.U.D.I.

VIENA 29 (Agerpres). — La sediul 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială 
din Viena s-a încheiat 
grupului de economiști 
directorul executiv al 
pentru a examina noi forme și me
canisme de cooperare internațională 
în vederea accelerării industrializării 
tarilor in curs de dezvoltare.

Au participat economiști de renu
me. printre care Gunnar Myrdal, lau
reat al premiului Nobel. P.M. Rosen- 
stein-Rodan. Paul Marc Henri. Jua
rez Lopez. Jagdish Bhagwati. Josef 
Pajestka și alții.

(O.N.U.D.I.) 
reuniunea 

convocat de 
O.N.U.D.I.

naționale și promovarea 
echitabile și eficiente de 
cu alte state. în spiritul 

președintelui Nicolae 
despre o nouă ordine eco-

Din tara noastră a luat parte prof. 
Gheorghe Dolgu. rectorul Academiei 
de studii economice, care a înfăți
șat experiența României în făurirea 
industriei 
de relații 
cooperare 
concepției 
Ceaușescu
nomică internațională.

Dezbaterile s-au concentrat asupra 
problemelor legate de strategiile și 
politicile naționale de industrializare, 
raportul între efortul propriu al fie
cărui popor si cooperarea internațio
nală în domeniul industrializării.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

piața comună: Dosare rămase in suspensie...
in cursul acestei săptămîni,. la 

„cartierul general" de la Bruxelles 
al Comunității economice vest-eu
ropene (C.E.E.), 30 de, miniștri din 
cele nouă țări membre au încercat, 
într-un ultim efort, înaintea vacan
ței de vară, să urnească mecanis
mul relațiilor intercomunitare aflat, 
în cîteva domenii-cheie, într-un 
punct mort. Nu întimplător, minis
tru) comerțului exterior al Italiei. 
Rinaldo Ossola, arăta recent, în mod 
plastic, că tentativa „celor nouă" de 
a, înainta pe calea rezolvării proble 
melor divergente „amintește de 
mișcarea crabului care adesea a- 
vansează... lateral". Aceeași „miș-_ 
care laterală" a caracterizat și dez-‘ 
baterile acestei „săptămîni comu
nitare", care nu s-au putut finaliza 
cu rezultate concrete.

Disputele cele mai încinse au fost 
polarizate, și de data aceasta. în 
jurul „dosarului agricol". „Europa 
verde" este amenințată, în ultima 
vreme, pe mai multe fronturi. După 
ce Statele Unite au acuzat Piața 
comună că practică o concurență 
neloială pe piața externă, recurgînd 
la practica subvenționării exportu
rilor sale de produse agricole — 
acuzație care a găsit cîștig de cau
ză pe parcursul negocierilor comer
ciale multilaterale desfășurate Ia 
Geneva sub egida G.A.T.T. — un 
nou și mai virulent atac a venit de 
peste Canalul Mînecii. La încheie
rea reuniunilor din această săptă
mînă de la Bruxelles, ministrul de 
externe britanic, David Owen, a a- 
rătat clar că pentru Londra revi-

zuirea întregii politici agricole co
mune este apreciată ca o condiție 
prealabilă „sine qua non" a rezol
vării celorlalte probleme, în primul 
rind a creării uniunii monetare, în
trucît „Marea Britanie nu a reușit 
in 1972, cu ocazia aderării, să în
cheie un acord cit de cit avantajos 
pentru ea".

în actuala conjunctură, Anglia 
este din nou bănuită de a juca ro
lul de „cal troian" al Americii in 
Piața comună, suspiciune care, 
după cum se știe, „a înghețat" în 
trecut multă vreme relațiile brita
nicilor cu țările vest-europene. Re
ferindu-se la aceste ultime evoluții, 
într-un comentariu semnificativ in
titulat „Furtuni in Europa agricolă", 
cotidianul economic francez „LES 
ECHOS" scria zilele trecute : „Ma
nevra de peste Canalul Minecii va 
obliga fiecare partener al Europei 
-celor nouă- fie să se angajeze mai 
profund in apărarea intereselor co
munitare. fie, dimpotrivă, să-si îm
partă deschis, împreună cu Marea 
Britanie, răspunderea unei crize 
grave. In mod ciudat insă, chiar ță
rile ale căror exporturi agricole pro
gresează mai mult, cum ar fi R.F.G. 
Si Olanda, nu manifestă nici zel. 
nici entuziasm in apărarea Europei 
verzi..."

în fine, nu mai puțin liniștitoare 
pentru soarta Pieței comune agri
cole se conturează acum perspecti
va aderării iminente la această or
ganizație a Greciei, Spaniei și Por
tugaliei, țări cu puternice tradiții 
agrare, care se anunță ca factori

deosebit de redutabili în ascuțirea 
concurenței intracomunitare în 
acest domeniu. „Amenințarea e 
serioasă — remarcă, în acest 
sens, agenția FRANCE PRES- 
SE. Numai Spania, de pildă, dacă 
ar intra astăzi in C.E.E., ar spori 
cu 25 la sută producția comunitară 
de vin, cu 60 la sută cea de pepeni, 
cu 55 la sută cea de caise etc"... Fi
rește, aceasta ar însemna o serioa
să concurență suplimentară pentru 
produsele actualelor țări membre.

Tocmai ca o măsură de prevenire 
a unei asemenea perspective, in 
Franța, de exemplu, primul minis
tru Raymond Barre a fost însărcinat 
cu elaborarea unui plan decenal de 
dezvoltare a regiunilor franceze din 
sud-est, spre a oferi „compensații" 
producătorilor agricoli care vor fi 
cei mai afectați de viitoarea concu
rență. Presa franceză subliniază 
însă că acest plan este eșalonat pe x--------■------- »_ x>— ce efecteie

de la 9 la 12 
simțite ime- 
problema se 
iar semnele

termen lung, în timp 
lărgirii Pieței comune 
membri se vor face 
di at. Cu alte cuvinte, 
menține în suspensie, 
de întrebare pe care le ridică pro
iectele de extindere a C.E.E. se 
păstrează.

în fine, miniștrii agriculturii nu 
au putut adopta nici o hotărîre în 
domeniul pescuitului. Măsurile res
trictive unilaterale anunțate de gu
vernul britanic privind pescuitul de 
heringi în largul Scoției au provo
cat, după cum se știe, reacția pu
ternică a unor parteneri din Piața 
comună, cum ar fi Franța, Dane-

marca, R.F.G. și Olanda. Așadar, o 
nouă filă rămasă nerezolvată în do
sarul agricol care. în întregimea sa, 
a fost reportat pentru negocierile 
din toamnă.

Nu mai puține controverse a con
tinuat să provoace „dosarul mone
tar". După discuții îndelungate, pro
iectul franco—vest-german de e- 
dificare a unei zone de stabilitate 
monetară in perimetrul C.E.E. nu 
a putut ieși din sfera incertitudini
lor. Rezultatul : amînarea pentru la 
toamnă...

„Dosarele industriale" aflate pe 
masa discuțiilor au evidențiat, la 
rîndul lor, aceeași persistență a di
vergentelor. Dacă in sectorul con
strucțiilor navale, puternic afectat 
de criză la ora actuală, s-a reușit, 
în ultimă instanță, să se ajungă la 
un consens asupra necesității unei 
reduceri concertate a capacităților 
de producție, în schimb. în dome
niul industriei siderurgice, care su
portă. de asemenea, rigorile rece
siunii, diferendele nu au putut fi 
aplanate. Interlocutorii nu au izbu
tit să adopte planul anticriză menit 
să revitalizeze industria oțelului.

Sub aceste auspicii, notează ob
servatorii de presă, perioada de va
canță intervenită la cartierul ge
neral al Pieței comune nu se anun
ță prea liniștită, ea fiind umbrită 
de realitatea atotprezentă a dosare
lor lăsate în suspensie, reflexul 
menținerii unor contradicții greu 
de împăcat.

Viorel POPESCU
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Frunza de viță
...A știut ce a știut cine, punînd Justiției o balanță in mînâ, i-a 

așternut și o legătură peste ochi. De unde s-a și născut expresia că 
justiția — mai precis o anumită justiție — ar fi oarbă. Deși, în reali
tate, mai trage cu coada ochiului pe sub legătură, să vadă cum bate 
vîntul în talerele balanței.

...într-o mică insuliță — aflată sub jurisdicția unui fost imperiu, 
despre care se spunea odinioară că pe întinsul lui soarele nu apune 
niciodată — un tînăr și-a rătăcit o mînă prea lungă în raftul unui 
magazin. Potrivit unui obicei local, n-a fost arestat, ci pedepsit cu 
cîteva lovituri de baston. Urmarea ? O asociație umanitară vest- 
europeană a acționat în justiție guvernul fostului imperiu. Ce vreți, 
Justiția, chiar legată la ochi, nu poate tolera asemenea crime împo
triva umanității.

..Era un mic negustor, făcea deplasări dese — în timpul cărora 
în locuința sa, singuratică, s-au săvîrșit 12 spargeri. Exasperat, omul 
și-a instalat un dispozitiv de protecție care, la a 13-a efracție (fără 
superstiții I), a rănit pe unul din spărgători. Urmarea ? Un proces în 
toată regula : victima (păgubașul) a fost dată în judecată de infractor, 
iar în instanță s-a discutat cu seriozitate dacă rănirea borfașului 
face parte din riscurile sale „profesionale", este sau nu accident de 
„muncă". Negustorul a fost condamnat (e drept, cu suspendarea 
pedepsei), iar infractorul meditează dacă să ceară despăgubiri 
asigurărilor sociale.

...Lucrînd la o altă scară, o bandă a organizat, acum mai mulți 
ani, devalizarea unui tren poștal; prin proporțiile prăzii, jaful a fost 
denumit „furtul secolului". Subiect, desigur, suculent pentru diverși 
producători de scenarii, filme, schițe și cărți polițiste, benzi desenate, 

spargerii, aflați în diferite 
cum adică, să li se fure 
au obținut — să se constituie

Atît de suculent, încît pe autorii 
închisori, i-a cuprins indignarea: 
furtul ? Ca urmare, au cerut — șl 
parte civilă, cu un comitet de juriști (nelegâți la ochi) care să le 
apere interesele și să perceapă 
drepturi de autor, pentru idee.

...Dar de ce să vorbim de „hoții secolului" și nu de criminalul 
mileniului ? în editura „Nouvelles editions latines" a apărut o noutate 
editorială nelatină — respectiv o nouă traducere a lui „Mein Kampf", 
capodopera binecunoscutului... umanist și om de litere Adolf Hitler. 
Ceea ce a scandalizat pe mulți — chiar dacă nu era vorba de 
descendenți ai eroilor Rezistenței sau de rude ale victimelor de la 
Oradour. Editura a fost dată in judecată — Iar justiția s-a pronunțat: 
cartea poate fi difuzată — cu condiția să insereze după copertă un 
pasa| din sentința de la Nurnberg prin care au fost condamnate 
căpeteniile hitleriste.

Atît, o mică notiță Introductivă — șl nu se va mai observa că, în 
loc de cerneală tipografică, fiecare literă e scrisă cu amestec de 
singe și otravă. Legată la ochi, cum putea să vadă Justiția cele 
50 de milioane de morți ai celui de-al doilea război mondial, flăcările 
care au mistuit lumea, ruinele orașelor, execuțiile și gropile comune, 
spînzurătorile, lagărele și uzinele de gazare ? Cum să sesizeze vreo 
coincidență între recrudescența neonăpîrcilor și reeditarea lui „Mein 
Kampf" ?

...Justiția era înfățișată cu vederea acoperită printr-o legătură de 
pînză.

în unele cazuri ar trebui reprezentată ca purtînd peste ochi frunză 
de viță.

Ca simbol de înveștmîntat rușinea.

o cotă-parte din beneficii. Ca
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