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1979 —anul unui important volum de investiții

Cale larg deschisă 
tehnologiilor moderne

La Galati se înaltă» ,

CEL MAI MARE

pe șantierele de construcții
FURNAL AL ȚARII

NOASTRE
„Trebuie găsite soluții de construcție care să ducă la con

sumuri mult reduse de ciment, oțel-beton și alte materiale. Este 
necesar, totodată, să se acționeze mai hotărît pentru perfecțio
narea activității în construcții, pentru accelerarea industrializă
rii lucrărilor pe baza programului de mecanizare stabilit și 
creșterea indicilor de utilizare a mijloacelor tehnice, pentru 
mai buna folosire a forței de muncă“.

NICOLAE CEAUȘESCU

• Foaia matricolă a unei vetre de foc • „înche- 
ietorul de pluton“ între primele zece furnale 
din lume • Ce-i mai ușor: să desfereci cel mai 
puternic izvor de fontă al României, sau să obții 
carnetul de șofer ? • Un viitor sudor vrea să 

iscălească și el în cartea industrializării

Furnalul nr. 5, de 2 700 mc (din fotografie), de la Combinatul siderurgic — 
Galați deține, pînă la ora actuală, recordul de putere între furnalele Româ
niei. Pînă la ora actuală, deoarece îl va detrona, încă în acest an, furnalul 
nr. 6, de 3 500 mc. Reportajul de față este consacrat vieții și muncii de 

fiecare zi a constructorilor acestui mare obiectiv al cincinalului 
DichiseanuFoto : E.

\

După cum este cunoscut, potrivit hotărîrilor Confe
rinței Națională a partidului, in domeniul investiții
lor. la fel ca în toate celelalte sectoare ale produc
ției materiale, se desfășoară o amplă și rodnică acti
vitate pentru transformarea cantității intr-o calitate 
nouă, superioară, care presupune realizarea, la 
timp și chiar mai devreme, a tuturor obiectivelor și 
capacităților planificate, obținerea unei înalte produc
tivități a muncii pe șantiere, reducerea stăruitoare a 
cheltuielilor materiale, prin promovarea unor soluții 
constructive și tehnologii de execuție noi, moderne 
și economice, executarea lucrărilor la un înalt nivel 
calitativ. Condițiile tehnice, materiale și organizato

menite să asigure 0 înaltă calitate și eficientărice _ _ . . .......
noilor obiective de investiții au fost pregătite din 
timp și temeinic. Să ne reamintim de vasta acțiu
ne declanșată, din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R., din toamna anului 1976, privind schimbarea ra
dicală a concepției in construcții-montaj, inițierea unor 
transformări revoluționare în acest domeniu de acti
vitate. care să permită punerea integrală în valoare 
a potențialului tehnic și uman al proiectanților si con
structorilor. beneficiarilor, furnizorilor de utilaje și 
producătorilor de materiale de construcții.

Creșterea permanentă a gradului 
de industrializare a lucrărilor pe șan
tiere sau, cu alte cuvinte, elaborarea 
unor noi tehnologii de execu- 
tie și soluții constructive, moder- 

- ne. de.. mare randament • reprezin
tă. dupâ cum se știe, o importantă 
nursă de sporire a productivității 
muncii in construcții și, în egală mă
sură, de reducere substanțială a con
sumurilor de manoperă, materiale șl 
energie. Soluționării acestui obiectiv 
major pentru bunul mers al activi
tății de investiții ii sînt. subordonate 
preocupările specialiștilor din IN
STITUTUL DE PROIECTARE PEN
TRU CONSTRUCȚII INDUSTRIA
LE (I.P.C.) din București, preocupări 
ce conturează un profil distinct al 
activității acestui corp tehnic-ingine- 
resc printre celelalte institute de 
proiectare. Aflat sub directa coor
donare a Ministerului Construcțiilor 
Industriale, institutul este unul din 
principalii furnizori de metode de 
execuție superioare, temeinic expe
rimentate și puse la punct, avind o 
eficiență și aplicare certe în unitățile 
de construcții-montaj ce își desfășoa
ră activitatea pe toate șantierele de 
investiții ale țării.

— întreaga noastră muncă de con- 
. cepție se desfășoară in spiritul sar-

■ inilor subliniate in repetate rinduri 
de conducerea partidului, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
privind direcțiile de acțiune impuse 
de industrializarea în ritm masiv a 
lucrărilor de construcții-montaj — a

Pleșa, directorulprecizat ing. Mihaî
institutului. Din acest punct de ve- 
dere, noutatea tehnică — reprezen
tată prin adoptarea unor concepții 
avansate- de realizare a lucrărilor și 
introducerea pe scară largă a mate
rialelor noi și reflectată prin avan
taje imediate de ordin economic și 
de rapiditate în execuție — se deta
șează ca un . criteriu esențial de apre
ciere și selecție a fiecărei tehnologii 
și soluții elaborate.

— Ce alte exigențe trebuie să în
trunească acestea ?

— Importante sînt și simplitatea și 
siguranța în realizarea metodelor a- 
doptate, rezultat al unei atente șl 
riguroase7 corelări ă dtfcumenihțlilot--'' 
cu posibilitățile materiale și tehnice 
existente pe șantiere. O parte din 
preocupările noastre sint concentrate

Inq. Cristian ANTONESCU

Intră în obiceiul construc
torilor să-și măsoare dru
mul existentei lor cu ctito
riile pe care ie Împlinesc 
și desăvîrșesc pe pămîntul 
patriei. Adevărate jaloane 
în timp, acestea depun 
mărturie despre vocația de 
a zidi pentru prezent și, 
deopotrivă, pentru viitor, 
refac ample itinerare de 
muncă dăruită, demnă de 
întreaga admirație. Jaloa
ne in timp și, totodată, pa
gini memorabile de biogra
fie a unor neintrecuți Meș
teri Manole, intr-o țară- 
șantier.

Cu ce se.umple insă spa
țiul dintre două ctitoriri ? 
Ce se intimplă in viața a- 
cestor oameni care migrea-, 
ză de la o hidrocentrală la 
alta, de la un oraș că’uia 
i-au ..mobilat" bulevardele 

, la altul abia schițat pe 
planșetă, ,rle la un obiectiv

' industrial’adus Hm prast ‘ de" 
start la altul în care pri
ma cupă de pămint dizlo- 
cat semnează actul de naș
tere ? Răspunsul la aceste 
întrebări l-am căutat prin-

tre oamenii care ridică 
acum, la Galați, furnalul 
nr. 6 — „încheietorul de 
pluton" al furnalelor dc 
aici. Așadar, ce lucruri 
demne de a fi consemnate 
a înregistrat viața acestor 
oameni în răstimpul care 
a trecut de la terminarea 
furnalului nr. 5. de pe plat
forma siderurgiei gălățene?

torie. în 
săi. Ne

— Nu ... . .
aici. Ia F. 6. ni s-a încre
dințat un obiectiv care îți 
cere să pui la bătaie toate 
cunoștințele, întreaga ex
periență de constructor. 
Dar, în timpul dintre F. 5 
și nașterea lui F. 6 m-am 
mai angajat la o lucrare.

mijlocul oamenilor 
spune :
contest faptul că

greu. Noroc că profesorul 
de mecanică auto ne ridică 
astfel moralul : ..Nu-i ni
mic. Eu am dat de trei ori 
examen pînă am luat car
netul de conducere auto..."

Da. Pentru unii e mai 
ușor să înalte cel mai mare 
furnal al țării — F. 6, cu 
capacitatea sa de 3 500 mc, 
se numără, ca mărime și

Primul interlocutor 
meșterul Constantin 
haci. Cîteva date de 
grafie. Are 39 de ani.

Po- 
bio- 

A 
construit furnale, laminoare 
la Hunedoara. Din ’64 con
struiește la Galați. Tot fur
nale. laminoare. Timpul lui 
de odihnă și-I petrece în 
blocul .F fi dim .. Țigling 3. 
Timpul Iui de muncă aici, la 
F. 6 (furnalul 6) unde reali
zează una dintre cele mai 
complexe lucrări : centrala 
suflante. L-am aflat la da-

Și. mi se pare mult mai 
grea.

îl privim mirați. Sîntem 
curioși să aflăm cite ceva 
și despre celălalt front de 
lucru pe care acționează. 
Ce anume poate să fie 1 
Cum mirarea noastră este 
și o întrebare, se explică : 

tSÎWW 
mie rindul la mașina per
sonală pe care mi-o cum
păr în rate. Prevăzător, 
m-am înscris la școala de 
șoferi. Și-i ăl naibii de

-O;

modernitate, printre 
mele zece furnale ale 
mii — decit să învețe șo- 
feria. Viața aspră, de șan
tier, i-a învățat însă să’ nu 
facă pasul înapoi...

Titu Mănăilă tocmai des
cărca niște fier-beton și 
miipile lui erau roșii de 
rugină, de frigul de afară. 

■ w întimplaf 'In
timpul scurs de la F. 5 și 
pînă acum ? Mai nimic. Am 
muncit doar și. priviți...

Privim cele patru cau- 
pere care se înalță vi-

pri- 
lu-

guroase pe verticală, 
vim forfota de 
unde cele două 
(„care se mișcă 
șantier pe altul 
semnătura unui 
adaugă noi etaje ale blin
dajului. Cercuri de putere 
pe trunchiul celui mai vi
guros „copac" ‘al siderur
giei românești. (Cind va 
veni timpul șarjelor. F. 6 
va elabora, intr-un singur 
an, de 2,5 ori mai multă 
fontă decit produceau toate 
furnalele României anilor 
’60. Benzi transportoare vor 
alimenta continuu această 
gură veșnic flărnîndă, riuri 
de fontă lichidă vor curge 
continuu, spre oțelării. in
tr-o șarjă fără sfîrșit. F. 6 
hu va fi numai cel 
mare furnal al țării, 
deține și supremația 
procedee tehnologice 
siderate de yîrf .in .siderur
gia mondială). *

Hie TANASACHE 
Dan PLAEȘU

Pri- 
furnal 

macara ie 
de pe un 
numai sub 
ministru")

la

mai 
ci' va 
unor 
con-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Constantin VIȘAN

(Continuare în pag. a III-a)

Colecția de arfă 
a uzinei

Un ziar sau o revistă ii ceruse pictoriței să facă o 
suită de portrete și scene de muncă de la uzinele 
„23 August". Acceptind, nu se gindise că preocupările 
sale artistice vor fi atrase ca de un magnet de oamenii 
acestei uzine bucureștene. Schițelor in creion sau căr
bune ii s-au adăugat culorile, compozițiile îndrăznețe, 
de mari dimensiuni, încercările de a construi scene 
simbolice despre oamenii reali deveniți eroii principali 
ai picturii sale. Așa s-au născut ptnzele intitulate 
„Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie", „Proporția de 

j.r“, „Ctitorii", „Maternitate de giganți", „Flori de 
>c“, „Iubire".
— Nu v-ați gindit la o expoziție cu tot ce-ați făcut 

aici, la noi 2 a intrebat-o într-o zi unul dintre activiș
tii culturali ai uzinei.

Si, după o vreme, a urmat vernisajul. Emoționată.

pictorița Lucia Ioan s-a reintilnit in expoziție cu eroii 
reali ai tablourilor. Oarecum greu de recunoscut cei pe 
care ii intilnise la forjă sau la turnătorie. Gravi și ele
ganți. rezervați șl impenetrabili. A fost insă de-ajuns 
ca cineva să exclame : „Uite-l pe Buruc al nostru !" 
pentru ca in ochii lor să apară bucuria, pentru ca 
dialogul cu tablourile să capete o franchețe care a 
făcut-o pe pictoriță să simtă că și cele mai secrete 
intenții ale demersului său artistic erau înțelese in 
profunzime.

Odată închisă expoziția, a rămas deschisă o între
bare : unde vor sta in continuare tablourile ? Îngră
mădite in atelierul devenit neincăpător al autoarei ?

Rezolvarea au dat-o tot ei — eroii portretelor și 
compozițiilor. Cind a fost gata impunătoarea sală de 
festivități construită in incinta uzinei, de fapt un foarte 
modern club, cineva — poate Eroul Muncii Socialiste 
Gheorghe Buruc, poate tehnicianul Gheorghe Teodores- 
cu, poate inginerul Dumitru Bloț, poate Titi Dumitrescu, 
animatorul vieții culturale din uzină, poate maistrul 
forjor Dumitru Sărman — s-a gindit că holurile spa
țioase, numeroasele încăperi ale noului club ar putea 
să fie decorate cu tablourile pictoriței.

Si așa s-a născut — in climatul de efervescență 
creatoare al „Cintării României" — o generoasă iniția
tivă culturală : una dintre cele mai tinere și mai 
„fierbinți" colecții de artă din țara noastră. Dialog 
expresiv, cu bogate semnificații, despre locul pe care-l 
ocupă în viața contemporanilor noștri, a creatorilor de 
bunuri materiale, frumosul, arta.

Una din
noutățile 
cu larga 
aplicare

pe șantiere
O modernă tehnologie de reali
zare a construcțiilor etajate și 
a planșeelor, cu ajutorul preda- 
lelor. Avantajele ei: durata de 
execuție este scurtată cu 25 la 
sută în condițiile utilizării unei 
cantități restrînse de cofraje și 
eșafodaje, care pot fi refolosite 

integral

Cine închide ochii în fața legii
...deschide drum abuzului

Cazul unor locuințe nerecepționate și repartizări deturnate

Ca în toate localitățile tării, și 
la Rimnicu Vilcea s-a construit 
mult in ultimii ani. E suficient 
să arătăm — așa cum s-a sub
liniat și într-o recentă plenară 
a Consiliului județean al Fron
tului Unității Socialiste, care a 
analizat modul cum este admi
nistrat. întreținut și repartizat 
fondul locativ de stat — că a- 
proape 70 la sută din populația ■ pe care ar trebui să le asigure 
municipiului 
partamente 
Noile 
14 000 
feră 
frumusețe orașului 
trarea în defileul Oltului. Fap
tul că și aici, ca pretutindeni in 
tară, s-a construit și se constru
iește mult relevă marile efor
turi materiale și financiare pe 
care le face statul pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor 
de locuit ale oamenilor muncii, 
pentru creșterea nivelului lor 
de trai și civilizație. Dar, așa 
cum s-a subliniat și în plenara 
de care am amintit, aceste e- 
forturi trebuie însoțite și de o 
.preocupare temeinică, susținu
tă, pentru gospodărirea cît mai 
judicioasă a acestei importante 
avuții a societății — fondul lo
cativ.

Concluziile desprinse în res
pectiva plenară, ca și investiga
țiile pe care le-am făcut pornind 
de la aceste concluzii. atestă 
însă că în domeniul adminis
trării, întreținerii și repartizări 
locuințelor din fondul de stat

locuiește în a- 
noi. confortabile, 

cartiere. însumind circa 
de apartamente, con- 

astăzi personalitate și 
de la in-

DUPĂ O LUNĂ DE RODNICĂ ACTIVITATE,

MINERII DIN VALEA JIULUI RAPORTEAZĂ :

„Am livrat 3000 tone 
cărbune peste plan"

Minerii din brigada lui Voicu Eugen, care au lansat inițiativa „Brigada 
înaltei productivități", obișnuiesc să țină sfat în fiecare zi pentru a pune 
la punct programul de muncă. Hotărirea minerilor din brigadă este să 

extragă cît mai mult cărbune, situîndu-se între fruntașii Văii Jiului 
Foto : I. Liciu

mal sînt încă în municipiul Rim
nicu Vilcea o serie de deficiente.

— Locuiesc în blocul B 14 din 
cartierul Ostroveni de aproape 
trei ani — ne spune Constantin 
Ionică, muncitor la întreprinde
rea de utilaj chimic și forjă. 
Priviți și dv. apartamentul meu, 
care are condens pe pereți, 
în loc să mă bucur.de condițiile

nu Întrunesc, după 2—3 ani de 
la darea în folosință, 
țiile pentru _ 1. _______
recepționate. între întreprinde
rea de gospodărire a fondului 
locativ și constructor se încheie 
mereu „minute de . remediere", 
dar de acționat nu s-a acționat 
incă cu promptitudinea pe care 
o impunea situația.

Ce spun acum, din nou. fac-

condi-
a fi definitiv

Ancheta „Scinteii" In municipiul Rimnicu Vilcea
un bloc nou, atît eu cît și cei
lalți locatari așteptăm de mai 
multă vreme să fie remediate 
neajunsurile semnalate la darea 
acestuia în folosință. Ce-i drept, 
e drept, promisiuni s-au făcut 
mereu din partea constructoru
lui și din partea consiliului 
popular, dar, practic, nu s-a 
nici o măsură.

Am crezut că situația de 
sus este un caz izolat. De 
tovarășul Sorin Zamfirescu, in- 
giner-șef la întreprinderea ju
dețeană de gospodărie comunală 
și locativă Vîlcea, am aflat însă 
că astfel de deficiente au pro
porții care reclamă intervenții 
urgente. în asemenea situație — 
cu defecțiuni mai mari ori mai 
mici, dar defecțiuni 1 — se află 
în orașul Rimnicu Vîlcea 16 
blocuri, ale căror apartamente

luat

mai 
la

torii de răspundere ? Tovarășul 
Ion Predescu. prim-vicepreșe- 
dinte al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal, ne 
explică : „Insistența noastră față 
de constructor, de a respecta 
prevederile hotăririi din 29 sep
tembrie 1977 a consiliului popu
lar municipal, care stabilea ter
mene pentru executarea reme
dierilor. s-a soldat cu pu
ține rezultate pozitive. Acum, 
comitetul județean de partid a 
stabilit sarcini precise si sîntem 
convinși că ele vor fi aduse în
tocmai la îndeplinire". Ing. Ion 
Chelcea, directorul întreprinde
rii județene de construcții-mon- 
taj Vîlcea, ne-a asigurat, la 
rîndul său, că „pînă la sfîrșitul 
semestrului I a.c„ fiind inven
tariate toate deficientele și cu
noscute soluțiile de remediere, 
la toate apartamentele în cauză

se vor face remedieri și, odată 
cu ele. recepția definitivă".

Există insă, din păcate. în mu
nicipiul Rm. Vilcea și alte pro
bleme legate de gospodărirea și 
folosirea locuințelor, care se cer, 
de asemenea, grabnic analizate 
și soluționate. Contrar prevede
rilor Legii nr. 5/1973, unele con
duceri de întreprinderi (combi
natul chimic, întreprinderea de 
reparații utilaje și instalații chi
mice, întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport și 
altele) au schimbat destina
ția unor apartamente din blocuri, 
repartizate pentru a fi puse la 
dispoziția oamenilor muncii. în 
„case de oaspeți" și „camere 
oficiale". Asemenea situații con
tinuă să existe și astăzi la com
binatul chimic — 12 apartamen
te (ce abundență de musafiri are, 
pesemne, combinatul!), întreprin
derea de reparații utilaje și in
stalații chimice — 3 apartamen
te, întreprinderea forestieră de 
exploatare si transport — 1 apar
tament. în total. în momentul 
de fată, există în municipiul 
Rîmnicu Vîlcea 87 de aparta
mente scoase în acest mod ciudat 
din circuitul normal de folosință. 
Dacă îi întrebi pe autorii aces
tor „inițiative" de ce au procedat 
astfel, sînt gata să-ti ofere tot

C. PRIESCU
I. STANC1U
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

Minerii Văii Jiului au pășit în 
1979 hotărîți să-și îndeplinească e- 
xemplar sarcinile de creștere a 
producției de cărbune ce le revin 
în acest an. Puternic stimulați de 
îndrumările și indicațiile date la 
fața locului, in abatajele minelor 
din Lupeni și Vulcan de secretarul 
general al partidului, tdvarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vi
zitei de lucru în Valea Jiului, mi
nerii, cadrele tehnice acționează cu 
toată capacitatea lor sub lozinca 
„Țării, cit mai mult cărbune !“ în 
întreprinderile miniere se desfășoară 
o muncă susținută pentru extinde
rea tehnologiilor moderne de lucru.

ODORHEIU SECUIESC :
La numai cîteva săptămîni după 

intrarea în circuitul productiv a 
fabricii de case din Miercurea-Ciuc, 
în municipiul Odorheiu Secuiesc a 
început construcția unei întreprin
deri similare, cu o capacitate pro-

introducerea a noi complexe meca
nizate de mare productivitate, apli
carea în multe sectoare de produc
ție a inițiativei „Brigada înaltei 
productivități", ridicarea nivelului 
pregătirii profesionale. Prin meca
nizarea masivă a lucrărilor minie
re. îmbunătățirea organizării mun
cii. întărirea ordinii și disciplinei, 
minerii din Valea Jiului raportează 
că în luna ianuarie au livrat peste 
plan 1 000 tone cărbune net și 2 000 
tone cărbune cocsificabil, sporind 
totodată productivitatea muncii cu 
1,5 la sută față de prevederi. (Sa
bin Cerbu).

O nouă fabrică de case
ducțivă anuală de 1 800—2 000 de a- 
partamente realizate, integral din 
panouri mari. Noul obiectiv va a- 
duce o contribuție importantă la în
făptuirea amplului program de con
strucții de locuințe ce se realizează 
în județul Harghita. (I.D. Kiss).

CRONICA LUNII IANUARIE
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No, că n-o 
fost bai!

I
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

I
I
I
I
I
I
I
I

Un viscol năprasnic supraso
licita cablurile funicularului de 
la Exploatarea minieră Zlatna, 
determinind scoaterea acestuia 
din funcțiune.

— No, că e bai mare I — s-a 
răspindit vestea.

De la casele lor sau direct din 
Șut, chemați sau nechemați, mi
nerii au alergat la funicular si 
s-au rinduit la treabă. Fără 
vorbă, cu dirzenie, asa cum le 
este felul. Nici viscolul, nici ge
rul nu erau obstacole să-i îm
piedice. Virgil Ispas. Teodor 
Iorga, Aurel Vințan, Ambrozie 
Beca și mulți alții au unit prin 
muncă ziua cu noaptea, punind 
in timp record funicularul in 
funcțiune. Eroism, abnegație T

— Datorie — spun simplu 
nerii Zlatnei, adăugind:

— No, că n-o fost bai!
Noroc bun, ortacilor !

mi-
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I Bere cu... I

I lingura I

I
I

I

Intră omul la unitatea „Lacio- 
vegetarian" din cadrul com
plexului de restaurante „Mont 
dial“, situat in plin centrul mu
nicipiului Țirgoviste. Cere o 
supă sau o ciorbă, cere și felul 
al doilea, iar la sfirșit este 
imbiat si cu o... bere. Ospătară 
Maria Nae se dovedește o fire 
inventivă. Ea a aplicat in prac
tică o nouă metodă de servire 
a berei. Nu cu sticla sau cu 
paharul, ci in.., cănile de supă 
sau ciorbă.

Păcat că nu dă si— lingură.
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Braț de fier•
Strigătul disperat al unei fe

tițe a ajuns pină in apartamen
tul locuit de Vasile Pintea, un 
munte de om, macaragiu la 
Of teiul de îmbunătățiri funciare 
și proiectări de construcții agri
cole Satu Mare. A ieșit din casă 
și s-a dus glonț spre aparta
mentul de alături. In momentul 
cind a ajuns in bucătărie, fostul 
soț al locatarei (mamă a trei 
copii) o amenința pe aceasta cu 
cuțitul. Venise să se răzbune pe 
fosta soție, pentru că aceasta il 
reclamase că nu plătise de cite
va luni de zile pensia de între
ținere a copiilor. Exact ■' in 
secunda in care cel nesăbuit 
voia să-si lovească fosta soție, 
mina in care avea cuțitul i-a 
fost strinsă ca intr-o menghină. 
După care si-a luat tălpășița, nu 
inainte de a auzi spusele maca
ragiului : „A doua oară iți rup 
inina...".
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Doi, 
si amîndoi

Vasile Velicu si Sava Stan 
Birlad veniseră să lucreze 
întreprinderea „Maratex"
Baia Mare. Gazdele i-au primii 
pe cei doi tineri cu toată ospita
litatea si i-au cazat la căminul 
de nefamilisti. Dar ei au dat 
cinstea pe rușine. Tot ce le-a 
căzut in mină mai acătării din 
citeva camere au dus si au 
depus in gară, la bagajele de 
mină, cu gind să le ridice spre 
valorificare. Chemați la judecată 
in fața colectivului, cei doi n-au 
îndrăznit să ridice capul. Căl- 
caseră legea nescrisă a omeniei. 
Fapt pentru care nu-i iartă nici 
legea scrisă.
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„Băiatul 
tatii"

I
permis de con- 
Nagy Bela din 
adeseori la vo-
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Deși nu avea 
ducere, tinărul 
Brasov se urca 
lanul autoturismului tatălui său. 
Uneori, chiar cu învoirea aces
tuia. Cine mai era ca el 7 In 
fața prietenilor de virsta lui, 
nu-si mai incăpea in piele. 
Deunăzi s-a urcat la volan chiar 
și după ce s-a „cinstit" cu citeva 
păhărele. Dar n-a ajuns prea 
departe. A lovit, unul după altul, 
3 autoturisme care circulau re
glementar.

Ehei, dacă „băiatul" era cu
minte, dacă „tăticul" l-ar fi ți
nut mai din scurt...
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I întru
I potolire

I

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
într-adevăr, ulciorul nu merge 

de multe ori la apa...

Cine sînt și ce au făcut Victor 
Naștai și Vasile Jula ? Primul este 
șeful secției încălțăminte de serie 
a cooperativei meșteșugărești „So
meșul" din Seini — Maramureș, iar 
al doilea, președintele respectivei 
cooperative. în legătură cu cea 
de-a doua întrebare, aflăm răspun
sul dintr-o scrisoare adresată con
ducerii partidului. Primul a comis 
o serie de abuzuri, cum sint: ne- 
respectarea consumurilor departa
mentale de materiale si stabilirea 
unor consumuri proprii, care au 
generat plusuri ce au fost folosite 
în scopuri personale, întocmirea de 
state fictive de retribuire. însușirea 
unor premii cuvenite muncitorilor 
etc, ; al doilea, cu bună știință, a 
tolerat toate acestea. îngăduindu-i 
astfel să încalce legalitatea.

Scrisoarea a fost verificată de 
Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale Împreună cu Comitetul ju
dețean Maramureș al P.C.R. Din ra
portul de cercetare rezultă că. în
tr-adevăr. conducerea cooperativei 
a aprobat consumuri de materiale 
mai mari decît cele departamenta
le. conducted la realizarea unor 
plusuri de materiale. Deși faptul a 
fost sesizat de organe de stat care 
au efectuat controale, nu S-a ana
lizat situația și nu s-au întreprins 
măsuri pentru înlăturarea acestor 
practici generatoare de ilegalități.

De asemenea. în raport se pre
cizează că și celelalte afirmații din 
scrisoare sînt adevărate, dindu-se 
exemple concrete. Retribuțiile în
casate de V. Nastai au fost în to
tală neconcordantă cu nivelul în
deplinirii sarcinilor de plan, care în 
trimestrele I și al II-lea 1978 au 
fost realizate doar în parte — 76,1 
la sută și respectiv 80,6 la șută, în 
timp ce retribuțiile încasate au de
pășit pe cele tarifare. în medie, cu 
peste 43 la sută. O situație simi- 

Superficialitatea

Iară a rezultat și la centrul de în
călțăminte de comandă. Șeful aces
tui centru a încasat, de exemplu, 
într-o lună, peste 4 300 lei. depășind 
cu 197 la sută retribuția tarifară, 
în timp ce planul producției era 
depășit doar cu 30 la sută. în tim
pul controlului au fost constatate 
și alte abateri : raportarea fictivă 
a planului producției marfă si al 
prestărilor de servicii de către mai 
multe sectoare ale cooperativei, a- 
cordarea de trepte și gradații, pre
mii, ore suplimentare — toate prin 
încălcarea legalității.

Si. de necrezut, acestea se petre
ceau în timp ce cooperativa era în
tr-o situație economică si discipli
nară de neinvidiat : indicatorii de 
eficientă nu au fost îndepliniți, pla
nul de beneficii s-a realizat. în se
mestrul I al anului trecut, te pro
porție de numai 60 la sută, iar ni
velul cheltuielilor la 1 000 lei pro
ducție marfă reprezenta o creștere 
de 24 lei.

Referindu-se la măsurile adopta
te. în raportul de cercetare se sub
liniază că au fost schimbați din 
funcție președintele cooperativei, 
Vasile Jula. vicepreședintele, con
tabilul șef și. bineînțeles, șeful sec
ției încălțăminte de serie. V. Nas
tai ; s-a hotărît in același timp 'să 
fie recuperate toate sumele plătite 
ilegal. Totodată, tinted seama de 
concluziile acestui control, secreta
riatul Comitetului județean de par
tid Maramureș a hotărît ca in 
cursul lunii ianuarie gestiunea coo
perativei să fie supusă unui control 
financiar de fond, iar cei ce șe vor 
găsi vinovat! de nereguli șă fie de
feriți organelor judiciare. De ase
menea. un alt colectiv va analiza 
munca comitetului de partid Seini. 
Concluziile acestui control vor fi 
dezbătute într-o ședință a secreta
riatului comitetului județean P.C.R., 
ce se va tine la Seini.

este costisitoare

dispus conducerii Regionalei C.F. 
Craiova luarea de măsuri de sanc
ționare administrativă, potrivit sta
tutului disciplinar al personalului 
din unitățile de transporturi,

Dacă măsurile disciplinare vor 
avea ta vedere si persoanele din 
conducerea regionale} care se fac 
vinovate de încălcarea legalității 
atunei totul este in ordine.

Se putea rezolva de la inceput

pe plan local

Pe strada Nicolae Bălcescu nr. 1 
din Bacău s-a dat în folosință. în 
1977. unul dintre cele mai frumoa
se blocuri din oraș. Intr-un memo
riu adresat conducerii partidului, 
semnat de cele aproape 180 de fa
milii cîte trăiesc la această adresă 
se sesiza că organele locale nu se 
ocupă de asigurarea unor condiții 
de locuit corespunzătoare. Familiile 
sînt lipsite de apă rece și caldă, de 
căldură. Hidroforul blocului, ce tre
buia dat în exploatare cu zece luni 
în urmă, nu funcționa nici la data 
sesizării. în memoriu se mai arăta 
eă sînt unele lucrări de finisaje 
interioare neexecutate, iar cele 
șase lifturi cu care este dotat blo
cul nu prezintă siguranță în ex
ploatare. în sensul că se blochează 
adesea, produc zgomot si vibrații 
ta timpul funcționării. Nici centra
la termică aferentă blocului nu este 
pusă la punct, loeatarii fiind în
grijorați că vor continua să fie lip
siți de apa caldă necesară si să lo
cuiască în frig. în încheierea me
moriului autorii precizau că s-au

adresat organelor locale de partid 
și de stat, insă nu s-a luat nici o 
măsură.

Memoriul a fost dat spre soluțio
nare Comitetului pentru Probleme
le Consiliilor Populare. Din rapor
tul de 'cercetare rezultă că. îm
preună eu Comitetul executiv al 
consiliului popular al județului Ba
cău. au fost analizate problemele 
ridicate, discutîndu-șe cu un număr 
de cetățeni semnatari ai scrisorii si. 
în consecință, au fost luate, pe plan 
local (deci gospodarii au intrat în 
acțiune, dar după sesizare) urmă- 
toarele măsuri : s-a pus te func
țiune hidroforul blocului, asigurin- 
du-se în acest mod alimentarea cu 
apă potabilă a imobilului ; au fost 
terminate lucrările de finisare in
terioare ; lifturile funcționează în 
prezent normal, zgomotul datorln- 
du-se culisărit pe șinele de ghidaj ; 
încălzirea blocului a fost asigurată, 
centrala termică funcționînd nor
mal și avînd asigurată cota de 
combustibil necesară pentru imobil 
etc.

Intransigența șba spus cuvințul

IARNA PE LITORAL-
un anotimp al sănătății
• 7 000 de locuri încălzite în hoteluri elegante • Baze 
moderne de tratament la Eforie Nord, Mangalia, Neptun
• Bilete cu prețuri reduse • Largi posibilități de agrement

în ultimii ani, litoralul a devenit o gazdă primitoare în toate ano
timpurile. Numeroasele sanatorii de tratament și odihnă de la 
Eforie Nord, Techirghiol, Neptun și Mangalia — adevărate „uzine de 
sănătate" — funcționează fără întrerupere. Aproape 7 000 de locuri în
călzite in hoteluri elegante și moderne, cu camere frumos mobilat, 
creează ambianta unui confort la nivelul celor mai pretențioase exi
gențe. Dintre toate obiectivele cu activitate permanentă ale litoralului, 
de interesul cel mai mare se bucură, în timpul iernii, bazele de trata
ment.

„în urma unei revizii de casă mi 
se stabilește eronat un minus de 896 
lei, arăta Ecaterina Ștefănescu, ca- 

,, pierii în stația,, &F-R- Găești. intr-o 
scrisoare adresată președintelui 
Consiliului Națlohal al Oamenilor 

‘Muncii. în consecință, am fost 
scoasă din funcție și dată în jude
cată. Oricît m-am zbătut eu să le 
arăt greșeala organelor C.F.I. ale 
Regionalei C.F. Craiova, n-am reu
șit, Am fost în audientă de nenu
mărate ori la tovarășul director 
Angheleanu, am făcut zeci de me
morii, dar toate în zadar... Vă rog, 
tovarășe președinte, solicita autoa
rea în încheierea memoriului său, 
să mă ajutați să-mi recîștig banii 
pe perioada suspendării... Am re
venit în funcția de casier, autoriza
tă de Regionala C.F. București, 
simțindu-mă iarăși om".

Așadar. Ecaterina Ștefănescu, 
mai intii. a fost dată afară pe ne
drept și reintegrată te muncă de 
către justiție. Apoi, nu j s-au achi

tat drepturile bănești pe perioada 
suspendării, deși exista un ordin 
clar în acest sens, emis de minis
terul de resort.

în răspunsul Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor se 
precizează din capul locului că Re
gionala C.F. Craiova nu a dus la 
îndeplinire ordinul prin care s-a 
dispus să 1 se achite petiționarei 
diferența de retribuție de care a 
fost lipsită pe perioada suspendă
rii. în timpul și ca urmare a cer
cetărilor. conducerea Regionalei de 
căi ferate Craiova a luat următoa
rele măsuri : restituirea sumei de 
3 084 lei. cuvenită petiționarei pe 
perioada suspendării ; restituirea 
sumej de 815 lei, eronat imputată 
drept prejudiciu ; prelucrarea în 
colectivele de lucru de pe raza de 
activitate a Regionalei C.F. Craiova 
a aspectelor negative și a abateri
lor constatate cu ocazia cercetării 
acestui caz. Totodată, ministerul a

Soții Gheorghe și Maria 'Mocanu 
lucrează la Trustul de construcții- 
montaj Timișoara de mai bine de 
11 ani. „Șîntem oameni modești și 
cinstiți și ne-am Încadrat ta munca 
și viața social-politică a tării cu 
toată ființa noastră, convinși de 
realitățile noii vieți fericite pe care 
partidul a creat-o tuturor oameni
lor muncii și de omenia eu care 
conducerea partidului, te frunte cu 
dumneavoastră, o demonstrați zi de 
zi. clipă de clipă, fată de întregul 
popor — arătau ei într-o scrisoare 
adresată conducerii partidului. Din 
păcate, mai există oameni care, nu 
știm prin ce împrejurări, au ajuns 
în posturi de conducere si practică 
metode inadmisibile". Concret, so
ții Mocanu se refereau la Costache 
Mateciuc. șeful sectorului social- 
administrativ al T.C.M, — Tipiișoa- 
ra. care a ajuns’ pină acolo incit 
să-i lovească. încâlcind astfel bru
tal cele mai elementare relații de 
muncă. El amenința fățiș că „pe cei 
care vor îndrăzni să-1 reclame li 
va curăța în 24 de ore, fiindcă el 
este „cineva" și nu-i va face ni
meni nimic". Autorii scrisorii au 
sesizat cazul tov. Dumitru Patru
lea. secretarul comitetului de par
tid. și Teodor Niculescu, director 
administrativ al T.C.M., au semna
lat si altor foruri locale, dar îm
potriva ceJul reclamat nu s-a luat 
nici o măsură. în încheiere, autorii 
cereau o anchetă la fata locului șl 
luarea măsurilor corespunzătoare.

Ceea ce a și făcut Comitetul mu
nicipal Timișoara al P.C.R., care.

în referatul de cercetare, precizea
ză că se confirmă sesizarea. în ac
tivitatea sa. Costache Mateciuc fo
losește metode inadmisibile fată de 
subalternii cu care lucrează. Este o 
fire impulsivă, ajunge ușor la con
flicte neprincipiale, insultă, brus
chează. merglnd chiar oină la lovi
rea unor lucrători din sectorul pe 
care-1 conduce. A fost atenționat in 
mai multe rînduri de conducerea 
trustului și s-a angajat că va lichi
da manifestările nejuste fată de 
oameni, dar nu și-a respectat cu- 
vîntul. Mai mult. în ultimul timp a 
recurs la persecutarea celor care 
au sesizat comportarea Iul.

Iată deci că cel ce se considera 
„cineva" era în realitate un om de 
nimic, demn de disprețul și opro- 

, briu! public. Pentru toate acestea, el 
» a fost discutat ta biroul comitetului 

de partid al T.C.M,. care l-a sanc
ționat cu „vot de blam cu avertis
ment", recomandînd consiliului oa
menilor muncii scoaterea lui din 
funcție, măsură dusă la îndeplinire. 
La citeva zile a fost pus ta dis
cuția adunării generale a comuniș
tilor din care făcea parte, unde 1 
s-a arătat cum trebuie să mun
cească și să se comporte în activi
tatea unde va fi repartizat De ase
menea. a fost scos din comitetul 
sindicatului și din biroul organiza
ției de bază, al căror membru era.

Gheorghe Mocanu, el însuși 
membru de partid, și soția sa s-au 
declarat mulțumiți de felul cum s-a 
soluționat scrisoarea lor.

Neculal ROȘCA

— Pentru cel care 
își îngrijesc sănătatea, 
ne spune medicul pri
mar Suzana Bele, di
rectorul Sanatoriului 
balnear de la Eforie 
Nord, marea nu are 
sezon, iar noi, medicii, 
sîntem bucuroși că sta
tul ne-a pus la dispo
ziție condiții minunate 
pentru un tratament 
balnear cit mai eficient. 
Așa se și explică pre
zența în tot cursul a- 
nului te sanatoriul 
nostru a unui mare 
număr de turiști nu 
numai din țară, ci și 
de peste hotare. Fac
torii naturali de trata
ment — nămolul, apa 
de Techirghiol, băile 
cu apă de mare șl ae
rosolii în asociație cu 
numeroase proceduri 
de electroterapie —au 
dus la rezultate din 
cele mai bune în tra
tamentul diferitelor a- 
fecțiuni. Acest trata
ment are ia'' bază-;;atit 
procedurile fiziotera- 
peutice cu băi calde și 
reci în bazine, kine- 
toterapie, saună etc, 
masaje sub diverse 
forme, precum și gim
nastică medicală In 
asociație cu un regim 
alimentar hipocaloric, 
din care nu lipsește 
nici unul dintre ali
mentele nutritive ne
cesare organismului.

La rlndul său, me
dicul Octavian Stă- 
nescu, directorul Sana
toriului balnear Man
galia, ne aduce la cu
noștință un fapt mai 
puțin cunoscut. Aici, 
în cele două baze ul

tramoderne, precum și 
la Neptun, un alt fac
tor natural — apele 
sulfuroase mezoterma- 
le folosite în cură in
ternă și externă — 
completează gama ce
lorlalte tratamente bal
neare de pe litoral 
pentru afecțiunile cro
nice ale aparatului di
gestiv și ale căilor bi
liare. Ca atare, la Man
galia se întîlnesc toți 
factorii naturali de 
tratament existent! la 
Olănești, Techirghiol, 
Sovata și Felix, cărora 
li se adaugă peisajul 
stimulator și aerosolii 
marini în ambianța 
celei mai blînde clime 
din tară.

Despre condițiile șl 
avantajele celor care 
efectuează cura bal
neară ori își petrec 
concediul la mare în 
acest anotimp ne vor
bește tovarășul Vasile 
Trandafir, director ge
nerai- al ; Centralei 
O.N.T. Litoral:

— Să încep cu pre
țurile. care sînt. în 
general. în această pe
rioadă, mai mici decît 
în sezonul estival cu 
40 la sută la cazare, 
cu aproape 50 la sută 
la masă și cu 30 la su
tă la tratament. Mai 
exact, în hotelurile de 
categoria I A. care sint 
deschise în această pe
rioadă. un turist plă
tește pe zi 24 lei pen
tru cazare, 35 lei pen
tru masă și 6 lei pen
tru tratament, față de 
37,50 lei cazare, 60—65 
lei masă si 9 Iei tra
tament cit ar plăti

vara, Firește, majo
ritatea celor care vin 
în această perioadă 
pe litoral sînt cei care 
își caută sănătatea în 
sanatoriile de trata
ment balnear. Tocmai 
lipsa aglomerației fa
cilitează o atenție spo
rită din partea perso
nalului medieal. deci 
încă un avantaj. La a- 
ee6tea se adaugă pis
cinele cu apă de mare 
încălzită de la Ma
maia, Eforie Nord, 
Neptun șl Mangalia, 
care îmbină în mod fe
ricit efectul tratamen
tului balnear cu kine- 
toterapia și agremen
tul. Accesul la toate 
piscinele și bazele de 
tratament se face prin 
culoare încălzite direct 
din hoteluri, iar in 
complexul sanatorial 
de la Eforie Nord, de 
pildă, oamenii muncii 
au la dispoziție, ta 
aceleași interioare, săli 
polivalente pentru 
spectacole. Să mai a- 
dăugăm excursiile care 
se organizează, la ce
rere. în stațiunile lito
ralului. la muzeele din 
orașul Constanta, la 
cetatea antică de la 
Histria etc.

Cei doritori de o 
cură marină in acest 
anotimp se pot adresa 
comitetelor sindicate
lor din întreprinderi 
și instituții, oficiilor 
județene de turism 
din întreaga țară.

George 
M1HAESCU 
corespondentul 
„Scînteli"

Televizoare cu circuite integrate

Paris nu este numai capitala 
Franței. Nu se știe de unde si 
pină unde. Paris a intrat si In 
alcătuirea identității unui cetă
țean din comuna Brăteiu, județul 
Sibiu. 11 cheamă Paris Denes. 
Deunăzi, Paris al nostru îm
preună cu alți doi consăteni, 
Avram Grancea si Nicolae Gran- 
cea, au poposit la Medias. Aici 
le-a ieșit in cale un ...bufet cu 
băuturi asortate. Au intrat o 
țiră să se... încălzească. „Si cei 
trei — ne scrie Mircea Pasca, 
procuror sef din localitate — 
s-au tot «încălzit» pină s-au 
ametit de-a binelea, după care 
au pornit pe trei cărări si au 
început si profereze injurii la 
adresa trecătorilor, să-i loveas
că". A fost chemat un lucrător de 

i miliție, dar cei trei l-au insultat 
I si ultragiat si pe acesta. Instan

ța de judecată l-a condamnat pe 
i Paris Denes la 3 ani si 4 luni 

închisoare, pe A. Grancea la 2 
ani și 10 luni, iar pe N. Gran- 

I cea la 2 ani și 2 luni. Si «-au 
potolit.

I
I

I
I

Magazinele șl raioanele speciali
zate ale comerțului de stat oferă 
cumpărătorilor televizoare cu cir
cuite integrate realizate la 
prinderea 
Iată citeva 
tipuri de 
de folosire 
faptului că 
torizate ; reducerea consumului de 
energie electrică cu circa 33 la 
sută, prin îmbunătățiri constructi
ve și funcționale; funcționarea 
normală chiar și la variații mal 
mari ale tensiunii ta rețea, dato-

......... _ — tatre-
.,Electronica"-Bucur ești, 

avantaje ale noilor 
televizoare : durata 
îndelungată, datorită 
sînt complet tranzis-

rită încorporării unui stabilizator 
în aparat; simplificarea operațiu
nilor de depanare, prin folosirea ta 
construcția televizoarelor a module
lor funcționale, module care se pot 
înlocui operativ. Durata garanției 
pentru buna funcționare a televi
zoarelor cu circuite integrate este 
de 12 luni. în toate magazinele și 
raioanele specializate ale comerțu
lui de stat, televizoarele cu circui
te integrate se pot cumpăra si cu 
plata ta maximum 24 rate lunare, 
cu un aconto de 15 la sută din 
prețul de vînzare aii aparatului. 
(Publicitate).

Prin tradiție, cofetăriile 
sint mai distinse de
cît alte unități comer
ciale. mai delicate, mai 
atrăgătoare. Și publicul 
care le frecventează e al
tul. în mod ciudat, unele 
dintre cofetăriile care îm- 
pinzesc orașele și comunele 
noastre încep să se abată 
însă de la tradiție, de la 

‘ obiceiurile statornicite în 
aria comercială în care se 
vînd dulciurile. Am intrat 
zilele trecute în cofe
tăria „Iris" de pe șo
seaua Mihai Bravu. E o 
unitate mare șl ar trebui 
să fie reprezentativă pen
tru toate unitățile similare. 
Acolo însă, cum deschizi 
ușa, dai cu ochii de citeva 
stive de „navete" în care 
se găsesc ambalajele. Parcă 
te-ai afla la bodega „Mo
tanul Negru" din zona Chi
rigiului. O ușă stă intr-o 
rină, o perdea e gata să 
cadă, iar într-o parte a co
fetăriei -— pe 15—20 mp (!) 
— e un bar — întins pe alți 
15—20 mp — în care sint 
expuse cel puțin cinci mal
dăre de pachete cu țigări, 
cu tot atîtea sortimente,

— Vă rog. o prăjitură... 
Nu ne-a auzit vînzătoa- 

rea. pentru că se află în-

tr-un puternic duel verbal 
cu o colegă. Se întoarce, in 
fine, din nou cu fața spre 
restul lumii șl întreabă ca 
și clnd s-ar aștepta de la 
clienți să ceară, la cofetă
rie, lemne de foc :

— Și ce ziceați că doriți? 
M-am uitat la cei din jur, 

pentru că nu știam cui se 
adresa. Aglomerație mare.

de comerclanți la consfă
tuirea pe țară ținută anul 
trecut Ia București, a anga
jamentelor ferme că volu
mul băuturilor răcoritoare 
se va dubla, și se va tripla, 
chiar în unitățile de spe
cialitate ale comerțului se 
vinde tot numai Pepsi și 
Ci-co.

Să ceri la cofetărie un

Ne-am interesat mal în
deaproape de problema 
respectivă. Și am aflat că 
acestui sector comercial nu 
numai că nu-i lipsește, dar 
îi și cam prisosește condu
cerea. Și anume, în peisa
jul comercial al Bucureș- 
tiului funcționează două în
treprinderi care dirijează 
cofetăriile șl chioșcurile de

Cofetăria cu bomboane amare
Șl rlndul se lungește me
reu. Cică nu e personal su
ficient. Că din 12 locuri pe 
schemă. cofetăria n-are 
ocupate decit 7, dar de ser
vit servesc numai 6, pen
tru că una dintre vînză- 
toare e ocupată să vîndă...’ 
țigări.

— Un suc sau o limona- 
dă, vă rog.

— Nu vreți un Pepsi sau 
Ci-co?

— Nu, doresc un sirop, o 
oranjadă...

Așa ceva nu există. In 
ciuda promisiunilor făcute

ceai, o cafea cu lapte ? E 
ca și cum ai dori să cum
peri pește de la un depozit 
de ciment.

Risipa de spațiu comer
cial, în care au fost inves
tite sume uriașe de bani, 
lipsurile ta aprovizionare, 
și alte aspecte pe care le 
intîlnești nu numai la o co- 
fetărie-două fac să te duci 
cu gîndul că acestui im
portant sector comercial al 
Capitalei îi lipsește con
ducerea : un oficiu, o uni
tate de îndrumare și con
trol.

răcoritoare. Două întreprin
deri cu doi directori fieca
re. cu contabili șefi, cu o 
puzderie de șefi de serviciu, 
de merceologi, planificatori 
ș.a.m.d. Deci, chioșcurile și 
cofetăriile au conducere, 
dar n-au control și îndru
mare.

— Avem și unități care 
desfac ceai — ne spunea 
tovarășul Marin Cazangiu, 
directorul întreprinderii de 
chioșcuri și cofetării. Ceai 
se vinde la cofetăriile 
„Victoria", „Colombo" și ia 
alte citeva. Avem însă și

mari greutăți. închipul- 
ți-vă, răspundem de patru 
sectoare...

Sigur, există și greutăți. 
Dar tocmai de aceea se 
iau peste tot măsuri, ca 
ele să’ fie înlăturate. Am 
sugera să fie analizată 
mai atent experiența ce
lorlalte orașe mari din 
țară, unde nici nu s-a auzit 
pină acum de întreprinderi 
de cofetării și răcoritoare, 
unitățile acestea fiind „a- 
rondate". încă de la înfiin
țare. întreprinderilor de a- 
limentație publică. S-a ob
servat că rezultatele sint 
bune. E suficient să ne gin- 
dim la cofetăriile din Pi
tești, Brașov, Galați, Timi
șoara... în aceste orașe și 
în toate celelalte, persona-. 
Iul e folosit mai rațional, 
iar controlul și îndrumarea 
fiind mai aproape de uni
tăți. dau rezultate mai 
bune. Se pot găsi soluții 
mai potrivite și pentru 
ușurarea muncii celor 4 di
rectori, a contabililor șefi, 
șefilor de servicii etc. ai 
celor două I.C.R.. cît și 
pentru Îmbunătățirea acti
vității chioșcurilor si cofe
tăriilor.

Gh. GRAURE

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I. Petre POPA

și corespondenții „Scînteli

I
I
I
I
I
I
I
I

Cuantumul
Denumirea 
televizorului

Diagonala 
ecranului 

cm
Prețul 

lei
Aconto

15%
unei rate 

(in 24 rate 
lunare) 

Iei

Olt 44 2 920 438 103
Snagov 47 2 920 438 103
Sirius 50 3 050 457 108
Sirius 50 3 100 465 110
Diamant 61 3 600 540 128
Lux 65 4 000 600 142

Casetofonul românesc
STAR MC 12

Magazinele și raioanele de specia
litate ale comerțului de stat au pus 
în vînzare noul tip de casetofon ro
mânesc STAR MC 12. Aparatul, de 
dimensiuni reduse, este echipat cu 
un microfon si cu două cordoane (de 
rețea șl de lnregistrare-redare). Pre
țul unui casetofon este de 2 058 lei.

Pentru automoblliștl
Unlversalooop — Comerțul 

prin corespondentă, pune Ia dis
poziția solicitanților huse din 
creton pentru autoturisme Da
cia 1300, la prețurile de 460 și 
580 lei. Comanda se trimite prin- 
tr-o carte poștală pe adresa Uni- 
versalcoop — Comerțul prin co
respondență, București, str. Vul
turi pr. 31, sector 4. cod. 74 123. 
Plata se face la primirea coletu
lui prin ramburs poștal.

(Urmare din pag. I)
felul de explicații și justificări. Iată 
una dintre ele: „Am transformat un 
apartament în camere de oaspeți — 
ne spune ing. Florin Ilie, directorul 
I.F-E.T. Rlmnicu Vîlcea — pentru a-1 
pune la dispoziția unor profesori de 
la Institutul de silvicultură din Bra
șov, care vin periodic să predea ore 
la secția de subinginerl din cadrul 
grupului nostru școlar. Aceasta, pen
tru că nu întotdeauna găsim locuri la 
hotelurile din municipiu".

Nu tovarășe director, altceva 
trebuia să faceți! să respectați le
gea, pentru că ea este făcută spre 
a fi aplicată în spiritul și litera ei, 
nu cum crede de cuviință fiecare. 
Așa ineît. atit în cazul întreprinde
rii respective, cît și al celorlalte, le
gea trebuie repusă neîntirziat în 
drepturi. Obligația aceasta revine 
consiliului popular municipal, orga
nismelor care răspund de admi
nistrarea și gospodărirea fondului lo
cativ al statului și ele trebuie să ac
ționeze neîntirziat ta acest sens. 
Unde-i lege, nu-i tocmeală.

Alte abateri ds la reglementările 
privind tnehirierea locuințelor — 
dezbătute de amintita plenară a Con
siliului județean al Frontului Unită

ții Socialiste și constatate și de noi 
— se referă la modul defectuos în 
care acționează comisiile sociale din 
unele întreprinderi. împuternicite să 
verifice șl să asigure legalitatea re
partizării apartamentelor. în urma 
unui recent control s-a constatat că.

chirlate încă din anul 1977. iar alte 
6 din... 1975, Acelorași comisii sociale, 
ca și organismelor administrative de 
stat cu atribuții în acest domeniu li 
se datoresc și alte abateri de Ia pre
vederile legii. Este vorba de neres- 
pectarea. în unele cazuri, a plafonu-

Cine închide ochii în fața legii 
deschide drum abuzului

la sfîrsitul anului trecut, unele uni
tăți economice — întreprinderea de 
utilaj chimic șl forjă, combinatul de 
prelucrare a lemnului și combinatul 
chimic — aveau repartizate de mul
tă vreme apartamente pe care insă 
„uitaseră" să le distribuie oamenilor 
muncii. în timp ce pe listele de prio
rități pentru obținerea de locuințe 
de la combinatul chimic există zeci 
de solicitantl. 12 camere sînt neln-

lu! stabilii de lege pentru acordarea 
locuințelor din fondul de stat, deține
rea de spațiu locativ excedentar de 
către anumite persoane, repartizirea 
de apartamente unor oetăteni care lo
cuiesc >n comune din apropierea ora
șului și pe care apoi Ie subînchiria
ză. nerespectarea prevederilor refe
ritoare la Încheierea contractelor de 
subînchiriere etc.

Ce au întreprins și Întreprind or

ganele locale de partid și de stat 
pentru înlăturarea acestor nereguli, 
pentru gospodărirea și folosirea în 
spiritul legalității, al echității socia
liste a fondului locativ al statului ? 
E drept, măsuri s-au luat, dar urmă
rirea și aplicarea lor nu s-au făcut 
nici cu consecvența, nici cu răspun
derea necesare. Noul prim-secretar 
al comitetului județean de partid 
ne-a asigurat că măsurile adoptate 
recent de plenara Consiliului jude
țean al Frontului Unității Socialiste 
obligă consiliile populare municipal 
șl județean să continue controlul 
pină la depistarea ultimei nereguli, 
Pină Ia aplicarea legii in toate cazu
rile in oare ea a fost eludată. De 
asemenea, au fost prevăzute mă
suri care să ducă, pină la sfîrșitul 
primului semestru din acest an. la 
remedierea tuturor defecțiunilor de 
la blocurile aflate în această situație, 
pentru a se face recepția definitivă, 
pentru a se intra în legalitate. Sînt, 
fără îndoială, măsuri a căror aplica
re este menită să facă ordine, să asi
gure administrarea și folosirea fon
dului locativ de stat în spiritul legii, 
al echității socialiste.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit 

voastră, stimate tovarășe Ceaușescu, și poporului frate român 
călduroase și cele mai bune urări de noi realizări în dezvoltarea 
socialiste.

dumnea- 
felicitări 

României

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretâr general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 61-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 

am plăcerea de a vă adresa. în numele meu personal și al membrilor Parti
dului Socialist Progresist, sincere felicitări. Totodată, vă dorim viată în
delungată pentru realizarea nobilelor obiective Ia care aspirați.

WALID JUMBLAT
Președintele

Partidului Socialist Progresist din Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Poporul thailandez mi se alătură în a transmite Excelentei Voastre 

și poporului român sincerele noastre mulțumiri pentru sentimentele calde 
exprimate cți prilejul Zilei naționale a Thailandei, ziua mea de naștere.

Ne exprimăm, de asemenea, convingerea că prietenia statornicită intre 
cele două națiuni ale noastre se va intări în continuare în folosul păcii 
și prosperității lor.

Miercuri a avut loc ședința Birou
lui Executiv al Consiliului Național 
al Agriculturii, condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, primul ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național al Agriculturii.

In spiritul indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 30 ianuarie a.c., Biroul 
Executiv a dezbătut și și-a însușit 
în totalitate propunerile de îmbună
tățire a conducerii, organizării și pla
nificării agriculturii și industriei a- 
limentare, de ereare a consiliilor u- 
nice agroindustriale, de stat Și Coo
peratiste, propuneri elaborate din ini
țiativa și sub conducerea directă a 
secretarului general al Partidului Co
munist Român.

Apreciind rezultatele bune obținu
te în dezvoltarea agriculturii, ca ur
mare a condițiilor create de condu
cerea Partidului și statului, a grijii 
permanente a tovarășului 
Ceaușescu, Biroul Executiv 
niat importanta deosebită „ 
măsuri, menite să elimine o serie de 
neajunsuri și lipsuri, să dea un nou 
și puternic impuls dezvoltării între
gii activități din agricultură și in-

Nicolae 
a șubli- 
a noilor

dustrla alimentară. S-a subliniat că 
măsurile privind conducerea pe bază 
unitară a întregii agriculturi, apli
carea tehnologiilor moderne, creș
terea răspunderii tuturor lucrătorilor 
și specialiștilor, folosirea la un ni
vel superior a bazei tehnico-mate- 
riale din unitățile de producție, cer
cetare și învățămint vor contribui la 
realizarea și depășirea sarcinilor puse 
în fata agriculturii în etapa actua
lă. sporindu-și în tot mai mare mă
sură aportul la creșterea avuției na
ționale.

Biroul Executiv. în numele Consi
liului Național, se angajează față de 
conducerea partidului, de tovarășul 
secretar general, Nicolae Ceaușescu, 
să depună. în continuare, toate e- 
forturile pentru ca anul 1979 șă în
semne începutul unei noi perioade în 
dezvoltarea și modernizarea agricul
turii in tara noastră. în realizarea 
unei producții agricole vegetale și 
animale mult superioare.

Biroul Executiv al Consiliului Na
tional al Agriculturii a adoptat pro
gramul de. activitate pe anul 1979 și 
a rezolvat o serie de 
vind bună organizare 
a campaniei agricole

probleme pri- 
și desfășurare 
de primăvară.

BHUMIBOL ADULYADEJ
Regele Thailandei

In sprijinul propunerilor R.P.D. Coreene
de reunificare pașnică a patriei

Excelenței Sale Domnului general de divizie 
PEDRO RICHTER PRADA

Prim-ministru și ministru de război al Republicii Peru

/ Telegrame adresate de organizații de masă 
și obștești din

Plenara Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor

a avut locMiercuri, 31 ianuarie,
Plenara Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a eliberat pe tovarășul 
Gheorghe Pană din funcția de pre-

al Consiliului Central alședințe 
U.G.S.R.

Plenara a cooptat in Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. pe tovarășul Emil 
Bobu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., și l-a 
ales membru al Comitetului și Bi
roului Executiv și în funcția de pre
ședinte al Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România.

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarăsul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru, ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. a primit, miercuri dimineața, 
pe Ondo Mane Ondo, guvernatorul 
Băncii Populare din Republica Gui
neea Ecuatorială, care face o vizită 
în tara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale dezvoltării colaborării și 
cooperării economice dintre România 
și Guineea Ecuatorială.

Au participat Gheorghe Lazăr. ad
junct al ministrului economiei fores
tiere si materialelor de construcții.

Vasile Voloșenîuc. președintele Băncii 
române de comerț exterior.

★
Tovarășul Paul Niculescu. vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit, miercuri 
după-amlază, pe Ondo Mane Ondo, 
guvernatorul Băncii Populare din 
Republica Guineea Ecuatorială, care 
se află în tara noastră.

In cadrul întrevederii au fost dis
cutate aspecte ale dezvoltării relații
lor. dintre instituțiile 
care române și cele 
Guineea Ecuatorială.

universitare din București9
Prin intermediul schimburilor in

ternaționale și al donațiilor, colecții
le Bibliotecii centrale universitare 
din București au sporit, anul trecut, 
cu aproape 16 000 de volume. Astăzi, 
în patrimoniul acestui așezămint de 
cultură sînt incluse mai mult de 
2 700 000 cărți, periodice, manuscrise, 
hărți.

Multe dintre noile achiziții sînt lu
crări prezentate în cadrul expoziții
lor de carte organizate de cunoscuta 
bibliotecă bucureșteană în colaborare 
cu case de editură din numeroase 
țări ale lumii. O serie de lucrări din 
domeniile matematicii, fizicii, chimiei, 
biologiei, geologiei, geografiei, ingi
neriei și al unor discipline au intrat 
în posesia institutelor politehnic si 
de construcții din București și a 
Universității *din Brașov.

financiar-ban- 
din Republica

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 31 IANUARIE 1979

Extragerea I : 23 19 44 41 16 37 
Extragerea a II-a : 27 21 38 8 28 11

FEBRUARIE TURISTIC

LIMA
Cu ocazia numirii Excelentei Voastre în funcția de prim-ministru, vă 

adresez calde felicitări și cele mai bune urări,
Exprimăm convingerea că în viitor vor cunoaște o intensificare bunele 

relații de prietenie și colaborare statornicite între România și Peru, con
lucrarea dintre țările noastre în sfera relațiilor internaționale potrivit in
tereselor popoarelor noastre, spre binele cauzei păcii și înțelegerii intre 
națiuni, al făuririi unei noi ordini economice în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Consiliul National al Frontului Uni
tății Socialiste. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor. Co
mitetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii. Asociația de prie
tenie româno-coreeană au adresat 
organizațiilor obștești și de masă 
similare din Republica Populară De
mocrată Coreeană telegrame prin 
care se exprimă profunda satisfacție 
și sprijinul hotărit pentru noile și 
importantele propuneri pătrunse de

țara noastră
spirit umanist si înaltă responsabili
tate fată de destinele poporului co
reean. fată de cauza păcii si secu
rității în Asia Și în întreaga lume, 
cuprinse în recenta Declarație a Co
mitetului Central al Frontului De
mocratic pentru Reunificarea Patriei 
din R.P.D. Coreeană. In telegrame se 
relevă faptul că propunerile repre
zintă o nouă și elocventă expresie a 
politicii constructive pentru reunifi
carea pașnică, independentă si de
mocratică a Coreei.

• în cadrul pitoresc al muntelui 
Băișoara, timp de două zile s-au 
disputat întrecerile etapei județene 
la schi-fond rezervate pionierilor și 
școlarilor clujeni, întreceri desfășu
rate sub culorile „Daciadei". Pe pri
mele locuri s-au clasat Aurelia 
Bucur (Școala generală Mărișelu) și 
Aure! Bureel (Școala generală Rișca).
• In primul tur al turneului in

ternational de tenis de la Virginia 
(Richmond), jucătorul român Uie 
Năștase l-a Învins cu 8—7, 6—4, 6—4 
pe australianul John Alexander. Re
venit pe terenurile de tenis după o 
absentă de aproape două luni, cam
pionul suedez Bjorn Borg l-a Între
cut cu 6—4. 6—4 pe americanul Erik 
van Dillen.
• In runda a opta a ..Cupei Euro

pei" la șah pentru junioare, compe-

ȘTIRI SPORTIVE
titie- care se desfășoară în aceste zile 
în localitatea iugoslavă Kula. jucă
toarele românce Viorica Ilie și Ma
rina Pogorevici au cîștigat partidele 
susținute cu Deborah Evans 
Galilor) și, respectiv, Simona 
(Belgia).
• Miercuri, la Ruhpolding 

Germania), în cadrul campionatelor 
mondiale de biatlon, proba de 10 km 
(seniori) a fost cîștjgată de Frank 
Ullrich (R. D. Germană) cu timpul 
de 40’35”37/100. în proba de juniori, 
desfășurată pe aceeași distantă, pe 
primul loc s-a clasat sovieticul Ser
ghei Ciuravliov — 42’02”20/100.

• Campionatele europene de pati
naj artistic au continuat la Zagreb 
cu desfășurarea exercitiilor incluse 
în ;,programul scurt" al probei de

(Tara
Peters

(R.F.

perechj. Pe primul loc In clasament 
se află cuplul sovietic Marina Cerka- 
sova — Serghei Șahrai. cu 40,96 
puncte, urmat de perechile Sabine 
Baesz — Tassilo Tierbach (R. D. Ger
mană) — 38,96 puncte și Irina Voro- 
bieva — Igor Lîsovski (U.R.S.S.) — 
38,28 puncte.
• „Cupa Europei" la schi a pro

gramat pe pîrtia de la Prato Stelvio 
(Italia) o probă masculină de slalom 
special, în care victoria a revenit 
austriacului Helmuth Gstrein. urmat 
de compatriotul său Wolfram Ortner 
și italianul Gustavo Thoeni. în cla
samentul general al „Cupei Europei" 
continuă să conducă norvegianul 
Jarle Halsnes, cu 72 puncte, secun
dat de austriacul Urs Raeber — 58 
puncte. <

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viață pentru luna ianuarie 
1979 au ieșit următoarele opt com
binații de litere :

1) I.C.I. ; 2) N.U.E. ; 3) O.V.G. ; 4) 
W.S.W. ; 5) F.W.M. ; 6) P.C.Z. ; 7) 
N.S.J, ; 8) E.T.P.

La tragerea de amortizare specială 
a asigurărilor de viață au ieșit ur
mătoarele cinci combinații de litere :

1) E.C.H. ; 2) V.N.M. ; 3) L.Q.U. ; 
4) N.A.I. ; 5) P.G.R.

Toți asiguratii cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se 
tilor ADAS pentru 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa 
le trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asiguratii să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

întreprinderea de tu
rism, hoteluri și 
rante organizează 
februarie excursii 
pentru vizitarea Capitalei 
și a Împrejurimilor, ex
cursii de una, două sau 
două zile și jumătate pe 
Valea Prahovei, la Poiana 
Brașov. Curtea de Argeș, 
Cîmpulung, Cozia. Sînt 
programate, de asemenea, 
excursii eu autocarul 
drumeții la cabanele 

, munții Bucegi, Bîrsel
Diham. minivacante 
o cabană montană 
intr-ung din numeroasele 
stațiuni în care filialele 
de turism au retinut
locuri. Un sejur de 12 zile 
se asigură în aproape
toate stațiunile balneare 
din tară, plecările puțind 

' fi programate în oricare 
zi. Zăpada abundentă ofe
ră posibilitatea practicării 
sporturilor de iarnă, iar 
instalațiile de transport 
pe cablu creează posibili
tatea unor deplasări mai 
rapide la pîrtiile de schi 
și la diferite cabane.

Desigur, viata rațională

restau- 
în luna 

scurte

sau 
din 
șau 

la 
sau

impune și grija pentru 
tratarea unor maladii. 
I.T.H.R. a retinut locuri 
pentru serii de 18—20 zi
le în stațiuni cu profil di
ferit. Astfel, pentru afec
țiunile aparatului locomo
tor sjnt recomandate A- 
mara. Balta Albă, Bazna, 
Govora, Herculane, Lacu 
Sărat, Pucioasa, iar pen
tru cele ale tubului diges
tiv Borsec, Căciulata, 
Malnaș. Sîngeorz-Băi, Vîl- 
cele. Nevrozele se tratea
ză la Buzlaș, Sinaia. Buș
teni. Tușnad. Stațiunile 
Vatra Dornei și 
sînt recomandate 
tratarea unor 
cardiovasculare, 
ce Slănic Moldova. Govo
ra sau Căciulata pentru 
tratarea afecțiunilor apa
ratului respirator.

Rețineri de locuri la fi
lialele de turism din str. 
Mendeleev nr. 14. bd. Re
publicii nr. 68. bd. 1848 
nr. 4, bd. N. Bălcescu nr. 
35 și Calea Grivitei nr. 
140 ; au program zilnic de 
la 8 la 20.

Borsec 
pentru 

maladii 
Jn timp

........

oi

I ‘‘MW

■ M

(Agerpres)

A * ' X,

-

adreseze unită- 
a li se stabili

și la următoare- vremea
Timpul probabil pentru zilele de t, 1 

șl 4 februarie. In țară ; Cerul va fl 
schimbător, cu lnnorărl mai pronun-

tate țn Crișana, Transilvania, Maramu
reș șl Moldova, unde vor cădea pre
cipitații, maj ales sub formă de nin
soare. In celelalte regiuni, precipitații
le vor fi izolate. In București : Cerul 
va fi schimbător, favorabil precipita
țiilor, mal ales sub formă de lapoviță 
șl ninsoare.

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă
toare la tragerea la sorti lunară din 

31 ianuarie 1979

La tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile 
C.E.C. din țară, care a avut loc la data de 29 ianuarie 1979, Casa de Economii și Consemnațiuni a acordat 1 068 
ciștiguri în autoturisme „Dacia 1 300“.

Datorită dimensiunilor listei de cîștiguri, ieri am publicat prima parte a acesteia, cu- 
prinzînd 548 de cîștiguri. în numărul de azi publicăm partea a doua a listei

LISTA
libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. dințară 
ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1300", la tragerea la sorti pentru trimestrul 

IV 1978 
partea a ll-a

rt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crț.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

549 752-1-102898 594 703-112-7 639 722-123-2458 684 717-1-113958 729 715-209-1305
550 752-201-10068 595 703-255 122 640 710-113-11037 685 717-1-128980 730 750-1-37448
551 752-203-6331 596 703-809-7011 641 710-113-31682 686 717-1-141853 731 750-1-55269
552 752-234-255 597 703-809-32579 642 710-119-24109 687 717-211-951 732 750-211-19203
553 728-1-21126 598 703-203-14920 643 710-120-32083 688 717-265-737 733 750-211-45981
554 711-212-967 599 706-102-15658 644 710-127-2574 689 713-102-19947 734 750-211-60603
555 753-1-20551 600 706-164-14663 645 710-620-1056 690 713-194-18714 735 754-205-10201
556 753-218-16 601 732-1-25176 646 715-1-76383 691 724-1-22390 736 750-201-16981
557 704-1-10313 602 732-1-70012 647 715-1-120117 692 724-1-44629 737 745-1-16222
558 704-31-24 603 ■ 732-1-94093 648 715-1-150752 ’693 724-398-4330 738 734-1-25108
559 739-1-4425 604 732-1-111588 649 715-1-174886 694 751-1-14390 739 734-1-54528
560 739-1-31022 605 732-1-124896 650 715-1-194269 695 749-1-19398 740 734-1-72365
561 739-206-4275 606 732-206-5004 651 715-1-211570 696 749-1-37996 741 734-207-3818
562 739-205-5044 607 758-213-3983 652 715-1-226234 697 730-1-5951 742 740-1-14068
563 720-212-426 608 732-216-370 653 715-1-239111 698 718-242-161 743 740-1-36396
564 723-1-28585 609 705-1-30109 654 715-207-5295 699 731-1-12135 744 702-904-210
565 723-1-43736 610 705-272-137 655 718-1-2814 -700 715-134-1107 745 746-1-3884
566 723-212-288 611 707-1-7627 656 718-1-26569 701 719-1-33972 746 746-1-30987
567 701-1-16793 612 707-1-26757 657 710-816-628 702 719-205-4437 747 746-258-517
568 701-201-10445 613 709-1-1777 658 754-1-35348 703 719-201-7194 748 714-1-17755
569 701-356-5972 614 709-1-70238 659 754-1-53459 704 719-201-31934 749 736-1-16123
570 719-212-3783 615 709-1-101288 660 754-203-6995 705 • 715-712-318 750 736-1-71482
571 754-202-766 616 709-1-124004 661 711-102-6806 706 719-203-22364 751 736-1-101500
572 701-203-18270 617 709-1-141434 662 711-102-28994 707 711-205-6965 752 736-1-122701
573 701-135-7468 618 709-1-155197 663 711-426-171 708 711-1-6388 753 736-1-139337
574 701-174-198 619 709-201-3323 664 716-1-49187 709 707-204-1832 754 736-1-152538
575 702-1-41050 620 709-211-3369 665 716-1-78315 710 717-183-6598 755 736-212-18169
576 702-1-79715 621 709-217-18421 666 716-1-99880 711 727-1-52785 756 736-212-50257
577 702-1-104639 622 709-218-8849 667 716-1-116858 712 727-1-81861 757 736-212-67010
578 702-1-122751 623 724-102-3518 668 716-1-130329 713 727-1-101114 758 736-279-14628
579 702-1-137032 624 724-104-36946 669 716-209-4756 714 727-1-114702 759 736-202-10216
580 702-1-149212 625 724-104-58685 670 716-215-17706 715 722-201-1812 760 736-202-34907
581 702-218-9420 626 724-138-368 671 716-351-78 716 716-518-123 761 736-258-1549
582 702-224-450 627 721-1-16319 672 716-203-17131 717 762-253-576 762 719-730-1025
583 702-703-184 628 708-1-9975 673 724-610-22 718 725-1-14227 763 704-523-9044
584 735-1-39102 629 708-1-40719 674 742-1-21654 719 763-203-8605 764 741-1-20798
585 735-1-67022 630 708-1-57766 675 742-223-654 720 718-211-1835 765 741-1-46005
586 735-1-85864 631 708-212-1900 676 748-1-4022 721 741-201-38327 766 741-1-60821
587 735-1-99789 632 713-422-213 677 748-1-38875 722 741-201-56254 767 741-345-77
588 735-177-10246 633 710-1-29695 678 748-1-55574 723 741-212-15181 768 758-201-16940
589 735-218-48 634 710-1-50730 679 748-266-394 724 741-315-1174 769 710-621-1982
590 713-1-3996 635 710-1-64809 680 748-205-1282 725 744-203-3409 770 758-1-21211
591 703-1-18765 636 710-262-316 681 717-1-21142 726 756-1-14693 771 758-206-3484
592 703-1-50465 637 722-306-2233 682 717-1-67549 727 756-1-34622 772 723-102-13317
593 703-1-70029 638 733-201-20437 683 717-1-93792 728 706-201-4179 773 723-103-19950

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

774 743-1-9316 837 735-1-82433
775 743-1-69797 838 735-1-97139
776 743-1-103084 839 735-177-6257
777 743-1-127879 840 735-201-6767
778 743-1-146947 841 702-518-238
779 743-1-162259 842 703-1-7211
780 743-1-174721 843 703-1-45983
781 743-207-14070 844 703-1-66846
782 743-209-30396 845 703-1-81027
783 743-242-442 846 703-254-13083
784 723-620-337 847 703-201-5102
785 745-2-34702 848 703-809-29698
786 745-2-49015 849 703-203-11708
787 722-1-7297 850 706-102-12741
788 747-1-26852 851 706-164-11940
789 747-1-45005 852 732-1-1611
790 712-l-760ă 853 732-1-63511
791 737-1-914? 854 732-1-90183
792 755-202-2065 855 732-1-108532
793 755-202-24151 856 ' 732-1-122410
794 755-201-2543 857 732-202-3877
795 755-1-7397 858 732-470-11
796 727-137-19936 859 732-204-7429
797 752-1-22511 860 705-1-26763
798 752-1-65546 861 705-204-1862
799 752-1-87611 862 721-210-1240
800 752-1-103041 863 707-1-24263
801 752-201-10267 864 720-1-5918
802 752-203-6466 865 709-1-62197
803 752-237-204 866 709-1-95772
804 728-1-21292 867 709-1-119833
805 711-212-1193 868 709-1-138203
806 753-1-20784 869 709-1-152445
807 753-220-206 870 709-5-3
808 704-1-10620 871 709-209-1420
809 704-205-206 872 709-217-12262
810 739-1-5202 873 709-218-994
811 739-1-31200 874 709-222-2078
812 739-206-4405 875 724-104-30388
813 739-205-5302 876 724-104-55207
814 720-411-180 877 724-104-69448
815 723-1-28771 878 721-1-13827
816 723-1-43890 879 745-202-4975
817 723-212-525 880 708-1-36249
818 701-1-11164 881 708-1-55045
819 701-201-5344 882 708-209-6830
820 701-356-2603 883 713-228-268
821 715-615-229 884 710-1-24142
822 723-526-347 885 710-1-47191
823 701-203-15638 886 710-1-62312
824 701-282-68 887 710-236-81
825 701-155-197 888 738-1-12177
826 702-1-29102 889 733-201-12942
827 702-1-73861 890 733-283-488
828 702-1-100331 891 728-225-36
829 702-1-119339 892 710-113-29260
830 702-1-134400 893 710-119-21588
831 702-1-146983 894 710-120-28332
832 702-218-4412 895 710-124-285
833 702-222-3494 896

897
710-514-497
715-1-65239

834 702-108-6631 898 715-1-112552
835 735-1-31250 899 715-1-145163
836 735-1-62481 900 715-1-170503

Nn 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt

Numărul 
libretului 

de economii

901 715-1-190599 957 719-203-19608 1013 719-717-17
902 715-1-208413 958 711-203-9841 1014 704-516-89
903 715-1-223460 959 716-425-393 1015 741-1-11044
904 715-1-236756 960 716-114-143 1016 741-1-42357
905 715-1-248244 961 717-183-2889 1017 741-1-58226
906 710-418-552 962 727-1-44480 1018 741-217-131
907 718-1-23912 963 727-1-76910 1019 758-201-14406
908 718-205-14552 964 727-1-97801 1020 710-414-751
909 754-1-29759 965 727-1-112203 1021 758-1-17749
910 754-1-50453 966 727-235-11907 1022 758-205-1438
911 754-2-200 967 711-207-8969 1023 723-102-9832
912 754-203-21136 968 760-204-1984 1024 723-103-17148
913 711-102-26379 969 725-1-10594 1025 723-138-2090
914 711-216-4293 970 763-203-4467 1026 743-1-61387
915 716-1-40550 971 704-125-133 1027 743-1-97557
916 716-1-73475 972 741-201-32692 1028 743-1-123061
917 716-1-96008 973 741-201-53418 1029 743-1-143361
918 716-1-113678 974 741-212-9782 1030 743-1-159489
919 716-1-127755 975 741-216-301 1031 743-1-172443
920 716-204-1669 976 744-1-12747 1032 743-207-11268
921 716-215-14611 977 756-1-6495 1033 743-209-26587
922 716-287-5915 978 756-1-31865 1034 743-212-799
923 716-203-14473 979 756-228-134 1035 723-417-390
924 724-601-9861 980 706-204-2241 1036 745-2-30936
925 742-1-18568 981 750-1-31772 1037 745-2-46647
926 742-208-264 982 750-1-52611 1038 722-1-3464
927 736-210-9239 983 750-211-9760 1039 747-1-20967
928 748-1-34027 984 750-211-42166 1040 747-1-42286
929 748-1-52909 985 750-211-58110 1041 747-226-35
930 748-253-611 986 754-205-7659 1042 737-1-6102
931 748-202-8633 987 750-201-13891 1043 726-510-67
932 714-258-82 988 745-1-12584 1044 755-202-21465
933 717-1-60410 989 734-1-14837 1045 726-115-837
934 717-1-89098 990 734-1-50097 1046 726-717-762
935 ' 717-1-110278 991 734-1-69442 1047 727-137-15766
936 717-1-126236 992 734-202-1107 1048 727-439-363
937 717-1-139497 993 740-1-4527 1049 752-1-59756
938 717-205-5220 994 740-1-33079 1050 752-1-84071
939 717-227-2242 995 „ 702-809-434 1051 752-1-100270
940 713-102-15297 996 714-253-251 1052 752-201-4980
941 713-194-14003 997 746-1-27453 1053 752-203-1974
942 724-1-14864 998 746-209-265 1054 752-232-694
943 724-1-41327 999 714-1-15265 1055 728-1-17654
944 724-398-1583 1000 719-610-496 1056 728-388-638
945 751-1-11431 1001 736-1-63520 1057 753-1-16693
946 749-1-12428 1002 736-1-96714 1058 753-205-1346
947 749-1-35332 1003 736-1-118953 1059 704-1-2639
948 724-223-1839 1004 736-1-136486 1060 704-1-25194
949 718-208-42 1005 736-1-150114 1061 728-119-607
950 731-1-6743 1006 736-212-4146 1062 739-1-27725
951 731-272-661 1007 . 736-212-45595 1063 739-206-656
952 719-1-30095 1008 736-212-64142 1064 739-203-2822
953 719-1-45753 1009 736-279-6853 1065 720-130-219
954 719-217-4903 1010 736-468-75 1066 723-1-24341
955 719-201-28954 1011 736-202-32023 1067 723-1-41342
956 719-222-1798 1012 736-251-1671 1068 723-210-304
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1 29394 53 50 000
1 06999 56 50 000 |
1 80016 07 40 000
1 72673 109 40 000
1 67363 16 40 000
1 77102 56 30 000
1 02038 76 30 000
1 88459 09 30 000
1 73547 62 30 000
1 28566 81 25 000
1 11750 45 25 000
1 06244 95 25 000
1 24364 103 25 000
1 34374 67 25 000
1 65798 109 20 000
1 36027 62 20 000
1 53961 88 20 000
1 13122 63 20 000
1 40800 20 20 000
1 89685 104 20 000
1 50907 113 15 000
1 89777 102 15 000
1 09964 66 15 000
1 78750 14 15 000
1 69102

Termi 
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

02 15 000

100 394 64 5 000100 841 111 3 000100 344 74 i non100 707 95 1 000 
1 000
1 000
1 000
1 000

100 649 31
100 678 61
100 774 66
100 706 36

1 000 51 01 800
800
80(1

1 090 74 78
1 000 90 32
1 000 26 38 R001 000 97 92 ano1 000 14 95 800
1 000 32 118 8001 000 02 68 800
1 000 84 55 800
9 825 TOTAL 9 260 000

Titularilor libretelor de economii cu dobîndă și ciștiguri în auto
turisme emise de unitățile C.E.C. din Capitală li s-au acordat 
printr-o tragere la sorți separată, care a avut loc în ziua de 26 ia
nuarie a.c., 236 autoturisme „DACIA 1 300“. Lista oficială a librete
lor de economii ieșite cîștigătoare la această tragere la sorti s-a pu- 
plicat în ziarele „Scînteia" din 28 ianuarie a.c. și „România liberă" 
din 29 ianuarie a.c.

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea cîș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșita 
cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se 
prin sucursalele, filialele 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C.
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81 — 125, la 
confruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

efectuează 
și agențiile

din seriile

• CLIMATUL ANU
LUI 2000. 24 dintre cei mai 
cunoscuti climatologi al lumii 
și-au formulat previziunile pen
tru climatul perioadei de timp 
care ne mai desparte de anul 
2 000 și secolul viitor. Climato
logii sînt in unanimitate de pă
rere că in această perioadă nu 
vor avea loc schimbări apre
ciabile ale climatului. Pină la 
sfirșitul veacului acestuia clima
tul va fi asemănător cu acela 
observat In ultimii 40 de ani. cu 
ușoare tendințe de ridicare a 
temperaturii. Specialiștii nu 
prevăd secete pustiitoare. Dim
potrivă. in India și în alte re
giuni ale Asiei condițiile clima
tice vor fi favorabile agricultu
rii. iar In Sahel, Învecinat cu 
Sahara, unde in ultimii zece ani

a bintuit o mare secetă, clima 
se va normaliza.

• UN NOU SISTEM 
DE ARAT. Oamenii de știință 
sovietici docent F. Mirocenko 
și inginer V. Pletniov, de la 
Institutul agricol de pe Don, 
regiunea Rostov, preconizează o 
instalație de afînare subterană 
a pămîntului. Care sînt avanta
jele acestui sistem ? La margi
nea ogorului, in pămtnt. se in
troduce un sul cu freze la o a- 
dincime care depășește diame
trul lor — 25—27 cm. Tractorul 
se deplasează, ca și cum ar tra
ge un plug obișnuit, dar în spa
tele lui nu se mai vede brazda 
cu pămint proaspăt răsturnat. 
Sub stratul superior de pămint. 
rămas intact, se formează un al 
doilea strat —afinat și fertil, u-

niform ea adincime. Frezele dis
trug rădăcinile buruienilor. Un 
astfel de sistem de arătură pre
zintă avantajul de a retine de 
1,5—2 ori mai multă umiditate 
la topirea zăpezilor. Recoltele 
sînt cu mult superioare celor 
după o arătură obișnuită. Cos
tul prelucrării unui hectar de 
pămint prin metoda nouă este 
cu 29 la sută mai redus decit 
dacă s-ar ara după metoda tra
dițională.

• AUTOMOBIL CU 
DOUĂ MOTOARE. ° «u- 
timă noutate în domeniul auto
mobilismului : în S.U.A. a fost 
lansat proiectul construirii unui 
vehicul prevăzut a avea două 
motoare — unul clasic, de tipul 
motorului cu combustie inter
nă. celălalt fiind un motor

electric. încheind contract în 
această privință cu societa
tea „General Electric". De
partamentul american al e- 
nergiei a fost ghidat de rațiu
nile economisirii de carburanți. 
Conform studiilor prelimina
re, un asemenea automobil 
hibrid ar consuma mai pu
tină benzină decit o mașină 
obișnuită și, totodată, mai pu
țin curent decit un vehicul e- 
lectric analog actualelor modele 
experimentale. Aceste aprecieri 
sînt făcute prin compararea ca
pacității de transport și a razei 
de acțiune a automobilelor tra
diționale sau electrice eu noul

tip propus, care se profilează, in 
opinia cercetătorilor, ca o va
riantă optimă în condițiile crizei 
de energie.

• „CALUL ALB" DIN 
UFFINGTON, una dintre «- 
figiile naturale specifice din 
Marea Britanie, a fost donată 
recent de proprietarul ei. David 
Astor, fost editor al publicației 
..Observer", administrației brita
nice „Național Trust". „Calul 
Alb" este o creație a naturii — 
asemenea „Sfinxului" nostru din 
Bucegi sau „Babelor" — avlnd o 
lungime de 114 metri. Aflat pe

virful unul deal de calcar, la 
circa 96 kilometri vest de Lon
dra, „Calul Alb" este vizibil de 
la o distanță de mai mulți kilo
metri.

• IN APĂRAREA FAU
NEI AFRICANE. Guvernul 
Ugandei a interzis persoanelor 
particulare să comercializeze 
trofee de vinătoare, aceste Înde
letniciri fiind transferate unor 
organizații de stat. Măsura face 
parte dintr-un amplu program 
conceput de guvern și menit să 
apere bogata faună a tării îm
potriva braconierilor. După date 
publicate recent in Uganda, nu
mai in perioada 1973—1975 nu
mărul elefanților din această 
tară a scăzut de la 14 000 la 
2 246.

• CYRANO DE BER
GERAC : „OPERE COM
PLETE". Pentru prima dată 
au văzut lumina tinarului — 
într-o editură pariziană — ope
rele complete ale lui Cyrano de 
Bergerac (1619—1655) care nu 
este numai eroul vestitei piese 
a lui Rostand, dar a fost la 
vremea lui un scriitor cunoscut, 
cu vervă satirică și cu o bogată 
imaginație, autor, intre altele, 
al unora din primele romane 
șttintifico-fantastlce. avînd ca 
subiect călătorii în spațiul cos
mic.

• CURIOZITĂȚI...
POȘTALE. Administrația
Poștei din Marea Britanie a pu
blicat obișnuitul său ghid anual

care cuprinde informații referi
toare la serviciile poștale din 
majoritatea țărilor lumii. Unul 
din cele mal interesante capi
tole ale lucrării se referă la 
produsele si obiectele care nu 
pot fi expediate prin oficiile 
poștale din aceste țări, din mo
tive bine întemeiate, dar apa
rent ciudate pentru persoanele 
neavizate. Astfel. In Elveția 
este interzisă trimiterea prin 
postă a horoscoapelor. iar în 
Afganistan cea a scrumierelor. 
In mal toate țările africane 
poșta nu transportă pensule de 
bărbierit de producție niponă. 
Poșta din Guyana retine cole- 
tele cu brazi sintetici, iar cea 
din Anglia, care are o listă 
destul de mare de interdicții, 
refuză să expedieze de pildă... 
nămol. Motivele unor asemenea 
Interdicții nu sînt specificate.
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In spiritul politicii constructive 
lie soluționare a problemelor prin tratative
Măsuri anunțate de R. P. D. Coreeană pentru 

promovarea reunificării independente 
si pașnice a țării

ATENA

PHENIAN 31 (Agerpres). — Agen
ția Centrală Telegrafică Coreeană 
transmite : Prezentînd în Declarația 
sa de la 23 ianuarie un nou proiect 
în patru puncte privind promovarea 
reunificării independente si pașnice a 
Coreei. C.C. al Frontului Democratic 
pentru Reunificarea Patriei a propus, 
în primul rind, ca la 1 februarie, ora 
10.00 dimineața, autoritățile celor 
două părți să-și exprime oficial — 
atît unii, cit si ceilalți — poziția lor 
de reafirmare a idealurilor si princi
piilor Declarației comune de la 
4 iulie și de respectare a acestora, și 
atît Nordul cit si Sudul să înceteze 
imediat calomniile si defăimările 
unul la adresa celuilalt.

Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană a fost autorizată să exprime 
poziția părții R.P.D. Coreene cu pri
vire la această propunere, după cum 
urmează :

1) Avînd în vedere că atît Nordul 
cit și Sudul trebuie să revină la 
idealurile si principiile Declarației 
comune de la 4 iulie pentru a des
chide cit mai curind calea dialogului 
Si reunificării. reafirmăm că ne vom 
achita de aceasta cu loialitate in 
viitor, așa cum am făcut-o si în 
trecut.

în primul rînd. ne vom situa în 
mod consecvent și ferm pe poziția de 
fidelitate fată de idealurile sublime 
ale Declarației comune de la 4 iulie, 
menită să preîntâmpine scindarea 
pentru totdeauna a națiunii si să 
reunifice patria.

în al doilea rînd. vom continua să 
apărăm cu consecventă următoarele 
principii ale reunificării patriei : să 
se realizeze reunificarea în deplină 
independentă, fără bizuire pe forțe 
din afară si fără să se admită ames
tecul acestora, să se rezolve pe cale 
pașnică problema reunificării. fără a 
se recurge la exercitarea forței ar

Solidaritate cu poporul coreean pentru 
refacerea unității naționale 

încheierea conferinței internaționale de la Georgetown
GEORGETOWN 31 (Agerpres). - 

în capitala Guyanei, Georgetown, 
s-au încheiat lucrările Conferinței 
latino-americane și caraibiene de 
sprijinire a reunificării independente 
și pașnice a Coreei. Participanțil - 
între care și o delegație a R.P.D. Co
reene și reprezentanți ai Partidului 
Revoluționar pentru Reunificare din 
Coreea de sud — au adoptat o re
zoluție care subliniază sprijinul total 
al conferinței față de propunerile in 
patru puncte făcute de Comitetul 
Central al Frontului Democratic pen
tru Reunificarea Patriei, conținute in 
Declarația din 23 ianuarie a.c. Sen.

Negocieri economice interoccidentale
TOKIO 31 (Agerpres). — Președin

tele Comisiei Pieței comune. Roy 
Jenkins, va efectua o vizită in Ja
ponia, obiectivul convorbirilor sale 
cu oficialitățile nipone constituindu-1 
găsirea modalităților de reducere a 
excedentului comercial pe care l-a 
înregistrat partea japoneză în schim
burile cu țările C.E.E. De la 0,9 mi
liarde dolari in 1977. acest excedent 
a sporit la 5,4 miliarde dolari in 1978.

O practică-bumerang în relațiile economice 
mondiale: protecționismul

PE MARGINEA NEGOCIERILOR COMERCIALE DIN CADRUL G.A.T.T.
Experts internaționali care încear

că acum, la Geneva, să deblocheze 
calea spre finalizarea negocierilor 
comerciale multilaterale din cadrul 
G.A.T.T. (Acordul General pentru 
Tarife și Comerț) vor trebui șă facă 
tn următoarele zile un adevărat ma
raton. Căci au mai rămas doar două 
luni pentru reglementarea numeroa
selor și complicatelor probleme afla
te in suspensie. Dacă în acest răstimp 
ele nu vor fi soluționate, se va re
curge la o nouă aminare â scadenței 
așa-numitei „runde Tokio", care a 
debutat în 1973 și urma să ia sfîrsit, 
potrivit termenului stabilit inițial, 
incă in 1975.

Desigur, esențial nu este cînd. ci 
cum — adică cu ce rezultate — se 
vor încheia negocierile de la Geneva, 
întrebarea a devenit cu atît mai. 
preocupantă cu cit, în timp ce au 
Ioc aceste negocieri, se constată o 
slăbire simțitoare a ritmului schim
burilor comerciale dintre state. Po
trivit unui recent raport al G.A.T.T., 
volumul comerțului mondial ă sporit 
în 1977 cu numai 4 la sută, față de 
7,2 la sută cit a fost media anuală 
de creștere în perioada 1950—1973.

Restringerea schimburilor comer
ciale este — așa cum se desprinde și 
din raportul amintit — consecința 
inerentă a multiplicări! măsurilor 
protectioniste, a restricțiilor și barie
relor artificiale de către țările capi
taliste dezvoltate. Astfel de măsuri, 
care au complicat și mai mult nego
cierile de ia Geneva, sint adesea mo
tivate în Occident prin persistența 
actualei recesiuni economice, care, 
antrenând reducerea activității pro
ductive, ridică la cote alarmante șo- 
majuL în aceste condiții, țările afec
tate caută să limiteze importurile și 
să stimuleze exporturile, în scopul a- 
părării locurilor de muncă.

Rădăcinile actualei politici protec
tioniste. ce afectează în special ță
rile în curs de dezvoltare, sînt însă 
mult mai profunde și datează, firește, 
de mai multă vreme. încă de la pri
mii pași ai tinerelor state indepen
dente pe piața mondială, țările capi
taliste dezvoltate au aruncat anate
ma asupra lor, învinuindu-le de prac
ticarea „dumping“-ulul și a „expor
tului de șomaj". Iar de atunci, par
tizanii protectionismului din Occident 
solicită măsuri tot mai ferme de pro
tejare a unor produse sau chiar a 
unor sectoare întregi ale economiei 

mate și să se promoveze marea uni
tate națională trecîndu-se peste deo
sebirile de ideologii, de idealuri și de 
regimuri. Vom depune toate efortu
rile pentru aplicarea acestor principii.

2) Avînd în vedere că încetarea 
calomniilor și a defăimărilor re
ciproce constituie un prim pas va
loros pentru a se pune capăt con
fruntării și antagonismului dintre 
Nord și Sud, pentru a se ajunge la 
conciliere și la unitate națională și 
a se aplica idealurile și principiile 
Declarației comune de la 4 iulie, 
afirmăm — atît în interior, cît și 
în exterior — că vom lua următoa
rele măsuri:

în primul rînd, încetăm blamările 
la adresa idealurilor și regimului 
celeilalte părți, precum și propa
ganda care ar putea fi considerată 
drept un atac îndreptat direct îm
potriva unei anumite persoane.

în al doilea rînd, radioul, tele
viziunea, ziarele și celelalte publica
ții aflate sub conducerea Guvernului 
Republicii Populare Democrate Co
reene și a partidelor politice, orga
nizațiilor și organismelor din jumă
tatea de nord își încetează propa
ganda de blamare a celeilalte părți.

în al treilea rînd, punem capăt 
propagandei și acțiunilor ce ar putea 
provoca confruntare și antagonism 
între Nord și Sud, prin orice fel 
de mijloace și metode, cum ar fi mi
tingurile de masă și propaganda 
orală și vizuală.

în al patrulea rind, începînd cu 1 
februarie 1979, ora 10,00 dimineața, 
vom aplica în practică măsurile sus
menționate pe întregul teritoriu al 
jumătății de nord.

Ne exprimăm speranța că partea 
sud-coreeană va lua, de asemenea, 
măsurile adecvate, conform aspirației 
arzătoare a întregii națiuni spre dia
logul Nord—Sud și spre reunlficare 
pașnică.

Totodată, participant!! la conferință 
au adresat guvernelor, parlamente
lor. partidelor politice, organizațiilor 
obștești și popoarelor din America 
Latină și zona Caraibilor apelul de 
a cere „guvernului S.U.A. retragerea 
completă și necondiționată a trupe
lor împreună cu armamentul nuclear 
din Coreea de sud". Documentul 
cheamă la „creșterea și întărirea pe 
mal departe a solidarității cu poporul 
coreean pentru reunificarea pașnică 
și independentă a tării".

Conferința a trimis un mesaj pre
ședintelui R.P.D. Coreene. Kim Ir

WASHINGTON. — O delegație 
parlamentară din țările C.E.E. și 
membri ai Congresului S.U.A. au în
ceput convorbiri în probleme pri
vind relațiile dintre Piața comună și 
Statele Unite. Parlamentarii vest- 
europeni au reproșat S.U.A. că pro
movează o politică protectionistă în 
domeniul comercial. Pe agenda con
vorbirilor figurează, de asemenea, 
politica in domeniul energetic.

în fața concurentei țărilor „lumii a 
treia", ale căror mărfuri sînt mai 
competitive datorită nivelului scăzut 
al salariilor din aceste state. într-a- 
devăr, un muncitor textilisț din Hong 
Kong ciștlgă în medie pe oră de 
peste 20 de ori mai puțin decit con
fratele său de breaslă din Belgia. 
Dar, o astfel de abordate a relații
lor comerciale internaționale suferă 
de un viciu de fond : ea are în ve
dere efectele și nu cauzele fenome
nului. Salariile scăzute din țările „lu
mii a treia" nu se datoresc dorinței 
acestor state de a promova practici 
comerciale neloiale, ci slabei lor dez

• Slăbirea ritmului comerțului mondial • „Vinovății” 
fără vină • O necesitate obiectivă : extinderea sferei 

relațiilor comerciale internaționale

voltări economice — rezultat al în
delungatei dominații coloniale. Or, 
escaladarea protectionismului frî- 
nează progresul țărilor rămase in 
urmă, adâncește decalajele dintre bo- 
gați *și săraci, agravând și mai mult 
fenomenele de criză de pe piața 
mondială.

Nici argumentul „exportului de șo
maj", prin care partizanii protectio
nismului încearcă să convingă că 
mina de lucru ieftină din țările sub
dezvoltate este aceea care reduce tot 
mai multe locuri de muncă îp statele 
dezvoltate, nu corespunde realităților 
din economia mondială. în fapt, cele 
mai afectate de șomaj sint industrii
le tradiționale din Occident (con
strucții navale, siderurgie, textile) 
care se află într-un pnpnuntat de
clin. în aceste condiții, este firesc ca 
industriile cu o producție în scădere 
să-și piardă din competitivitate, dar 
nu numai pe piețele externe, ci șl pe 
cele interne. Analizînd implicațiile 
importurilor asupra locurilor de 
muncă, specialiștii Băncii Mondiale 
au ajuns la concluzia că tn R.F.G., 
de pildă, măsurile luate. între 1962— 
1975, în scopul readaptării Întreprin
derilor vest-germane la noile cerințe 
ale pieței au deplasat dintr-un sector 
în altul un număr de 48 de ori mai 
mare decît al muncitorilor care ar 
deveni disponibili prin importul pro
duselor din „lumea a treia". Fără în-

Seară dedicată 
României

ATENA 31 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Clubului „Rotary" din 
Grecia, la Atena a fost organi
zată o seară dedicată României. 
Cu acest prilej, C. Vereketis, 
președintele clubului, și amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Atena, Ion Brad, au 
vorbit despre dezvoltarea largă 
a relațiilor dintre România și 
Grecia in toate domeniile. Au 
fost relevate contribuția șefului 
statului român la promovarea 
unui clirhat de bună vecinătate și 
cooperare in Balcani, concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind rezolvarea marilor pro
bleme internaționale.

Au fost prezenți Dimitrios 
Papaspyrou, președintele parla
mentului elen, Andreas Zaimis, 
ministru adjunct al afacerilor 
externe, deputați, academicieni, 
oameni de afaceri, reprezentanți 
ai vieții culturale și științifice, 
membri ai clubului.

Comunicat comun 
siriano-irakian

DAMASC 31 (Agerpres). — în Co
municatul comun dat publicității la 
Damasc, la încheierea lucrărilor înal
tului Comitet Politic condus de pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, și 
vicepreședintele irakian, Saddam 
Hussein, însărcinat cu aplicarea „Car
tei de acțiune națională comună1* si- 
riano-irakiană, se arată că cele două 
părți se vor întâlni din nou în cu
rind, la Bagdad, pentru a hotărî for
mula unificării constitutionale și po
litice. Principalul obiectiv — adaugă 
comunicatul — 11 constituie unitatea 
arabă.

„Siria și Irakul formează o singu
ră regiune, fiecare constituind pen
tru cealaltă o zonă strategică** — pre
cizează comunicatul. „Cele două co
mandamente au hotărît să ia toate 
măsurile necesare pentru a face față 
oricărei amenințări la adresa secu
rității interne sau externe a celor 
două zone și au dat instrucțiunile ne
cesare departamentelor de resort**. 
Comitetul progresează constant în di
recția edificării unui stat unit și a 
restabilirii unității Partidului Baas 
Arab Socialist.

Pregătiri în vederea 
Congresului P. C. Francez 

Plenara C.C. al partidului
PARIS 31 (Agerpres). — La Paris 

au luat sfirșit lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Francez, consacrate pregăti
rii celui de-al XXIII-lea Congres al 
partidului, convocat pentru 9—13 mai 
1979. Plenara a stabilit ordinea de zi 
a congresului. Secretarul general al 
Partidului Comunist Francez, Georges 
Marchais, va prezenta raportul pri
vind lupta P.C.F. pentru unitatea de 
acțiune, împotriva politicii de auste
ritate. împotriva șomajului. Congre
sul va aduce modificări la Statutul 
partidului și va alege noile organe 
conducătoare ale P.C.F. La plenară 
a fost făcută o analiză preliminară a 
proiectului de rezoluție ce urmează 
șă fie înaintat congresului.

Pregătirile pentru congres vor fi 
continuate la o nouă plenară a C.C.. 
care va avea loc la 8 și 9 februarie.

doială. spunea in acest sens econo
mistul francez Henri de Bodinat, 
multi oameni de afaceri vest-euro- 
peni au exagerat „amenințarea din 
străinătate" în scopul de a-și impune 
argumentarea lor pentru măsuri pro
tectioniste.

De aici rezultă că actualul val pro
tectionist a fost stîrnit nu atît de 
concurenta noilor veniti pe piața 

*tnondială, cit de încercările unor 
cercuri monopoliste de a menține 
statu quo-ul, pentru a-și păstra privi
legiile oferite de vechile relații de 
inechitate, care au dus la împărțirea 
lumii in țări sărace, producătoare de 

materii prime, și tărl bogate, furni
zoare de produse industriale.

Dar, așa cum recunosc numeroși 
economiști occidentali, protectionis- 
mul nu se repercutează numai asu
pra țărilor în curs de dezvoltare. 
După opinia profesorului Assar Lind- 
beck, de la Institutul de studii eco
nomice internaționale din Stockholm, 
actualele măsuri restrictive nu vor 
intirzia să se întoarcă chiar asupra 
țărilor care le-au inițiat. în acest 
sens, specialiștii Băncii Mondiale 
precizează că restricțiile la impor
turi pot acționa contrar scopurilor 
scontate, deoarece ele compromit un 
curent de export mult mai impor
tant ; de fapt, valoarea exporturilor 
țărilor in curs de dezvoltare către 
statele dezvoltate era in 1975 de circa 
26 miliarde de dolari. în timp ce va
loarea fluxului invers atingea 123 
miliarde. Cu alte cuvinte, reducerea 
puterii de cumpărare a țărilor in curs 
de dezvoltare ca efect al măsurilor 
protectioniste afectează și țările dez
voltate, care Iși desfac în „lumea a 
treia" un sfert din volumul produ
selor destinate exporturilor.

Este tot mai evident că actualele 
probleme cu care sînt confruntate 
țările capitaliste dezvoltate (recesiu
nea. șomajul inflația, dezechilibrele 
în balanțele de plăți) nu pot fi solu
ționate prin restringerea sferei rela
țiilor comerciale internaționale, ci.

încheierea Congresului Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria

Benjedid Chadli a fost ales secretar general 
ai partidului și candidat la alegerile prezidențiale

ALGER 31 — (De la trimisul spe
cial Agerpres. Mircea S. Ionescu). 
Miercuri, în cadrul ultimei zile a lu
crărilor Congresului Frontului de 
Eliberare Națională din Algeria a 
fost ales Comitetul Central al F.L.N. 
— instanța supremă a partidului. în 
prima sa ședință. Comitetul Central 
al F.L.N. a ales in funcția de secretar 
general al partidului pe Benjedid 
Chadli. precum și un Birou Politic 
format din 17 membri. DOpă cum 
prevede noul statut al F.L.N.. secre
tarul general al partidului este și 
candidatul la președinția republicii.

Congresul a adoptat șase rezoluții 
privind politica generală, politica ex
ternă, informarea, dezvoltarea econo
mică și socială, educația si formarea 
de cadre, cultura națională, avînd ca 
linie directoare punerea în aplicare 
a prevederilor Cartei Naționale — 
document fundamental al tării, care 
definește continuitatea revoluției al
geriene pe drumul edificării unei so
cietăți noi socialiste.

Congresul a adoptat, de asemenea, 
rezoluții care recomandă organizarea 
unui Congres extraordinar al parti
dului Frontul de Eliberare Națională 
pentru a elabora următorul plan cin
cinal de dezvoltare a tării, precum 
și armonizarea, punerea in concor
dantă a Constituției tării .cu noul, 
statut al F.L.N.

Rezoluția politică generală insistă 
asupra continuării politicii menite să

SITUAȚIA DIN IRAN
• Khomeiny sosește azi la Teheran • Eliberarea unor deținuți
TEHERAN 31 (Agerpres). — Gu

vernul condus de primul ministru 
Shahpur Bakhtiar a hotărît să per
mită unui avion al companiei „Air 
France**, ce urmează să transporte 
de la Paris pe liderul opoziției re
ligioase șiite, aiatolahul Khomeiny, 
să aterizeze pe aeroportul Mehrabad, 
din Teheran, a anunțat agenția ira
niană de știri PARS, citată de agen
țiile Reuter și U.P.I.

La Paris, un colaborator apropiat

«■■I I v - >4 încheierea unui nou a-agențiile de presa transmit:
0 delegație de partid șl 

de stat poloneză, indusă de 
Edward Gierek. prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a sosit, ieri, la Sofia. La 
sosire, delegația a fost întâmpinată 
de Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria,, 
de alți conducători de partid și de 
stat bulgari.

La invitația guvernului 
SOVietiC min>strul de externe al 
Franței, Jean Francois-Poncet. va 
efectua o vizită oficială în U.R.S.S. 
în perioada 11—13 februarie, a anun
țat, la Paris, un comunicat al Minis
terului Afacerilor Externe, reluat de 
agenția France Presse.

Demisia unui lider parla
mentar japonez. Shiseru Hori* 
președintele Camerei Reprezentanți
lor a Dietei japoneze, și-a prezentat 
demisia, din motive de sănătate, pre
mierului Masayoshi Ohira. în calita- 

dimpotrivă, prin extinderea ei. Sînt 
semnificative in acest sens constată
rile specialiștilor de la Comisariatul 
General al Planului din Franța po
trivit cărora lărgirea. în ultimii ani, 
a debușeurilor comerciale în „lumea 
a treia" a constituit un factor de ex
pansiune pentru industria franceză. 
Contrar a ceea ce se crede îndeobște, 
relevă specialiștii amintiți, sporirea 
schimburilor de produse industriale 
cu țările în curs de dezvoltare a per
mis crearea. în perioada 1970—1976, a 
circa 500 000 de locuri de muncă în 
economia franceză.

Apare astfel și mai limpede Im
portanta deosebită a lărgirii și inten
sificării schimburilor comerciale pen
tru dezvoltare economică și socială 
a tuturor țărilor. O contribuție efec
tivă la realizarea acestui ’ obiectiv ar 
aduce, desigur, succesul negocierilor 
multilaterale de la Geneva, care 
și-au propus o liberalizare cît mai 
largă a comerțului mondial, precum 
și asigurarea de avantaje suplimen
tare pentru exporturile țărilor în 
curs de dezvoltare, prin aplicarea 
unui tratament special, mal favorabil 
tuturor acestor state, în acest sens a 
reținut atenția rezoluția adoptată, in 
aceste zile, cu majoritate covârșitoare 
de voturi, de Adunarea Generală a 
O.N.U., prin care țările dezvoltate 
sint solicitate să colaboreze pe de
plin în vederea unei reușite a nego
cierilor multilaterale, care trebuie să 
ducă la reducerea substanțială și. in 
cele din urmă, desființarea restric
țiilor tarifare și netarifare, la elimi
narea barierelor discriminatorii și 
îmbunătățirea funcționării sistemului 
preferențial generalizat ; totodată, se 
cere țărilor dezvoltate să respecte 
principiile reciprocității în relațiile 
comerciale cu țările în curs de dez
voltare.

Fără îndoială, transpunerea în 
viată a acestor recomandări ar des
chide perspective noi comerțului 
mondial, ar crea un cadru mult mai 
favorabil înfăptuirii cerințelor divi- 

‘ ziunii internaționale a muncii. Toc
mai de aceea este necesar să se de
pună toate eforturile pentru a se 
realiza acorduri judicioase, unanim 
acceptabile, de natură să răspundă 
intereselor tuturor părților, progre
sului general.

Gh. CERCE1ESCU 

facă din bazinul mediteranean o mare 
a păcii și să întărească neîncetat miș
carea țărilor nealiniate. Rezoluția 
reafirmă hotărîrea Algeriei de a sus
ține constant mișcările de eliberare 
națională și toate forțele care luptă 
împotriva colonialismului, imperia
lismului și rasismului.

Noul statut al F.L.N. relevă rolul 
de avangardă al partidului, faptul că 
obiectivul Frontului de Eliberare Na
țională este triumful socialismului, 
în statut se prevede. între altele, 
convocarea congresului o dată la cinci 
ani. Comitetul Central care este ales 
de congres este instanța supremă a 
partidului- între cele două congrese 
și este răspunzător în fata congre
sului.

în continuarea lucrărilor, a luat 
cuvîntul Benjedid Chadli. secretarul 
general al Frontului de Eliberare Na
țională și candidatul partidului la 
alegerile prezidențiale de la 7 fe
bruarie.

El s-a angajat, în numele noii con
duceri a F.L.N.. să-și aducă întreaga 
contribuție la consolidarea indepen
denței și suveranității naționale a 
Algeriei, să respecte și să asigure 
continuitatea revoluției algeriene, 
care este ireversibilă potrivit preve
derilor înscrise în Carta Națională ce 
definește opțiunea socialistă a țării, 
să rămînă fidel principiilor pentru 
care a luptat regretatul șef de stat 
Houari Boumediene.

al aiatolahului Khomeiny a anunțat 
că avionul respectiv urmează să pie
ce spre Iran în noaptea de miercuri 
spre joi.

Pe de altă parte, postul de radio 
Teheran a anunțat că autoritățile 
iraniene au eliberat 355 deținuți con
damnați de tribunale militare. Se 
precizează că este vorba de persoane 
condamnate pentru alte acte decît 
cele atingând securitatea statului.

tea acestuia de președinte al Parti
dului Liberal-Democrat, de guvernă- 
mînt. care deține majoritatea în 
Dietă. Liderii fracțiunilor partidului 
s-au întrunit pentru a desemnă can
didatul P.L.D. la această importantă 
funcție.

Dezvoltarea cooperării 
interafricane în regiunea 
fluviului Niger.In capitala Nb 
geriei. Lagos, au luat sfîrsit lucră
rile Comisiei pentru folosirea resur
selor fluviului Niger la care au par
ticipat șefi de stat si de guvern din 
Nigeria. Guineea. Camerun. Coasta 
de Fildeș, Republica Populară Benin, 
Niger, Mali și Volta Superioară. Par
ticipantii au căzut de' acord cu orga
nizarea unor asemenea reuniuni, 
odată la doi ani. arătîndu-se. tot
odată, favorabili unor acțiuni vizind 
extinderea cooperării pe plan econo
mic intre țările din regiunea fluviu
lui.

Delegațiile U.R.S.S. si 
S.U.A. au avut, la Geneva, o nouă 
întâlnire în cadrul convorbirilor so- 
vieto-americane cu privire la limita
rea înarmărilor strategice ofensive 
— anunță agenția T.A.S.S.

Negocierile de la Viena 
privind reducerea trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente în Eu
ropa centrală au fost reluate la 31 
ianuarie.

Proteste în Spania împo
triva actelor de violență. 
Peste 8 000 de studenți din Madrid 
au manifestat în fața universității, 
exprimindu-și protestul împotriva 
actelor provocate de elemente fas
ciste in această instituție de invătă- 
mint. Săptămina trecută, un grup de 
tineri, apartinînd grupării extremiste 
..Cristo Rey“. au pătruns în sălile de 
curs ale universității, maltratînd și 
rănind mai multe persoane. Pe de 
altă parte, un alt atentat a fost înre
gistrat in localitatea Anzuola. din 
Tara Bascilor, unde un comerciant 
a fost impușcat de un grup de necu
noscut!. care au dispărut apoi într-o 
mașină.

Turneu amînat. secretarul 
general al O.N.U. și-a amînat tur
neul. preconizat pentru zilele urmă
toare. in țări din Asia de sud-est — 
s-a anunțat la sediul Națiunilor Uni
te. După cum s-a precizat, amînarea 
a fost determinată de necesitatea ca 
K. Waldheim să, fie prezent la New 
York în legătură cu consultările ce 
au loc privind problema namibiană 
și eforturile de reluare a convorbi
rilor intercomunitare din Cipru.

Reuniunea caraibiană 
de la Havana

HAVANA 31 (Agerpres). — într-un 
interviu -acordat agenției Prensa La
tina. cu prilejul participării sale la 
reuniunea caraibiană de la Havana a 
expertilor în domeniul planificării, 
secretarul executiv al Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru America La
tină. (C.E.P.A.L.), Enrique Iglesias, a 
făcut o analiză a actualei conjuncturi 
economice internaționale. El- a decla
rat că relațiile comerciale cu țările 
socialiste constituie astăzi o realitate 
și se vor dezvolta în viitor, deoarece 
există un interes reciproc. Acest fapt 
— a spus el — se înscrie în contextul 
eforturilor de diversificare a piețelor 
latino-americane și reprezintă un 
element de stabilitate în raporturile 
economice ale statelor de la sud de 
Rio Grande.

Sprijin cauzei independenței 
popoarelor oprimate din Africa australă 

Reuniunea Biroului de coordonare al mișcării de nealiniere
MAPUTO 31 (Agerpres). — în ca

pitala Mozambicului s-a deschis reu
niunea Biroului de coordonare al 
mișcării de nealiniere. La dezbateri 
iau parte miniștri ai afacerilor ex
terne din state nealiniate, reprezen
tanți ai Organizației de solidaritate a 
popoarelor afro-asiatice (O.S.P.A.A.). 
ai Comitetului contra apartheidului 
si Consiliului pentru Namibia — or
gane ale Națiunilor Unite — precum 
și ai mișcărilor de eliberare recu
noscute de Organizația Unității Afri
cane.

Participantii urmează să examineze 
probleme ale luptei forțelor patrio
tice din teritoriile africane aflate 
încă sub dominație străină, precum

ITALIA; Demisia guvernului Andreotti
ROMA 31 (Agerpres). — La înche

ierea dezbaterilor parlamentare cu 
privire la situația politică, econo
mică și socială a Italiei, primul mi
nistru, Giulio Andreotti, a anunțat 
miercuri demisia guvernului său. în 
aceeași zi. el si-a prezentat demisia 
și președintelui republicii.

Demisia guvernului monocolor de- 
mocrat-creștin al lui Giulio An
dreotti a fost determinată de retra
gerea Partidului Comunist, a Parti
dului Socialist și a Partidului Socia
list-Democratic din majoritatea par
lamentară, act care reprezintă, in a- 
celași timp, retragerea sprijinului a- 
cordat guvernului Andreotti.

P.C.I. a reproșat guvernului. în 
primul rînd, incapacitatea sa de a 
redresa situația economică și socială 
a țării, de a rezolva problema sudului 
Italiei și de a pune capăt terorismu
lui. Aceasta — au declarat reprezen
tanți ai P.C.I. — s-a datorat faptului 
că Partidul Democrat-Crestin nu a 
respectat angajamentele luate cu 
prilejul constituirii ..majorității par
lamentare" din care făceau parte 
cinci partide italiene. De asemenea, 
după cum a relevat în cadrul dezba
terilor parlamentare liderul grupului 
comunist din Camera Deputaților. 
Alessandro Natta. în acest context.

In perspectiva alegerilor 
parlamentare din Finlanda. 
Uniunea Democratică a Poporului 
Finlandez, coaliție in care partidul 
comunist reprezintă principala forță 
politică, a desemnat 220 de candidați 
pentru alegerile parlamentare din 18 
și 19 martie. In șase circumscripții, 
uniunea a încheiat alianțe electorale 
cu Partidul Socialist al Muncitorilor 
din Finlanda.

Publicul amator de artă din 
New York are prilejul să vadă, 
zilele acestea, expoziția grafi
cianului român Dan Erceanu. 
Găzduită de saloanele galeriei 
Yssa, expoziția a întrunit, incă 
de la deschidere, aprecieri deo
sebit de elogioase.

Profiturile companiilor
Principalele companiipetroliere.

petroliere americane au realizat mari 
profituri in ultimul trimestru al anu
lui trecut, demonstrmd că dificultă
țile generale de criza energetică sint 
suportate in primul rind de consuma
tori. „Exxon" a realizat profituri de 850 
milioane dolari (cu aproape 50 la sută 
mai mari decit. în ultimele trei luni 
ale anului 1977). Pe întreg anul, pro
fiturile acesteia au fost de 2,76 mi
liarde dolari, la o cifră de afaceri de 
18 miliarde dolari. Cîștiguri impor
tante au realizat și firmele .,Texaco" 
și ..Gulf Oii".

„Cosmos-1073". ln Uniu- 
nea Sovietică a fost lansat un nou 
satelit artificial al Pămintului. „Cos- 
mos-1 073", destinat continuării cerce
tării spațiului cosmic, informează a- 
genția T.A.S.S.

Lansarea satelitului tehnologic „Scatha"
WASHINGTON 31 (A- 

gerpres). — Administra
ția națională a S.U.A. 
pentru problemele aero
nauticii și cerceta
rea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a lansat, 
marți, satelitul tehno
logic „Scatha", destinat 
studierii fenomenelor 
electrostatice care se 
produc la bordul sate
liților geostaționari. Spe
cialiștii consideră că 

aceste fenomene deter
mină uneori manevre 
neașteptate ale sateliți
lor. provoacă pertur- 
bațil in retransmiterea 
de date spre stațiile de 
recepție terestre sau 
constituie cauza unor 
defecțiuni aparent inex
plicabile. Noul satelit a 
.fost plasat pe o orbită 
eliptică, cu apogeul de 
circa 42 000 kilometri și 
perigeul de aproximativ

Zborurile cu aerostatele cunosc o adevărată „vogă" ca urmare a spectaculoasei 
traversări a Atlanticului, de anul trecut. Recent s-a desfășurat la Filzmoos 
in Austria, primul concurs internațional alpin de zbor cu balonul. Imagine 

de mai sus surprinde momentul startului.

și modalități care să conducă la creș
terea solidarității dintre statele neali
niate și mișcările de eliberare din 
Africa.

Luînd .cuvîntul la deschiderea lu
crărilor. președintele Mozambicului, 
Samora Machel. a condamnat strate
gia imperialistă și neocolonialistă in 
Africa australă și sprijinirea, în 
forme diverse, a regimurilor rasiste 
minoritare din această zonă, ceea ce 
contravine dreptului sacru al po
poarelor la independentă și suverani
tate. în același timp. Samora Machel 
a subliniat necesitatea intensificării 
sprijinului acordat mișcărilor de eli
berare africane de către țările neali
niate, de tbate statele lumii.

Partidul Democrat-Creștin nu a mai 
putut să justifice refuzul său de a 
participa la un guvern in care să fie 
reprezentat și P.C.I. La alegerile ge
nerale din 1976. a spus Natta. P.D.C. 
a ciștigat 38 la sută din voturile ex
primate. iar P.C.Î. . — 34 la sută, 
ceea ce îi dă tot dreptul să intre în 
guvern.

Liderul parlamentar comunist a 
subliniat, totodată, că obiectivul 
P.C.I. nu este să se reîntoarcă în 
opoziție, ci să devină parte compo
nentă a unei coaliții guvernamentale 
cu puteri sporite. „Noi nu aban
donăm. ci, dimpotrivă, chemăm la o 
politică de unitate și solidarități ,în
temeiată pe colaborarea depltî și 
legături operaționale cu dembcrat- 
creștinii și alte partide", a declarat 
reprezentantul P.C.I.

Partidul Socialist Italian, al treilea 
ca număr de mandate parlamentare, 
a pledat în favoarea reprezentării 
P.C.I. și a celorlalte partide democra
tice in guvern. „Noi sîntem mai con
vinși ca oricînd de necesitatea unui 
guvern de unitate națională, cu par
ticiparea tuturor forțelor democrati
ce". a declarat în cadrul dezbaterilor 
liderul grupului parlamentar socia
list, Vicenzo Balzano.

reuniuni începute la Geneva cu 
participarea reprezentanților a apro
ximativ 40 de state producătoare sau 
consumatoare de cacao. Lucrările 
conferinței, ce se desfășoară sub 
egida U.N.C.T.A.D., vor dura aproxi
mativ patru săptămini.

Ninsori abundente. Dupâ 
cum transmite agenția P.A.P.. in Po
lonia ă nins din nou abundent, astfel 
că transporturile feroviare, rutiere și 
aeriene au fost partial paralizate. în 
centrul tării au fost suspendate 
cursele pe 20—30 la sută din traseele 
interurbane de autobuze. Ninsorile 
au fost atit de abundente Incit, sub 
greutatea zăpezii, acoperișurile unor 
clădiri s-au prăbușit.

Bilanț al inundațiilor din 
Brazilia. Inundațiile care au afec
tat recent statul brazilian Minas Ge
rais au provocat moartea a 43 de per
soane. potrivit bilanțului făcut cu
noscut de autoritățile locale. 8 000 de 
locuitori au rămas fără adăpost. S-au 
înregistrat și importante pagube, mari 
suprafețe agricole fiind acoperite de 
ape.

Avion dispărut. Un av,on 
..Boeing 707“ al companiei braziliene 
„Varig" a dispărut marți noaptea, 
in timp ce se deplasa pe ruta To
kio—Los Angeles. Contactul radio 
cu aparatul s-a pierdut la circa o 
jumătate de oră după. decolare, cer
cetările ulterioare nereușind să ducă 
la descoperirea sa.

Criminalitate ridicată în 
Suedia. Criminalitatea continuă 
să rămină una din problemele so
ciale acute ale Suediei. După cum 
arată cifrele publicate de Biroul cen
tral de statistică de la Stockholm, tn 
1978 in această tară s-au înregistrat 
750 000 de infracțiuni de diferite ti
puri. în ce privește capitala, zilnic 
sint semnalate in medie 10 cazuri de. 
infracțiuni grave. între care și Crime.

27 000 kilometri — dis
tanțe intre care se situ
ează altitudinea de 
36 000 kilometri la care 
se află sateliții geosta
ționari. Se apreciază, 
totodată, că studiile ce 
urmează a fi făcute prin 
intermediul satelitului 
„Scatha" se vor dovedi 
utile și pentru exploa
tarea viitoarelor stații 
spațiale de mare capa
citate.
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