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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN afectate de ploi abundente

INTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Șl PREȘEDINTELE SPYROS KYPRIANOU

este informat că, 
frecvente și abun- 
comunei Malu cu 
o alunecare de te-

A fost semnată Declarația solemnă comună, document de profundă semnificație 
care deschide noi perspective relațiilor de colaborare româno-cipriote, 
în interesul ambelor țări și popoare, al instaurării unui climat internațional 

de pace, securitate și înțelegere
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iunie încheierea
convorbirilor oficiale, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Cipru, Spyr.os 
Kyprianou. au semnat, in cadrul unei 
ceremonii cure a avut loc ,1a Palatul 
Republicii. Declarația solemnă comu
nă a Republicii Socialiste România și 
Republicii Cipru.

La solemnitatea semnării au parti
cipat tovarășii Ștefan Voitec. Gheor- 
ghe Rădulescu, Iosif Banc, Emil 
Bobu. Cornel Burtică.- Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă. 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas. 
Gheorghe Oprea,? Gheorghe Pană. 
Ion Pățan. Dumitru Popescu. Leonte 
Răutu. Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Ștefan Andrei, Ion Coman, Miu Do
brescu. Ludovic Fazekas, Mihai Gere,

Nicolae Giosan. Vasile Patilineț. Ion 
Ursu. Richard Winter, Dumitru Popa, 
Ilie Rădulescu. Marin Vasile, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Nicos A. Rolandis. 
George Pelaghias, Demos Hadjimiltis. 
celelalte persoane oficiale care il 
însoțesc pe președintele Republicii 
Ciorii.

După semnare, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Spyros Kyprianou s-au

felicitat, și-au strins mnnile cu căl
dură.

La încheierea ceremoniei, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Spyros Ky
prianou au ciocnit o cupă de șampa
nie. pentru continua dezvoltare a 
prieteniei, româno-cipriote, pentru 
extinderea colaborării dintre cele 
două țări. în folosul și spre binele 
ambelor popoare, in interesul cauzei 
păcii, securității și ințelegerii in Bal
cani. in Ejbropa și in Întreaga lume.

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu

In cursul dimineții de duminică, 
24 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inspectat unele 
zone afectate de ploile abundente și 
persistente din ultimul timp.

De la București, elicopterul prezi
dențial a survolat, in amonte, zona 
străbătută de apele Dîmboviței.' Deși 
nivelul riului a crescut mult ca ■ ur
mare a ploilor, de multe ori toren
țiale, care au căzut in această zonă 
subcarpatică, apele nu au părăsit 
albia. în multe locuri se observă, 
de la înălțimea la care se află eli
copterul. suprafețe agricole semă
nate cu păioase sau plante prășitoare 
pe care apa băltește incă. Peste tot

se lucrează la întărirea digurilor, se 
sapă șanțuri pentru evacuarea ape
lor pe care pămintul nu mai este in 
stare să le absoarbă, se acționează 
cu toate forțele pentru strîngerea re
coltei ajunse la maturitate — mai 
ales cea de orz.

După această cercetare atentă a si
tuației create in ultimele zile in ba
zinul Dîmboviței, elicopterul ateri
zează in incinta Stațiunii de cerce
tări pomicole Voinești, județul Dîm
bovița.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat aici de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Florea Hrisțache, nrim- 
secretar al Comitetului județean

Dîmbovița al P.C.R. Secretarul gene
ral al partidului 
din cauza ploilor 
dente, in zona 
Flori s-a produs 
ren care, dacă n-ar fi oprită, ar ame
nința să blocheze albia Dîmboviței.

Deplasindu-se la fața locului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este in
format de ministrul apărării națio
nale, Ion Coman, și de ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, Vasile 
Patilineț, de specialiști — militari și 
civili — despre primele măsuri luate 
și modul in care s-a acționat 
împiedicarea înaintării spre 
acestei mari mase de argilă și
(Continuare in pag. a Il-a)

în pagina a III-a;

pentru 
riu a 
stincă.

și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președintelui
rianou

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit luni un dineu 
oficial in onoarea președintelui Re
publicii Cipru. Spyros Kyprianou, și 
a doamnei Mimi Kyprianou, la 
Palatul Consiliului de Stat.

La dineu au luat parte tovarășii 
Ștefan Voitec. Gheorghe Rădulescu, 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Janos 
Fazekas, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu. Ștefan Andrei. Ion

Coman, Mihai
Mihai Gere.
Ursu. Richard 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, personalități ale vieții 
noastre științifice și culturale.

Au participat Nicos A. ~ 
ministrul afacerilor externe 
blicii Cipru și celelalte 
oficiale care il inspțesc pe 
tele cipriot.

Au luat parte, de asemenea. însăr
cinatul cu afaceri a<4-interim al

Dalea, Miu Dobrescu, 
Nicolae Giosan, Ion 

Winter, Angelo Micu-

Rolandis, 
al Repu- 
persoane 
președin-

, României in Republica Cipru, Ion 
Anghel, și ambasadorul Republicii 
Cipru in România, Demos Hadji- 
miltis.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țâri.

tn timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, cor
dială, președintele Republicii Socia
liste Romania, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Cipru, Spyros Kyprianou, au rostit 
toasturi, urmărite cu atenție și sub
liniate cu aplauze.

Toastul nresediutelut
I

talul preseiMui
Spvros Kvorianou

Domnule președinte.
Doamnă Kyprianou.
Doamnelor și domnilor,
Tovarăși și prieteni.
Am plăcerea să vă adresez, incă o dată, dumneavoastră, 

domnule, președinte, doamnei Kyprianou. colaboratorilor 
care vă însoțesc, un salut călduros și cele mai bune 
urări.

Vizita pe care o faceți in România constituie expresia 
bunelor relații tradiționale de prietenie româno-cipriote — 
întemeiate pe stimă și respect reciproc, pe idealuri și 
aspirații comune de pt ogres și pace — precum și a do
rinței ambelor noastre popoare de a conferi dimensiuni 
tot mai mar> colaborării reciproc avantajoase. In ultimii 
ani s-au amplificat schimburile comerciale și colaborarea 
in domeniile economic, tehnico-științific și cultural, s-au 
intensificat contactele politice la diferite niveluri intre 
țările noastre. Evoluția ascendentă a relațiilor româno- 
cipriote corespunde pe deplin intereselor celor două po
poare de a inainta tot mai rapid pe calea dezvoltării lor 
econornico-socisle independente, cerințelor păcii și des
tinderii internaționale.

în celp trei zile petrecute in România ați putut cu
noaște nemijlocit unele aspecte din viața, mutica și preo
cupările poporului român. întteâga noastră națiune este 
ferm angajata pe calea construcției oiinduirii noi, socia
liste, asigurind progresul in ritm inalt al economiei, știin
ței, culturii, ridicarea gradului de civilizație și bunăstare 
a Întregii țări.

Domnule președinte.
Doamnă Ceaușescu,
Stimate gazde,
în primul rind aș dori să vă exprim dumneavoastră, 

domnule președinte, recunoștința mea pentru prilejul pe 
care mi l-ați oferit, transmițindu-mi amabila invitație de 
a vizita România.

în numele soției mele, al membrilor delegației, precum 
și in numele mțțu personal, aș dori să vă exprim dum-, 
neavoastră și soției dumneavoastră mulțumirile noastre 
sincere pentru ospitalitatea care ne-a fost atit de generos 
acordată. Trebuie, de asemenea, să menționez cit de 
profund am fost mișcat de primirea călduroasă și priete
nească te ne-a fost făcută de poporul dumneavoastră, 
între Romania și Cipru au existat întotdeauna prietenie 
și cooperare. împărtășesc convingerea dumneavoastră, 
domnule președinte, că această vizită, convorbirile pe care 
le-am avut împreună vor reprezenta o nouă etapă in 
dezvoltarea relațiilor și a cooperării dintre țările noastre 
in toate domeniile. Noi am avut convorbiri, schimburi 
de vederi și discuții cu privire la cele mai bune metode 
de a dezvolta relațiile noastre in domeniile economic, 
comercial, tehnic, cultural și in alte sfere, precum și in 
legătură cu întărirea colaborării noastre politice atit pe 
plan bilateral, cit și internațional.

Sint. de asemenea, convins că această vizită — care 
sper și sint încredințat va fi urmată de vizita dumnea
voastră și a soției dumneavoastră in Cipru — va duce 
la crearea unei temelii și mai solide pentru dezvoltarea

(Continuare in pag. a III-a) (Continuare in pag. a III-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită ACUM, CIND TIMPUL S A AMELIORAT

ÎN CEA MAI MARE PARTE A TĂRII

o
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(Urmare din pag. I)

Apreciind promptitudinea cu care 
s-a intervenit pentru a se evita crea
rea unei situații critice, conducătorul 
partidului și statului nostru a indi
cat ca, in prima etapă, să fie concen
trate toate forțele umane, militare și 
civile, toate mijloacele tehnice, pre
cum și atelaje din localitățile înve
cinate pentru a se crea un tampon 
puternic, apt să garanteze stabiliza
rea dealului care s-a deplasat spre 
albia riului. Din stînca dislocată, pre
cizează tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să se ridice de îndată un pilon pu
ternic în pieptul dealului, iar în spa
tele lui, pe ambele versante, două 
șanțuri colectoare care să adune apa 
și să se împiedice astfel deplasarea 
în continuare a dealului. Paralel, să 
se ușureze această porțiune activă a 
lui prin înlăturarea masei lemnoase, 
a pămîntului și blocurilor de stincă. 
S-a indicat, de asemenea, să înceapă 
de îndată lucrările de deviere a șo-

selei — scoasă acum din funcțiune — 
pe marginea riului Dîmbovița, pen
tru a se evita întreruperea circula
ției pe această importantă arteră, 
să se, continue apoi consolidarea 
terasârea versantului.

Secretarul general al partidului 
cerut Ministerului Transporturilor 
Telecomunicațiilor să țină șub 
atentă și permanentă cLlîr"

Și 
și

a 
și 
o 

atentă și permanentă observație 
punctele mai dificile de pe traseele 
rutiere ale țării pentru a se putea 
interveni la timp și eficient, atunci 
cind s-ar putea crea, ca în cazul 
analizat, situații dificile. Referin- 
du-se la situația din comuna Malu 
cu Flori, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca, acum, să fie concentrate 
toate forțele -r umane și tehnice — 
pentru oprirea deplasării în conti
nuare a terenului, iar apoi specia
liștii, organele de partid și de stat 
să întocmească un studiu asupra lu
crărilor de consolidare care s-ar cere 
a fi efectuate in această zonă sub- 
montană pentru a se împiedica in 
viitor deplasări de teren.

Primarul comunei Malu cu Flori, 
Ion Constantin, a exprimat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în numele în
tregii populații a acestei așezări, cele 
mai adinei mulțumiri pentru această 
vizită — mărturie a grijii permanen
te față de oameni, a preocupării sale 
statornice pentru ca munca și viața 
lor să fie ferite de necazuri, să fie 
tot mai bune. El l-a-asigurat pe con
ducătorul partidului și statului că lo
cuitorii comunei, deși nu sînt afectați 
direct de această alunecare de teren, 
iși vor aduce întreaga contribuție la 
lucrările care se desfășoară din plin. 
De asemenea, ministrul apărării na
ționale, tovarășul Ion Coman, l-a în
credințat pe comandantul suprem al 
armatei noastre că unitățile militare, 
care participă Ia lucrările de conso
lidare și redare în circulație a por
țiunii blocate, își vor face pe deplin 
datoria, așa cum au dovedit-o în 
toate împrejurările.

La decolarea elicopterului prezi
dențial de la acest punct, un mare

a

număr de locuitori ai satelor din jur. 
sosiți aici pentru a sprijini lucrările 
ce se execută, au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o caldă manifes
tare, exprimindu-și dragostea lor 
fierbinte pentru secretarul general al 
partidului, sentimentele de adincă 
prețuire pentru activitatea sa 
neobosită închinată binelui țării, fe
ricirii oamenilor.

Reîntors la Stațiunea de cercetări 
pomicole Voinești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează citeva din plan
tațiile de peri și meri ale acestei cu
noscute unități producătoare de fruc
te. Pomii, bine îngrijiți, sint incărcați 
de rod, anunțînd o producție bună. 
Directorul stațiunii informează des
pre măsurile luate pentru a se crea 
o proporție cît mai rațională intre 
plantațiile tinere și cele ajunse la 
vîrsta limită, modul in care sint fo
losite mijloacele tehnice -la îngrijirea 
pomilor, celelalte măsuri luate pen
tru sporirea continuă a producției de 
fructe.

Secretarul general al partidului in
dică să se studieze posibilitatea de 
a se folosi cit mai eficient spațiile 
dintre rîndurile de pomi, recoman- 
dînd plantarea lor cu căpșuni, 
coacăze, cartofi sau fasole. în felul 
acesta, s-ar obține o importantă creș
tere a veniturilor la hectar. în ace
lași scop, se indică folosirea mai ra
țională a terenului din incinta sta
țiunii, care și el trebuie redat circui
tului agricol.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean de partid Dîmbovița adre
sează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai calde mulțumiri pentru vi
zita efectuată și-l încredințează că 
indicațiile sale vor fi aplicate întoc
mai.

în drum spre Capitală, elicopterul 
prezidențial survolează cîmpia cu
prinsă intre rîurile Dîmbovița și Ar
geș, trecînd deasupra zonelor Cimpu- 
lung, Curtea de Argeș, Pitești. Se 
constată că lucrările hidroenergetice 
executate în ultimii ani pe Argeș își 
justifică pe deplin destinația, lacu
rile și barajele sale jucînd un rol 
hotăritor in stabilizarea cursului de 
apă. Și în această parte a țării, mai 
ales în jurul Piteștiului, ochiurile de 
apă, datorate ploilor abundente, sînt 
în număr destul de mare, situație 
care, ca peste tot acolo unde există, 
poate fi înlăturată grabnic prin lua
rea de măsuri energice de către or
ganizațiile de partid, prin participa
rea tuturor locuitorilor satelor la lu
crările de înlăturare a efectelor 
cauzate de ploi.

Locuitorii satelor sint chemați să muncească
fără preget, cu hărnicie și răspundere, pentru 
asigurarea unor recolte cît mai bune în acest an!

o acțiune de maximă® Evacuarea apelor în exces de pe ogoare 
urgență în zonele unde precipitațiile au fost mai mari © La recoltarea 
cerealelor păioase să se lucreze atît cu combinele, cît și cu coase și seceri 
® în grădinile de legume 
mînțate fără întîrziere ® Lucrările de întreținere a culturilor trebuie conti
nuate pentru spargerea crustei și menținerea umidității în sol • Cultura 

însămînțată mai repede, pe suprafețe cit mai mari.

suprafețele afectate să fie replantate sau însă

4

a doua
timpul a început să se amelioreze în cea mai mareDe duminică, 

parte a țării. Ieri, soarele a strălucit din nou pe cer. creindu-se condiții 
pentru reluarea lucrărilor agricole și desfășurarea unor ample acțiuni de 
evacuare a apelor de pe terenurile agricole. La chemarea organelor și 
organizațiilor de partid, mii de locuitori ai satelor participă la săparea 
șanțurilor de scurgere, la decolmatarea canalelor. în multe locuri, meca
nizatorii au instalat motopompe și instalații de aspersiune cu ajutorul 
cărora pompează apa din locurile mai joase și o dispersează peste cul
turile prăsitoare, astfel incit rezerva de umiditate din .sol să sporească 
și mai mult. în grădinile de legume sint replantate terenurile unde cul
turile au avut de suferit, se reinsămînțează alte soiuri de legume, se 
refac solariile.

Cea mai mare atenție se acordă și trebuie să se acorde, în continuare, 
recoltării orzului și griului. Ieri s-a încheiat secerișul orzului 
în unitățile agricole din județul Teleorman, iar în județele Constanța și 
Ialomița combinele au intrat în lanurile de grîu. Pină la 25 iunie, po
trivit datelor 
strins de pe 
și semănatul __ .
paie numai jumătate din terenurile de pe care s-a strins recolta, ' iar 
semănatul celei de-a doua culturi s-a realizat doar pe 13 la sută din 
suprafețele prevăzute în întreprinderile agricole de stat și 5 la sută 
in cooperativele agricole. Solul este bine aprovizionat cu apă pe o mare 
adincime — și de aceea condițiile trebuie folosite din plin pentru a se 
obține recolte mari la culturile duble: porumb pentru boabe, legume, 
plante furajere pentru siloz și masă verde. De asemenea, trebuie acor
dată o mare atenție strîngerii și însilozării tuturor rezervelor de furaje.

Cum se desfășoară aceste acțiuni de maximă urgență ? Iată ce ne 
relatează corespondenții noștri din

furnizate de Ministerul Agriculturii, orzul a fost
222 500 hectare. Intîrzie insă eliberarea terenului 

culturilor ' duble. Pînă acum au fost eliberate de

DIMBOVIȚA
După vizita de duminică a secreta

rului general al partidului, s-a trecut 
de îndată la traducerea in viață a 
prețioaselor sale indicații și în-

cîteva județe
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drumări. Pe 
muncește in 
pentru a se 
de pe culturi, 
înlăturarea băltirilor 
de oameni, 
motopompe și 
chid canalele de scurgere a apei. 
Se apreciază că, în două zile 
bune de lucru, această acțiune se va 
încheia pe toate suprafețele afectate, 
de băltiri. Ploile abundente 
săptămîna trecută au impus 
unor măsuri deosebite pentru întreți
nerea culturilor. într-o serie de coo
perative agricole a început de ieri să 
se execute o prașilă manuală supli
mentară. De asemenea, toate supra
fețele afectate de ploi Vor fi fertili
zate din nou cu îngrășăminte chi
mice. Concomitent cu aceste lucrări, 
specialiștii urmăresc permanent sta
rea coacerii orzului și umiditatea so
lului. De ieri a fost reluat secerișul 
orzului în 15 unități agricole. în 
scopul . încheierii acestei lucrări 
intr-un timp scurt și fără pierderi de 
recoltă, utilajele sint- concentrate în 
prezent in zonele unde starea tere
nului permite intrarea în Fan. urmind 
ca ele să fie regrupate operativ in 
celelalte unități, pe măsură ce se 
creează condiții bune de seceriș. 
(Gheorghe Manea).

ogoarele județului se 
aceste zile fără preget 
îndepărta apa in exces 

Participă zilnic Ia 
aproape 12 000 

care acționează cu 
aspersoare și des-

căzute 
luarea
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Pot minele Olteniei să dea mai mult cărbune ?
0 întrebare la care minerii de la Urdari răspund zilnic, 

afirmativ, prin fapte
într-o suită de anchete publicate în ultimul timp, „Scînteia" a 

prezentat cîteva din acțiunile de anvergură inițiate și finalizate în 
unități miniere din bazinul Olteniei în vederea sporirii substanțiale, 
incepind cu luna iunie, a producției de cărbune energetic. O expe
riență de larg interes în acest sens s-a conturat la tînăra unitate mi
nieră de la Urdari, care in această lună împlinește abia un an de 
activitate.

...Ora 6,45. Sala de apel a minei 
Urdari. Răspunsurile sînt scurte, ho- 
tărite.

— Pleșa Ion.
— Prezent.
— Vlad Alexandru.
— Prezent.
— Vlad Ion.
— Prezent.
Și apelul continuă. Brigada de la 

abatajul 2/1 : prezent ; brigada de la 
abatajul 3/1 : prezent.

Pornim spre cărbune, spre oamenii 
lui. Intrăm în cercul de întuneric al 
galeriei 05, lampa de miner ne 
călăuzește către abatajul 2/1.

...Ora 7. Toți cei 15 ortaci din 
brigada lui Ion Piesa sint la datorie.

Cele două sfredele cu dinți de otel 
ale combinei mușcă flămînd prima 
„fîște" de cărbune. Complexul me
canizat de tăiere, susținere și trans
port, combina, lucrează din plin. La 
comenzile ei — un tinăr de 19 ani.

Minerul, șef de schimb. Alexandru 
Vlad. urmărește atent drumul combi
nei : cel care conduce uriașul de otel 
nu este însă altul decît Ion Vlad, 
fiul său.

Tată și fiu lucrează alături, umăr 
la umăr, cum se spune.

— îl vedeți — îmi spune Pleșa de 
alături — e cel mai nou și cel mai 
tinăr din brigada noastră, dar îi 
place această meserie și vrem să fa
cem din el un miner desăvîrșit, mai 
bun decit taică-su.

..Ora 9,45. Combina a aiuns la 
capătul abatajului, tăind prima fîșie 
de cărbune din acest șut. Ce înseamnă 
aceasta ? Primele 170 de tone de căr
bune extras.

Angajamentul minerilor de la Ur
dari privind dublarea producției de 
cărbune, incepind cu luna iunie, are

la bază, deopotrivă, entuziasmul 
și dăruirea lor, intensificarea efortu
rilor pentru punerea in exploatare a 
abatajului 3/1.

Cum înțeleg acest imperativ mine
rii din brigada lui Anghel Cițu ? Ei, 
care au extras intr-un timp record

banda se oprește. De ce ? Banda 
transportoare s-a rupt, reparația a 
durat cam mult. Timp măsurat in 
tone de cărbune.

— Astfel de lucruri încă se mai în- 
tîmplă — explică inginerul Victor 
Mazurencu — de aceea ar fi extrem 
de util dacă ar exista o echipă spe
cială de vulcanizatori la nivelul „mi
nelor noi", care să asigure întreți
nerea și intervenția operativă la 
benzile transportoare.

Ce a însemnat această stagnare ? 
Zeci de tone de cărbune care n-a

• Bună organizare, competența tehnica, spirit gospodăresc — 
componente ale succeselor • O producție suplimentară de 
22 916 tone cărbune energetic în primele doua decade ale lunii 

iunie • în vizită de schimb de experiență la Urdari.

un întreg panou de cărbune, reali- 
zînd în luna martie un prestigios re
cord național, 256 de metri avansare.

...Ora 10. După un drum de 850 de 
metri prin dealul Hotăroaia. iată-ne 
alături de recordmeni.

— Am acționat energic pentru a 
putea realiza înainte de termen mon
tarea instalațiilor, astăzi montăm 
combina de tăiere — ne spune briga
dierul Anghel Cițu. Stadiul lucrărilor 
ne permite să fim optimiști, vom de
vansa termenul de intrare în probe 
de producție cu patru zile, fată de 
angajament.

Vor ieși astfel Ia lumină, pentru a 
da tării forță și lumină, sute și mii de 
tone de cărbune in plus.

...Ora 11. Sintem în fața punctului 
de deschidere a galeriei 402 din pa
noul 2.

— Acum se pregătește introducerea 
combinei de înaintare, ne spune șeful 
de echipă Gheorghe Bădescu.

Bătălia pentru cit mai mult căr
bune e neîntreruptă.

...Ora 11,30. La halda de cărbune,

putut fi scos, o diminuare a pro
ducției.

...Ora 12. Revenim la brigada lui 
Pleșa.

Muncă febrilă, bulgări de cărbune 
proaspăt se desprind și cad pe bandă. 
Toți sint ocupați, concentrați. Com
bina ronțăie metru după metru 
din dealul de cărbune. Deodată zgo
motul încetează, banda se oprește.

— Ce-i Ștefănută, ce se intimplă la 
colector ?

— S-a înfundat banda, vine răs
punsul.

Liniștea a durat cîteva clipe.
— Porniți utilajele ! Totul e-n re

gulă.
...Ora 14.' Combina continuă să 

se plimbe de la un capăt la altul al 
abatajului. Felie cu felie, cărbunele e 
scos la zi. Ne uităm la ceas, se apro
pie sfirșitul primului șut.

— N-a fost una dintre cele mai 
bune zile cind realizăm cite cinci și 
șase fîșii de cărbune — ne spune Ion 
Pleșa. Azi am tăiat numai patru, ni 
se intimplă foarte rar acest lucru.

Pornim împreună cu inginerul Con
stantin Radu, șeful minei, spre gura 
minei ; merge cu noi și brigadierul 
Pleșa.

In fată se zăresc prin întuneric 
cîteva luminițe. Cine-o fi ? Să fie 
mineri care se plimbă ? Nu, sint cu
noștințe vechi, directorul „minelor 
noi", dr. ing. Emilian Mataca, îm
preună cu un grup de mineri de la 
Motru. Intre ei : Constantin Motorga, 
brigadier la Leurda, Ion Nasta, bri
gadier la Lupoaia.

— Ce-i, Nasta ?
— Am venit să vedem cum e la 

voi. Și noi muncim bine, dar cum de 
ne-ați întrecut voi. o mină mai nouă, 
n-am îațeles. Am venit să vedem.

Iată că experiența de la Urdari 
trezește interes, minerii olteni vor 
să afle „secretele". Un schimb de 
experiență care ar putea genera o 
replică pentru cei de la Urdari. poate 
chiar motive de îngrijorare, căci am
biții de a fi întrecuți există. Schim
bul de păreri continuă însă concret, 
deschis.

...Ora 15. Aflați acum, la termi
narea primului șut, din nou in sala 
de apel, dispecerul minei ne comu
nică roadele muncii : au fost extrase 
660 de tone de cărbune, au avansat 
lucrările de pregătire in abata
jul 3/1.

Minerii de la Urdari au realizat în 
primele cinci luni din acest an 29 570 
tone de cărbune peste plan, iar in 
primele două decade ale lunii iunie 
22 916 tone, astfel că de la începutul 
anului au obținut o producție supli
mentară de 52 486 tone.

.„Acum abatajul 3/1 produce, 
minerii și-au respectat și depășit an
gajamentul. Lucrările de deschidere 
a galeriilor 401 și 402 din panoul 2 
s-au desfășurat in ritm alert, ajun- 
gindu-se la stratul de cărbune.

Cezar CONSTANTINESCU 
Dumitru PRUNA

Utilaje moderne, prin autoutilare
La întreprinderea de vagoane Arad 

s-au aliniat pe fluxul industrial noi 
și moderne utilaje, realizate prin 
autoutilare în cadrul activității de 
creație tehnică proprie. Ta care parti
cipă peste 2 500 de proiectanți. ingi
neri, tehnicieni, maiștri, muncitori. 
Printre utilajele date recent in folo
sință se numără două agregate com
plexe destinate producției de cutii de 
ungere pentru vagoane de călători. 
Deservite de un singur muncitor, 
aceste agregate au asigurat creșterea 
productivității muncii de aproape 4 
ori față de vechiul procedeu de pre
lucrare mecanică și reducerea sub
stanțială a consumului energetic 
produs.

IALOMIȚA
în Bărăganul ialomițean continuă 

acțiunile pentru înlăturarea excesu
lui de umiditate determinat de pre
cipitațiile abundente din anumite 
zone. Ca urmare, „ochiurile de apă" 
din multe locuri au fost înlăturate, 
îh cea mai mare parte a județului, 
lucrătorii ogoarelor au reluat recol
tarea orzului de pe ultimele supra
fețe din cele 82 000 hectare cite se 
cultivă în județ. t In cîmpia de pe 
malurile Ialomiței, Borcei și Dunării 
se lucrează intens la întreținerea cul
turilor, la irigatul sfeclei de zahăr, 
porumbului, florii-soarelui, soiei și 
culturilor succesive. Concomitent, sînt 
strînse și însilozate furajele. în 
ultimele două zile au fost livrate 
piețelor din Capitală, pentru litoral 
și in județ 25 tone ceapă verde, 10 
tone roșii, 6 tone ardei gras. 3xtone 
vinete, 60 tone varză și 100 tone

'T'W 1. 
swm si-

pe

cartofi. Cantități 
bună calitate au 
agricole din 
șești, Rasa,

ILFOV

mari de legume de 
livrat cooperativele 

Ceacu, Grădiștea, Milo- 
Roseți. (Mihai Vișoiu).

grădinilor de excesul deDegajarea 
apă, stringerea și valorificarea pro
duselor ajunse la maturitate preocu
pă în mod deosebit pe legumicultorii 
ilfoveni în aceste zile. Se acționează 
cu forțe sporite mai ales în bazinele 
legumicole Vidra (cooperativele agri- 
cole Hotarele, Anghelești, Vidra. Că- 
lugăreni) și Buftea (Ciorogirla, Buf
tea. Bolintin). afectate de precipita
țiile de săptămîna trecută. Astfel, 
paralel cu acțiunile de evacuare a 
apelor în exces. în cooperativele agri
cole Sintești, Crețesti, 30 Decembrie 
s-a- trecut la recoltarea usturoiului, 
iar la Vărăști — a rădăcinoaselor. In 
fiecare fermă din cele aflate în zona 
centrului de legume Vidra au fost 
repartizați cite 100 de cooperatori 
care sapă rigole pentru scurgerea 
apelor sau 'recoltează diferite pro
duse. Se lucrează intens la recoltatul 
cartofilor, îndeosebi în cooperativele 
agricole Tărtășești, Slobozia Moară, 
Brezoaiele. Cu toate condițiile grele 
de lucru, în decurs de două zile legu
micultorii ilfoveni au recoltat și li
vrat 650 tone legume, din care 203 
tone pentru Capitală. (Lucian Ciubo
tarul.

OLT
Ieri dimineață se lucra intens 

pe ogoarele unităților agricole din raza ’ .. .. .
unice 
și Stoicănești. 
lui au intrat 
canizatorii de 
Ștefan cel Mare și 
acum, in unitățile 
dețul Olt orzul a fost recoltat de pe 
aproape 10 000 hectare, ceea ce în
seamnă circa 40 la sută din suprafața 
prevăzută. Concomitent cu recoltarea 
și eliberarea terenului de paie, a re
început acțiunea de însămîntare și 
plantare a culturilor duble. Starea la
nurilor se urmărește zi de zi, ceas 
de ceas, iar acolo unde solul permite 
se muncește cu toate forțele pentru 
recuperarea răminerilor în urmă. 
(Emilian Rouă).

a consiliilor 
Radomirești

de activitate 
agroindustriale

Către ora prînzu- 
în 

la
lanuri și me- 

Vișina, Stoenești, 
Corabia. Pină 

agricole din ju-

VASLUI
Comitetul județean de partid Vaslui 

analizînd, în spiritul indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, 
situația din agricultură după ploile 
torențiale din săptămîna preceden
tă. a luat măsuri ca organizațiile de 
partid și organele agricole județene 
să acționeze energic în vederea bunel 
desfășurări a lucrărilor agricole. Sint 
înlăturate băltirile din culturile pră- 
șitoare și lanurile cu orz, îndeosebi 
de pe luncile cursurilor inferioare ale 
nurilor Birlad și Tutova. 
calamitate sînt 
strînge recolta de 
torenții au culcat 
aflat în căpițe 
de este uscat.

Culturile 
reînsămințate ; se 

pe tarlalele unde 
plantele. Finul 
și pe braz- 

Concomitent, 
fost reluat secerișul orzului. Ieri 
după-amiază. în întreprinderile agri
cole de stat Zorleni și Fălciu, precum 
și in alte zone din sud-estul județu
lui, combinele au intrat pe solele 
unde terenul s-a zvintat. (Crăciun 
Lăluci).

O:

Prin reactivarea sondelor vechi

a

1

Prin creșterea productivității muncii
Minerii din bazinul carbonifer din 

Caraș-Severin raportează îndepli
nirea înainte de termen a planului 
la producția industrială pe prima 
jumătate a anului și a angajamen
tului asumat în întrecere în cinstea 
celei de-a 35-a aniversări a eliberării 
patriei. Acest succes, care se înteme
iază pe sporirea productivității mun
cii cu peste 9 la sută fată de nivelul 
planificat, permite colectivelor unită
ților din cadrul întreprinderii mi
niere Anina șă realizeze, suplimen
tar, pînă la finele lunii iunie, o pro- 
ducție de aproape 10 milioane 
livrîndu-se, in pfus. mai mult 
22 000 tone cărbune brut.Producție netă peste plan

lei. 
de

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la întreprinderea de antibiotice 
din Iași, una din cele mai mari și 
moderne unități de medicamente din 
țară, raportează îndeplinirea angaja
mentului anual pe care și l-au luat 
în întrecerea socialistă. De la începu
tul anului și pînă in prezent, colec
tivul ieșean a realizat o producție 
netă suplimentară in valoare de 15,2 
milioane lei. din care peste 10 mili
oane lei au fost obținute pe seama 
reducerii cheltuielilor materiale.

25000 tone petrol recuperat
Conștienți de necesitatea folosirii 

cu maximă pricepere gospodărească 
a petrolului, colectivul schelei Moi- 
nești a hotărit să folosească toate 
mijloacele posibile nu numai pen
tru a spori factorul de recuperare a 
țițeiului din zăcămînt, ci și pentru a 
prelungi viața fiecărei sonde, conco
mitent cu găsirea unor căi mai efi
ciente de exploatare și de eliminare 
a pierderilor, oricit de mici ar fi ele.

— Ideea reactivării sondelor inac
tive, ne spune inginerul Gheorghe 
Dona, șeful serviciului producție al 
Trustului petrolului Moinești. 
născut odată cu 
sonde de acest fel. 
deosebită i se acordă 
timii ani. 
cele 39 de sonde 
s-au obținut 4 500 
cantitate deloc de 
textul actual. De 
găm cele 620 tone 
ceputul anului . __

‘am face un calcul sumar, 
dea că in actualul cincinal 
recuperată prin reactivare 
25 000 tone.

în raza de activitate 
Comănești, Modîrzău 
află in lucru 7 sonde, 
adăuga nu peste multă vreme celor 
14 reactivate de la Începutul anului. 
La sonda 404, Se exemplu, calami- 
tată din pricina alunecării terenului, 
echipa condusă de sondorul-șef Du
mitru A. Bucur a săpat deja în jurul 
coloanei un puț adine de 5,5 metri

s-a 
apariția primelor 

dar o atenție 
. _ _____ doar în ul-
în 1978, de pildă, de la 

redate producției 
tone de petrol, o 
neglijat în con- 
altfel, dacă adău- 
extrasp 

in curs
de la in
și dacă 
vom ve- 

cantitatea 
depășește

a 
și : 
care

schelelor 
Zemeș se 

i se. vor

să se apropie cit mai repede 
flambată.

— Procedeul 
împrejurări, 
Gheorghe I. 
simplu și are 
cut din timp, 
ții. După ce s-au executat 
dări mai jos de planul de alunecare, 
se trece la săparea unui put de mină 
in jurul coloanei și cînd se ajunge la 
îndoitură se încearcă îndreptarea. 
Dacă acest lucru nu este posibil, se 
taie prin sudură partea îndoită, după 
care se sudează cea bună. Puțul se 
înfundă, materialul lemnos folosit 
Ia susținerea pereților fiind recupe
rat în proporție de 80—90 la sută, 
întreaga intervenție durează o lună, 
o lună și jumătate și se desfășoară 
în -cele mai bune condiții de secu
ritate. Chiar dacă uneori sîntem 
nevoiți să săpăm și pînă la adîncimi 
de 20—30 metri, satisfacția noastră 
este deosebită. Dînd viată nouă son
delor vechi, dăm de fapt tării mai 
mult petrol.

Sondele redate în producție în acest 
an de Neculai Maftei Gutui. Neculai 
Vizitiu. Nicu Măciucă. Costache Bo- 
tezatu și Constantin Ene scot fiecare 
cite 6 tonă de petrol pe zi. iar 404 
va da o producție zilnică de 1.5 tone. 
Picătură cu picătură, petrolul Mitras 
prin această metodă intră în marele 
rezervor al economiei tării.

Cornel GALBEN

și speră 
de zona

folosit în astfel de 
ne spune maistrul 
Stingaciu, este relativ 

la bază un proiect fă- 
specific fiecărei situa- 

consoli-
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VIZITA PREȘEDIM KYPRIANOU

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Spyros Kyprianou

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

(Urmare din pag*. I)

In politica externă, România por
nește de la schimbările profunde 
care au loc pe plan mondial ca re
zultat al afirmării tot mai puternice 
a voinței popoarelor de a fi deplin 
stăpine pe destinele lor, de a pune 
capăt vechii politici imperialiste de 
dominație și asuprire. Desigur, nu 
ignorăm nici o clipă faptul că in di
ferite zone ale planetei se mențin și 
chiar apar noi focare de încordare 
și conflicte, care pot periclita 
pacea și securitatea internațională. 
Participind vactiv la viața internațio
nală șl dezvoltînd largi relații , cu 
toate stateje lumii, așezăm ferm la 
baza tuturor raporturilor noastre ex
terne principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectării suveranității și 
independenței naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avantaju
lui reciproc. Milităm hotărît pentru 
eliminarea forței și a amenințării cu 
forța din raporturile internaționale, 
pentru o colaborare reciproc avanta
joasă între toate țările. Viața mon
dială, inclusiv evenimentele din ul
timul timp, demonstrează că orice în
călcare a acestor principii constituie 
o gravă primejdie pentru indepen
dența popoarelor, pentru cauza des
tinderii și păcii.

In acest spirit, ne-am pronunțat și 
ne pronunțăm consecvent pentru re
zolvarea pașnică a situației din Ci
pru. pe baza asigurării independenței 
și integrității Ciprului, a conviețuirii 
pașnice a celor două comunități ci
priote. Am dori să urăm ca negocie
rile intercomunitare să se desfășoare 
cu succes și să ducă la înțelegeri co
respunzătoare. reciproc acceptabile. 
Aceasta corespunde atît intereselor 
vitale ale poporului cipriot, cit si 
cauzei colaborării și păcii in zona 
Mediteranei, in Balcani, în întreaga 
Europă.

Dorim ca toate problemele exis
tente în regiunea Balcanilor și Mării 
Mediterane să fie cit mai curînd de
pășite, ca în această zonă să se in
staureze relații trainice de bună ve
cinătate, de colaborare bilaterală și 
multilaterală intre state. Aceasta va 
contribui la însănătoșirea climatului 
politic pe întregul continent euro
pean, la cauza întăririi încrederii si 
colaborării popoarelor pe plan mon- 
diaL

Așa cum am avut prilejul să 
subliniez și în cadrul convorbirilor 
noastre. România acordă o mare 
atenție înfăptuirii securității și coo
perării în Europa, realizării concrete 
in viață — ca un tot unitar — a do
cumentelor semnate la Helsinki. îm
preună cu celelalte state iubitoare de 
pace de pe continent ne vom aduce 
contribuția activă Ia buna pregătire 
și desfășurare a viitoarei reuniuni de 
la Madrid, din 1980, astfel ca aceasta 
să răspundă pe deplin așteptărilor 
popoarelor, să dea un puternic 
impuls eforturilor consacrate promo
vării unei largi și neîngrădite co
laborări în Europa și, îndeosebi, să 
deschidă calea trecerii la măsuri con
crete de dezangajare militară și de
zarmare, fără de care nu se poate 
vorbi de securitate și pace.

în ce privește Orientul Mijlociu 
considerăm că acum trebuie făcut to
tul pentru o pace globală in această 
zonă, pentru o soluție politică, pe 
calea tratativelor, care să ducă la re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in 1967, la rezolvarea 
problemei poporului palestinian pe 
baza dreptului său la autodetermi
nare — inclusiv la constituirea unui 
stat palestinian independent — la 
asigurarea independentei și integrită
ții teritoriale a tuturor statelor din 
zonă.

Vizitele in Capitală 
ale doamnei Mimi Kyprianou

Doamna Mimi Kyprianou, soția 
președintelui Republicii Cipru, a fă
cut, luni dimineața, o vizită la Insti
tutul național de gerontologie și 
geriatrie din Capitală. Aici a fost 
întimpinată de prof. dr. Ana Aslan, 
directorul general al institutului, dr. 
Mircea Dumitru, director, și de alte 
cadre medicale. Au fost prezentate, 
cu acest. prilej, realizările obținute 
de oamenii de știință din această im
portantă instituție medicală in do
meniul profilaxiei imbătrinirii, rezul
tatele cercetărilor desfășurate in 
combaterea bolilor specifice bătri- 
nețli, pentru prelungirea duratei 
vieții.

In continuare, doamna Mimi Ky
prianou a vizitat Expoziția perma
nentă a cooperației meșteșugărești, 
unde a fost salutată de Larisa Mun- 
teanu, vicepreședinte al UCECOM, 
de alți reprezentanți ai uniunii. 
Parcurgind standurile expoziției, in 
care sînt reunite circa 12 000 de pro
duse : confecții, încălțăminte, piese

Sintem preocupați de oprirea cursei 
înarmărilor, care constituie un peri
col puternic pentru pace, pentru dez
voltarea independentă a popoarelor, 
pentru însăși existenta omenirii. Este 
necesar să se treacă la realizarea in 
viată a hotăririlor Organizației Na
țiunilor Unite, la măsuri concrete de 
dezarmare și. in primul rind. de de
zarmare nucleară, care să ducă la 
lichidarea bazelor militare străine de 
pe teritoriile altor state, la diminua
rea armamentelor și a armatelor, la 
realizarea unei dezarmări generale, 
în acest sena, apreciem acordul so- 
vieto-american și noul tratat 
S.A.L.T.-II ca un act pozitiv în di
recția creării condițiilor pentru opri
rea cursei înarmărilor și pentru 
trecerea la măsuri de dezarmare ge
nerală.

România conlucrează activ cu ță
rile în curs de dezvoltare in vederea 
realizării unei noi ordini economice 
internaționale. Este necesar să se 
pună capăt împărțirii lumii in bogati, 
și săraci, să se înțeleagă că nu pot 
exista stabilitate economică și pace 
fără lichidarea subdezvoltării, fără 
asigurarea unor posibilități egale de 
progres pentru toate națiunile.

Avind în vedere că în diferite 
zone ale lumii sint o serie de con
flicte, România consideră că trebuie 
făcut totul pentru soluționarea lor și 
a oricăror divergențe dintre state 
numai și' numai pe calea tratativelor.

Este necesar să se facă totul pen
tru renunțarea la folosirea forței .sau 
la amenințarea teu forța în relațiile 
dintre state. Se impune ca forțele 
progresiste și toate popoarele lumii, 
și în primul rind țările mici și mij
locii. țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate, să-și întărească solidari
tatea și să acționeze cu fermitate 
pentru soluționarea tuturor proble
melor în mod democratic,- cu parti
ciparea tuturor statelor interesate. în 
mod deosebit considerăm că trebuie 
sporit rolul Organizației Națiunilor 
Unite și al altor organisme interna
ționale. care oferă cadrul potrivit 
pentru participarea tuturor > statelor 
la soluționarea problemelor complexe 
ale lumii de azi.

Aș dori să menționez și cu acest 
prilej, cu multă satisfacție, faptul că 
Romania și Cipru conlucrează activ 
pe arena internațională, contribuind 
ia înfăptuirea politicii de destindere 
și pace, de întărire a independenței 
tuturor statelor și popoarelor.

Sînt încredințat, domnule președin
te, că vizita pe care o faceți în 
România, convorbirile avute și înțe
legerile ia care am ajuns —.consem
nate în documentele semnate cu pu
țin timp înainte — se înscriu ca un 
moment important dezvoltarea 
colaborării și cooperării româno-ci- 
priote, atît pe plan bilateral, cit și 
in viața internațională. Fără îndoia
lă că aceasta corespunde atit intere
selor ambelor noastre popoare de 
dezvoltare economico-socială și întă
rire a independenței, cit și interese
lor generale ale destinderii, colabo
rării și păcii in Balcani, în Europa 
și in întreaga lume.

Cu această convingere, ridic paha
rul și toastez :

— pentru poporul cipriot prieten, 
pentru realizarea aspirațiilor sale de 
independență, de integritate terito
rială. progres și pace ;

— pentru prietenia și colaborarea 
trainică dintre poporul român și po
porul cipriot ;

— in sănătatea președintelui Repu
blicii Cipru și a doamnei Mimi Ky- 
prianou ;

— in’sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

de mobilier, obiecte din metal, piele, 
ceramică, creații de artă populară și 
artizanat, vizitatoarea ia cunoștință 
de preocupările cooperației meșteșu
gărești pentru valorificarea neseca
tului tezaur al artei noastre populare.

în cursul după-amiezii a fost vizi
tat Muzeul colecțiilor de artă, pres
tigioasă instituție culturală, care 
adăpostește peste 7 500 de lucrări re
prezentative de artă românească și 
străină.

în intimpinarea oaspeților au venit 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și Alexandru Cebuc, directo
rul Muzeului de Artă al Republicii 
Socialiste România.

Doamna Mimi Kyprianou a avut 
cuvinte de api -ciere la adresa mo
dului de prezentare a acestor inesti
mabile valori artistice, față de grija 
manifestată de statul român pentru 
păstrarea și punerea in circuitul pu
blic a unor cunoscute colecții, rod 
al pasiunii pentru frumos.

(Urmare clin pag. I)

viitoare a prieteniei noastre. Sint 
sigur că vom reuși să reali
zăm obiectivele pe care ni le-am 
propus in domeniul dezvoltării coo
perării economice, al schimburilor 
comerciale, al cooperării tehnice și 
culturale. Sint, totodată. încredințat 
că cooperarea noastră in domeniul 
politic se va dovedi utilă nu numai 
țărilor noastre, ea poate deveni o 
contribuție de seamă la eforturile ge
nerale care se depun în direcția asi
gurării păcii in întreaga lume.

în continuare, președintele Spyros 
Kyprianou a spus : Amindoi ne pro
nunțăm și acționăm pentru asigura
rea păcii în lume. Cipru este deosebit 
de dornic să se realizeze această pace 
în întreaga lume, dar. in același 
timp, știe că nu poate exista pace 
fără libertate deplină. Luptăm pen
tru in.stâurarea justiției și a liber
tății in lume, pentru aplicarea Car
tei O.N.U., a rezoluțiilor organiza
ției, precum și a prevederilor Actu
lui final de la Helsinki. Tocmai in 
acest spirit am abordat noi convor
birile și am căzut de acord asupra 
importanței apropiatei reuniuni de la 
Madrid din 1980. Sperăm că această 
reuniune nu se va limita doar să 
repete declarațiile adoptate anterior 
și nobilele principii formulate in tre
cut, ci se va preocupa mai temeinic 
de aspectele practice care iprivesq 
transpunerea reală în viață a acestor 
nobile principii. Cînd' cineva își ex
primă convingerea puternică în 
aceste principii, in necesitatea apli
cării lor în viață — aplicarea princi
piilor înscrise în Carta O.N.U. și in 
Actul final al Conferinței de la Hel
sinki — ar putea fi numit ro
mantic. El poate fi romantic, dar 
aceasta este cea mai realistă abor
dare a problemelor internaționale 
actuale. Oriunde privim și oriunde 
este o problemă, dacă s-ar aplica cu 
aceeași consecvență principiile în
scrise în Carta O.N.U., în rezoluțiile 
organizației, in Actul final de la Hel
sinki. s-ar ajunge Ia o soluție și. im
plicit, la pace. Dacă s-ar fi aplicat 
prevederile Cartei O.N.U., rezoluțiile 
organizației, prevederile Actului fi
nal al Conferinței de la Helsinki, 
astăzi nu am avea o problemă a 
Ciprului ; Ciprul ar fi devenit un 
mic paradis, un teritoriu al păcii. 
Uneori se vorbește despre complexi
tatea problemelor. Dar dacă proble
mele trebuie rezolvate, ele trebuie 
abordate în ceea ce au simplu, și 
aceasta implică înfăptuirea acestor 
principii.

în legătură cu Orientul Mijlociu, 
vorbitorul a spus că situația din 
această zonă continuă să fie o sursă 
de conflict și tensiune nu numai pen
tru această regiune, dar și pentru alte 
părți ale lumii. Dacă nu vor fi luate 
măsuri pentru reglementarea proble
mei se poate ajunge la o mare cri
ză, de proporții mondiale. Această 
problemă, aparent complexă, ar fi 
putut fi soluționată ușor dacă prin
cipiile la care ne-am referit și 
rezoluțiile O.N.U. ar fi fost aplicate, 
în acest caz s-ar fi ajuns ușor Ia 
Instaurarea păcii. Și pentru că vor
bim de Orientul Mijlociu, aș vrea să 
subliniez și eu, domnule președinte, 
că esențial pentru soluționarea aces
tei probleme este retragerea trupe

lor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, precum și crearea unui stat 
palestinian independent. Considerăm 
câ aceleași principii au aplicabilitate 
și în Africa australă, precum și in 
alte zone ale lumii. Am apreciat — a 
declarat în continuare vorbitorul — 
ca o măgură pozitivă,' ca un pas po
zitiv înainte încheierea regentului 
acord dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii privind 
limitarea armamentelor strategice o- 
fensive, acordul cunoscut sub denu
mirea de S.A.L.T.,-11. Dar mai tre
buie adoptate multe alte măsuri în 
acest domeniu dacă dorim să promo
văm destinderea și să o dezvoltăm 
de așa manieră incit să se ajungă 
la instaurarea unei păci trainice in 
lume. Telul este dezarmarea comple
tă si această dezarmare completă va 
înlătură nu numai armamentele și 
pericolul de război, ci in același timp 
inseamnă că toate sumele cheltuite 
acum pentru înarmate le vom putea 
folosi pentru îmbunătățirea nivelului 
de trai al popoarelor, in folosul in- 
tregii omeniri. Este o crimă că mi
lioane- de oameni sînt înfometați si 
totuși cursa, înarmărilor continuă. 
Care l»ste scopul ? Dacă ne gîndim 
la competiția pentru înarmare, el 
poate fi numai unul singur, acela șl 
distrugerii omenirii. Dar'există și un 
alt scop, dacă există competi
ție pentru dezarmare. Noi îm
preună dorim să vedem instau
rată îfi hime o nouă ordine econo
mică, precum și relații noi între 
statele lumii. Trebuie, desigur, gă
site soluții pașnice la problemele 
existente, dar aceasta nu este sufi
cient. Soluțiile — a continuat vor
bitorul — sint într-adevăr necesare 
și cu cit mai repede se vor găsi, 
cu atit mai bine, cu atit mai utile 
vor fi pentru popoarele care suferă. 
Dacă dorim să se ajungă la o pace 
trainică în întreaga lume, atunci 
calea cea mai sigură și cea mai im
portantă este aceea a dezarmării. în 
același timp, de aceeași importanță 
este aplicarea principiilor consacrate 
în Carta O.N.U., care s-a născut după 
ce milioane de oameni au pierit în* 
cel de-al doilea război mondial. Do
rim să vedem traduse in viață prin
cipiile O.N.U., principiile înscrise în 
Actul final de ia Helsinki. în zona 
noastră dorim să vedem Mediterana 
devenind o mare a păcii, o zonă 
fără războaie și fără confruntări.

Referindu-se Ia situația din Cipru, 
președintele Spyros Kyprianou a 
arătat că țara sa este o. țară de di
mensiuni foarte mici, dar cu atit 

• mai mult se impune aplicarea prin
cipiilor justiției și libertății. Am dori 
să avem o țară cu adevărat inde
pendentă, cu adevărat suverană și o 
integritate teritorială autentică, o 
țâră in care toți cetățenii săi. ciprio- 
ții greci și turci, vor prospera în 
cadrul unui singur stat unit.

Doresc să vă mulțumesc, domnule 
președinte, pentru înțelegerea pe care 
ați manifestat-o, convorbirile cu 
dumneavoastră constituind o bogată 
experiență pentru mine. Am fost în
totdeauna conștient de faptul că 
discut cu una din cele mai distinse 
personalități ale lumii contemporane.

Cu aceste cuvinte aș dori să vă 
rog pe toți, doamnelor și domnilor, 
să toastați pentru președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru doamna 
Elena Ceaușescu. (Aplauze).

' La Palatul Republicii s-au Încheiat, 
luni, 25 iunie, convorbirile oficiale 
intre președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Cipru, Spyros Kyprianou.

în ultima zi a convorbirilor, cel 
doi șefi de stat au avut, atît în 
cursul dimineții, cit și a! după-amie
zii. un nou și aprofundat schimb de 
păreri privind dezvoltarea, ne pla
nuri multiple, a relațiilor româno-ci- 
priote. precum și în legătură cu pro-' 
bleme actuale ale vieții politice in
ternaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Spyros Kyprianou. analjzind posibi
litățile existente pentru extinderea 
raporturilor prietenești dintre Româ
nia și Cipru, au convenit să fie în- 
treorinse noi măsuri in vederea am
plificării colaborării bilaterale. în 
domeniile politic, economic, tehnico- 
științific, cultural, in alte sfere de 
activitate și in mod deosebit a inten
sificării și diversificării cooperării 
industriale, a creșterii rapide și 
substanțiale a schimburilor comercia
le: S-a subliniat că promovarea lar
gă a conlucrării dintre România si 
Cinru contribuie la procresul econo
miilor țărilor noastre, este in folosul 
și spre binele ambelor popoare, al 
cauzei păcii, cooperării și înțelegerii 
in Balcani, în Europa și în lume.

Au fost examinate, de asemenea, 
aspecte majore ale actualității politi
ce internaționale.

O atenție ârecială a fost acordată 
evoluției situătiei din Cipru, ambele 
părți pronunțindu-se pentru o solu
ție pașnică Și grabnică, care să asi
gure respectarea independentei, su

Conferirea unor înalte ordine 
române și cipriote

Luni seara, Ia Palatul Consiliului 
de Stat, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a conferit președintelui 
Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, 
și doamnei Mimi Kyprianou Ordinul 
„Steaua Republicii Socialistă Româ
nia" clasa I. ca expresie a prețuirii

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
în cursul zilei de luni, președintele 

Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, 
și doamna Mimi Kyprianou au pri
mit. la Palatul din Piața Victoriei, 
pe șefii misiunilor diplomatice și pe 
reprezentanții unor organizații in
ternaționale acreditați în tara noas
tră. împreună cu soțiile.

Președintele Republicii Cipru s-a

La întreprinderea „Semănătoarea"
După ce, duminică, președintele 

Spyros Kyprianou, însoțit de doamna 
Mimi Kyprianou, au fost oaspeții ju
dețului Brașov. în cursul zilei de 
luni președintele Republicii Cipru. 
Spyros Kyprianou, împreună cu per
soanele oficiale care il însoțesc, a 
făcut o vizită la întreprinderea „Se
mănătoarea" din Capitală, una din 
importantele unități producătoare de 
mașini agricole din țara noastră.

înaltul oaspete a fost însoțit în 

veranității, integrității teritoriale, 
unității și nealinierii Republicii Ci
pru. Totodată, a fost exprimată spe
ranța că negocierile intercomunitare, 
care au loc in prezent, vor duce la 
rezolvarea justă și|Viabilă a proble
mei cipriote, la asigurarea condiții
lor unei conviețuiri și conlucrări paș
nice intre cele două comunități.

Cei doi președinți au relevat inte
resul deosebit pe care România și 
Cipru îl manifestă, ca state situate 
în același spațiu geografic, față de 
realizarea unui climat de destindere, 
colaborare, bună vecinătate și pace 
în Balcani. în același timp a fost 
evidențiată necesitatea pregătirii te
meinice a reuniunii de la Madrid, 
din 1980, a transpunerii efective în 
viață, ca un tot unitar, a prevederi
lor Actului final de la Helsinki. S-a 
apreciat că edificarea unei securi
tăți reale în Europa și în lume im
pune trecerea la măsuri practice și 
eficiente de dezarmare, și în primul 
rind de dezarmare nucleară.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Spyros Kyprianou au reafirmat po
zițiile României și Ciprului în alte 
probleme esențiale ale vieții inter
naționale, reliefind însemnătatea 
intensificării eforturilor pentru stin
gerea focarelor de încordare și con
flict ce mai dăinuie în diferite părți 
ale globului, pentru rezolvarea 
pe calea tratativelor a problemelor 
litigioase care mai există între elite- . 
rite state, pentru adoptarea și în-” 
făptuirea unor măsuri fermă dșj' 
dezarmare, stăvilirea cursei lnarmă-” 
rilor, pentru continuarea și consolida
rea cursului spre destindere, pentru 
afirmarea unei politici noi, de cola

și a bunelor relații existente între 
România și Cipru.

Președintele Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou, a conferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu cea mai înaltă 
distincție cipriotă — „Marele Cordon 
al Ordinului Makarios" — în semn 

întreținut într-o atmosferă cordială 
cu diplomații prezentă

La primire au fost de față Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-Iocotenent 
Constantin Popa, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major. Ion Anghel, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României in Republica Cipru.

această vizită de tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Pană. primarul 
general al Capitalei. Constantin Stă- 
tescu. ministrul, justiției, general-lo- 
cotenent Constantin Popa, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major. Ion An
ghel, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al României in Republica Ci
pru.

Oaspeții au fost salutați de Virgil
Actarian. directorul întreprinderii, 
care le-a înfățișat evoluția pe care 
o cunosc în prezent unitatea si 
producția de mașini agricole de aici, 
dînd, totodată, explicații asupra dez
voltării și perspectivelor acestei sub- 
ramuri a industriei românești.

Vizitind principalele secții de pro
ducție ale întreprinderii. oaspetele 
cipriot a luat cunoștință de modul 
eficient de organizare a producției 
și de exploatare a modernelor uti
laje integrate în liniile tehnologice 
ale unității.

Depunerea 
de

în cursul dimineții de luni, pre
ședintele Republicii Cipru, Spyros Ky
prianou, a depus o coroană de flori 
Ia Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au participat tova
rășii Constantin Stătescu, ministrul 
justiției, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. general- 
Iocotenent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major. Ion 
Anghel, însărcinat cu afaceri ad-in
terim al țării noastre in Cipru, ge
nerali și ofițeri ai forțelor noastre 
armate.

Au luat parte, de asemenea, per-

borare egală între națiuni, lichidarea 
subdezvoltării și a decalajelor econo
mice existente între țări, pentru in
staurarea unei noi ordini economi
ce mondiale, pentru triumful idea
lurilor de libertate, independență și 
progres ale tuturor popoarelor. De 
comun acord, s-a subliniat că proble
mele complexe ce confruntă astăzi 
omenirea trebuie să fie soluționate 
cu participarea tuturor statelor, indi
ferent de mărimea sau orînduirea lor 
socială.

în încheierea convorbirilor, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Spyros 
Kyprianou și-au exprimat deplina 
satisfacție față de rezultatele rodnice 
la care s-a ajuns, apreciind că ele 
deschid noi perspective dezvoltării 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre. A fost manifes
tată convingerea că, pe baza înțele
gerilor stabilite, se va realiza o con
lucrare tot mai fructuoasă între 
România și Cipru, atit pe tărim bila
teral, cit și în sfera vieții internațio
nale. în folosul țărilor și popoarelor 
noastre, al cauzei securității, păcii și 
cooperării în Balcani. în Europa și 
în lume.

Cei doi președinți au relevat nece
sitatea continuării contactelor ro- 
mâno-cipriote la nivel înalt, sublini
ind importanta lor pentru extinderea 
și întărirea bunelor raporturi dintre 
cele două țări și popoare, pentru in
staurarea unui climat d£ încredete, 

, destindere Și colaborare pe continen- 
■ tul' europSah și pe plan mondial.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prietenie, 
de înțelegere și stimă reciprocă.

de înaltă considerație și al bunelor 
relații statornicite între Cipru și 
Romania.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Spyros Kyprianou, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Mimi Kypria
nou s-au felicitat călduros. și-au 
s.trins miinile cu prietenie.

Au fost prezenți Nicos A. Rolandîs, 
ministrul afacerilor externe. Demos 
Hadjimiltis. ambasadorul Republicii 
Cipru la București, celelalte persoa
ne oficiale din Republica Cipru care 
îl însoțesc pe președintele Spyros 
Kyprianou ‘in vizita pe care o face 
in țara noastră.

La expoziția de mașini agricole or
ganizată în întreprindere, gazdele 
arată că majoritatea dintre acestea 
au fost concepute, proiectate și exe
cutate de specialiștii unității, perfor
mantele lor tehnice fiind recunoscute 
prin distincțiile primite la diverse 
tîrguri și expoziții internaționale. Au 
reținut atenția în mod deosebit seria 
combinelor autopropulsate aflate în 
producția de serie a întreprinderii.
care pot fi utilizate la recoltarea a 
30—35 de culturi. Tot aici, oaspeților 
li s-au prezentat cele mai noi tipuri 
de autoturisme de teren „ARO", pro
duse la întreprinderea mecanică din 
Cimpulung. între care și tipul 
„Aro-24", care se exportă deja in 
Republica Cipru.

La sfîrșitul vizitei, președintele 
Spyros Kyprianou a semnat in cartea 
de onoare a întreprinderii, dind o 
înaltă apreciere activității construc
torilor de mașini din această impor
tantă unitate industrială a Capitalei.

unei coroane 
flori

soanele oficiale care il însoțesc pe 
înaltul oaspete în vizita in țara noas
tră, precum și Demos Hadjimiltis, 
ambasadorul Ciprului la București.

O gardă militară a prezentat ono
rul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Cipru.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculege
re. A fost vizitată apoi rotonda mo
numentului.

La sfîrșitul solemnității, președin
tele Republicii Cipru a primit defi
larea gărzii de onoare.
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FAPTUL‘
DIVERS
Al cui e 
recordul ?

Constantin Pirlea din Godi- 
neștii Gorjulti ne solicită să 
rectificăm ceea ce am scris cu 
citva timp in urmă referitor la 
faptul că o Toxină din Vrancea 
a dat. naștere la patru viței 
odată, ceea ce ar reprezenta un 
record pe țară. .Anunțăm 
această cale — ne scrie 
pondentul — că recordul 
ține Bibica, din comuna 
tră : ea a născut 
odată incă in 1X6, 
zat și prin prestă : 
a avut numai tnei, 
1979 să-și egaleae 
cord, cu două vUțelușe 
tăurași". Fiind fideli 
de fair-play, nu putem decit să 
precizăm că, in această situație, 
recordul este deținut deopotrivă 
și de Bibica gorjeană. și de Jo
iana vrinceană. Deocamdată, 
fiindcă nu aduce anul ce adu
ce... poșta. Și cine știe ce ne mai 
anunță careva I

Duzii

I
I
I
I
I

pe 
cores- 
il de- 
noas- 
viței

I

Pentru ca fiecare tinăr sa devină
un membru de nădejde al colectivului

patru
caz populari- 
apoi. in 1977 
pentru ca in 
propriul re- 

și d6i 
spiritului
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pionierilor
Pionierii din județul Satu 

Mare predau statului anual circa 
2 500 kg gogoși din viermi de 
mătase. Dar ei au dorit să spo
rească simțitor cantitatea. Și, 
atunci, au pornit inițiativa „Du
zilor pitici" ; prin muncă patrio
tică. in citeva săptămini au 
plantat 25 000 asemenea pomi in 
preajma școlilor. De ce pitici ? 
.Pentru că aceștia cresc foarte 
repede și furnizează o hrană 
bogată pentru viermii de mă
tase. Acșim. duzii pitici se bucu
ră de tușită îngrijirea și atenția 
pionierilor, care — drept răspla-

go- 
in

tâ a strădaniei lor — speră 
poată realiza cile 12 000 kg 
goși de viermi de mătase 
fiecare din anii următori.

Dacă altfel 
nu se poate...

Am mai scris in această ru
brică despre pericolul la care se 
supun cei carp, dorind să se 
răcorească, se aruncă in apa 
lacurilor sau rîurilor în locuri 
nepermise. Fiindcă accidentele 
intimplate nu au. fost intru totul 
convingătoare. Consiliul popular 
al municipiului Timișoara a 
emis o hotărire prin care inter
zice plaja șl scăldatul pe cana
lul Bega. Cei ce nu respectă 
această reglementare sint amen
dați contravențional — ceea, ce 
s-a și intim plat iutr-o serie de 
cazuri. Dacă altfel nu se poate, 
măcar așa să fie ocrotiți de pe
ricol imprudența.

De necrezut, 
dar adevărat

Locomotiva de manevră 
LDM-125 din dotarea Com
binatului chimic Rm. Vilcea, 
condusă de mecanicul Valentin 
Slătineanu, s-a lovit de autotu
rismul ARO 244. nr. l-VL-6769, 
care circula pe șoseaua județea
nă Riureni-Copăcelu Vilcea. De 
necrezut, dar adevărat, de su
ferit a avut... locomotiva. căre.a 
autoturismul i-a rupt scara, ac- 
cidentind ușor si pe șeful de 
manevră Ion Hoard, aflat pe pri
ma treaptă a scării. Autoturis
mul n-a pățit nimic, deși direc
ția sa de mers a fost schimbată 
de impactul cu locomotiva cu 
90 grade, fiind așezat de-a lun
gul liniei de cale ferată. Cre
dem. totuși, că din această pă
țanie au avut de învățat atit 
conducătorul autoturismului 
(care nu s-a asigurat la trecerea 
peste pasajul de cale ferată 
nepăzit), cit și mecanicul loco
motivei (care a mers cu viteză 
excesivă pe porțiunea de între
tăiere cu șoseaua).

Fotografii 
pentru 
nevăzători
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După îndelungi căutări, foto
reporterul Bartha Arpad (de -la 
ziarul „Cuvintul nou" din Sfintu 
Gheorghe) și zincograful Palilco 
Karoly (de la Întreprinderea po
ligrafică Brașov) au reușit să 
realizeze fotografii pentru nevă
zători. Procedeul, bazat pe o teh
nică complexă, pornește de la 
fotografierea obișnuită in alb- 
negru care, transcrisă pe placa 
de zinc, este apoi presată pe o 
liirtie cerată. Structurată pe 
principiul basoreliefului, 'imagii 
nea poate fi palpată șl recepta
tă in toate detaliile ei. Autorii 
Intenționează ca in acest an — 
Anul internațional al copilului — 
să scoată un mic album cu ase
menea fotografii pentru cei mici.
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Ce-au căutat, 
au găsit

Circumscripția 14 miliție din 
Capitală cercetează, in stare de 
reținere, pe Ferdinand Tudor 
(26 de ani, fără ocupație, din 
strada Caporal Burlacu Ion 
nr. 18) și pe Constanda Florea 
(39 de ani. tot fără ocupație, 
din Prelungirea Ghencea nr. 32), 
care in perioada ianuarie- 
iunie a.c. au pătruns prin efrac
ție in 9 autoturisme parcate pe 
diferite străzi, insușindu-și bu
nuri in valoare de circa 25 000 
lei. In unele cazuri ei au' forțat 
ușile mașinilor (și, după cum se 
vede, ce-au căutat au găsit !), 
dar n-au lipsit nici situațiile 
cină posesorii acestora 
ajutat fără să vrea, uitind 
neîncuiate.

l-au 
ușile
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Gheorghe MITROI 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'

l

Nu de mult, in cadrul unei plenare 
a Comitatului de partid al municipiu
lui Cluj-Napoca a avut loc o amplă 
dezbatere in legătură cu activitatea, 
desfășurată tfe organizațiile de partid 
și ale U.T.C. din acest mare centru 
economic și cultural pentru mode
larea fizionomiei politico-morale a 
tineretului — îndeosebi a tineretului 
muncitoresc — in spiritul înaltelor 
exigențe ale Codului etic comunist

Pornind de la datele oferite de in
formarea prezentată la plenară, 
ne-am p«js irrtrebarea : de ee in une
le Întreprinderi (cele mai numeroase) 

.tinerii se integrează organic, căpă- 
tind statutul unor participant! activi 
la viața și munca colectivului, și de 
ce din altele (e drept, puține) un nu
măr apreciabil de tineri pleacă 
la scurtă vreme după ce s-au an
gajat ?

Fireșteș explicația cea mai temeini
că ne-o dau condițiile de viață și de 
muncă qe se creează tineretului, mo
dul cum este ajutat să-și ridice cali
ficarea în meserie, să-și îmbogă
țească orizontul spiritual, să promo
veze pe scara ierarhică a răspunde
rilor profesionale și obștești, preocu
parea ce se manifestă față de traiul 
său cotidian — cantină, cămin etc. 
Un rol important îl îndeplinește, ne
îndoielnic. și activitatea politico-edu
cativă a organizațiilor de partid și 
U.T.C. a cărei eficiență și forță de 
înriurlrc se măsoară după capaci
tatea ei de a-1 face pe fiecare tinăr 
să-și însușească o mentalitate mun
citorească, să înțeleagă cu un ochi de 
producător și, totodată, de proprietar 
al mijloacelor de producție rostul său 
de participant la o operă de nobile 
semnificații, integrindu-se astfel, fi
resc și armonios, in colectivul mun
citoresc.

...întreprinderea mecanică de ma
terial rulant „16 Februarie" este de 
mai multi ani o pepinieră de tineri 
meseriași excelent pregătiți. De altfel, 
de aici nu pleacă aproape nimeni ia 
cerere, pentru că in cadrul uzinei ti
nerii se pot realiza plenar, atit pe 
plan profesional, cit și spiritual. Ce 
ii leagă oare pe tineri de acest co
lectiv ?

In primul rînd și înainte de orice, 
desigur, faptul că aici tinerii abia 
veniți de pe băncile școlii profesio
nale sint luati de la bun inceput sub 
oblăduirea conducerii administrative, 
organizațiilor de partid și de U.T.C., 
care se preocupă constant de asigu
rarea unor condiții de muncă și de 
viață menite să favorizeze integrarea 
rapidă a tinerilor în colectiv.

Tovarășul Gheorghe Răcășan, se
cretarul comitetului U.T.C., ne arată 
că orice tinăr pășește, în chiar ziua 
încadrării, prin „sala probelor" — un 
muzeu care pune față-n față tradi
țiile de luptă revoluționară 
lectivului, viața in trecut 
citorilor eu realitățile zilelor 
Trecind astfel pragul noului 
de muncă, tinărul se

reu în centrul atenției organizații
lor de partid și ale U.T.C., a consi
liului oamenilor muncii. Din cei 
peste 700 de tineri din uzină, 230 au 
absolvit licee de specialitate. 270 se 
află acum pe diferite trepte liceale. 
Din 76 muncitori primiți in rindun- 
le membrilor de partid anul trecut si 
in acest an, 63 provin din rindurile 
U.T.C. Organizația de tineret a ciș- 
tigat de patru ori consecutiv locul I 

■ pe municipiu in întrecerea „Tinere-

ciplinati ca sâ poată pleca : a devenit 
aid un „truc" obișnuit ca un tinăr, 
care vrea cu tot dinadinsul 
sească întreprinderea, să 
mai multe zile la rînd ca să 
facă contractul de muncă 
absențe nemotivate.

Nu intimplător, in această între- . 
prindere grija pentru calificarea ti
nerilor se manifestă cu... încetinito
rul, promovarea lor in munci de răs
pundere întirzie cu anii — unii ris-

să părâ- 
lipseascâ 
i se des- 
pen tru

• O uzină de unde tinerii pleacă doar pentru a înte
meia... alte uzine • De ce în întreprinderea învecina
tă „absentează nemotivat" munca educativă ? • Cei 
trei inovatori erau de fapt... doi • în loc de gazete 

aviziere administrativede perete

la Cluj-Napoca

ale co- 
a mun- 
noastre. 
său loc

află me-

tul — factor activ in realizarea cin
cinalului revoluției tehnico-științi- 
fice". Marea majoritate a tinerilor sint 
fruntași în producție, inovatori și 
chiar inventatori.

Toți tinerii de 
sint antrenați în 
cultural-educative 
am vizitat întreprinderea, ansamblul 
de cintece și dansuri „Transilvania", 
compus din 40 de băieți și fete, sub 
conducerea lăcătușului Aurel Oltea- 
nu, se afla in turneu în R.F.G. și 
Elveția. în toate secțiile există bri
găzi artistice care prezintă programe 
vioaie și combative Ia locurile de 
muncă. Cele 11 gazete de perete ale 
organizațiilor U.T.C. militează pentru 
exigență și fermitate revoluționară, 
împotriva neajunsurilor și mentalită
ților învechite. Pe lingă clubul „Ar
monia" funcționează cercuri de cul
tură și știință, multi tineri frecven
tează cursurile filialei universității 
culturat-științifice. Pentru tineri se 
organizează mereu excursii în țară 
și peste hotare.

Și, totuși, citeodată se mai intim- 
plă ca tineri de aici să plece in alte 
întreprinderi : o fac atunci cind li se 
încredințează misiunea de înaltă 
cinste de a constitui nucleul unui nou 
colectiv muncitoresc.

...Cu totul altfel stau 
întreprinderea „Metalul 
același municipiu. De la 
aici ne-a frapat faptul că, in cursul 
anului 1978. din 292 de tineri nou 
încadrați, au plecat pentru felurite 
motive (exceptindu-i pe cel chemați 
să-și satisfacă stagiul militar) nu 
mai puțin de... 271. Anul acesta se 
repetă povestea : din 140 de tineri 
nou ineadrați, 129 au și părăsit uzi
na. Motivele ? Cele mai felurite. Unii 
chiar preferă să treacă drept indis-

la „16 Februarie"' 
diverse activități 
și sportive. Cînd

lucrurile în 
roșu" din 

bun început

Atelierul gravorilor
Șaizeci și nouă de 

graficieni expun in 
podul înalt al casei 
care adăpostește ate
lierele Uniunii artiști
lor plastici din strada 
Speranței. Pentru o 
suprafață relativ res- 
trinsă, marele număr 
de expozanți constituie 
un adevărat record al 
concentrării de talen
te. „Podul", este pen
tru a treia oară locul 
de afirmare a tinerilor 
sau rnai ' virstnicilor 
graficieni în spirit de 
echipă. însăși situarea 
lui deasupra ateliere
lor în care zeci de ar
tiști lucrează din zori 
pină-n 
mează 
dar nu 
vitativ 
punere, 
prea puțin cunoscut de 
public.

O scară banală urcă 
printre prese cu ma
nivelă și plane de re
producere arhaice, du- 
cind in spațiul de sub 
acoperișul clădirii, loc 
ee ar fi părut oricui 
impropriu adăpostirii 
unei expoziții atit de 
vaste in diversitatea 
ei de stiluri, dar care 
și-a găsit astfel, o ori
ginală și sugestivă fo
losință. căpătindu-și in 
scurt timp o identitate 
aparte in galeria sa
loanelor bucureștene.

Tocmai aceasta con
stituie dominanta ex
poziției celor 69 ' de 
graficieni din strada 
Speranței: varietatea
stilurilor personale, de
monstrația modului in
dividual de a aborda' 
grafica printr-o singu
ră lucrare selecționată 
de fiecare expozant. 
Este ca și chid poeții 
și-ar face cartea de vi
zită capabilă să-i iden
tifice și să-i indivi
dualizeze dintr-o sin
gură strofă, dintr-un 
distih 'sau chiar din- 
tt-un singur vers. Dar 
originalitatea, 
lui" constă 
acest lucru.
grafician — o lucrare, 
dintre cele mai recen
te, în stare să-i ates
te preocupările de ul
timă oră, tehnica și 
maniera proprie tfe lu
cru, capacitatea de a

noapte for- 
un' paradoxal, 
mai puțin in- 
cadru de ex- 

din păcate

„podu- 
exact în 

Fiecare

r
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roomroom

convinge și emoționa 
printr-o singură gravu
ră prinsă prin însăși 
situarea ei in contex
tul general intr-o po
lemică artistică grăi
toare prin ea însăși.

Desigur, diversitatea 
nu aparține numai sti
lurilor, ci ea implică 
însăși pluralitatea ta- 
lentelbr, a valorilor, a 
vocațiilor. Nu este aici 
locul pentru a face ie
rarhizări, a exprima 
preferințe, a emite ju
decăți de valoare asu
pra unei lucrări sau 
alteia. Selecția poate 
fi uneori discutabilă, ' 
iar unicul criteriu fo
losit in elaborarea ei 
— preferința persona
lă — apare ici, colo, 
amendabil, cunoscută 
fiind creația de an
samblu a unui artist 
sau a altuia. Dincolo 
de aceasta, fenomenul 
rămine salutar. Podul 
în care ne-am obiș
nuit să depozităm ve
chiturile, lucrurile de 
care ne debarasăm 
fără a le putea alunga 
din viața noastră de-

cinema
• Acuarele : CENTRAL — 14; 16; 
18; 20.
• Copil de duminică : TIMPURI 
NOI — 14; 16; 18; 20.
• întoarcerea acasă : PATRIA — 
13,45; 16; 18.15; 20,30, CAPITOL — 
15: 17.30; 20, la grădină — 21, FA
VORIT — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Nick Carter superdetectiv : 
SCALA — 14,30; 17,15; 20.
• Tînărul din Istanbul : LUCEA
FĂRUL — 14; 16; 18,15: 20,15, la

t--------------------------------------------- :--------

poarta 
ele încărcătu- 
amintiri, își 
astfel „voca-

oarege 
încă în 
ra unor 
schimbă 
ția“ cîștigată prin pre
destinare, Pînzele de 
păianjen au fost înde
părtate și albul ima
culat care se așterne 
peste plafonul man- 
sardat, peste pereții 
scunzi și peste bir- 
nele de susținere, a 
deschis un spațiu plin 
de candoare și prospe
țime noului, ultimului 
experiment, celei mai 
recente tehnici, incer- 
cării de a impune o 
formă de expresie 
aflată Încă In stadiu 
de „rodaj". Pentru cei 
69 de graficieni, o ros
tire in „cor", lăsîn- 
du-i-se fiecăruia drep
tul la vocea proprie, 
intr-un climat de ate- 
lier-cenaclu în care 
vizitatorii, și îndeo
sebi iubitorii și colec
ționarii de grafică, 
sint invitați să parti
cipe la polemică.

loan 
GRIGORESCU

«

grădină — 21,15. BUCUREȘTI — 
14; 16; 18,15; 20,30.
• Frumoasa și bestia : FESTIVAL
— 14; 16; 18; 20, MODERN — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 21.
• Severino : GRIVITA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15, TOMIS — 
9.15: 11,15; 13,30; 15,45: 18 : 20.15, la 
grădină — 21,15, GRADINA TITAN
— 21.13.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
VICTORIA — 15; 17,30: 20.
• Vis de ianuarie — 16: 18; 20, 
Program de desene animate — 
9,30; ii; 12,30: 14 : doina.
• Aleargă după mine ca să te
prind : FEROVIAR — 9: 11,15;
13,30; 13,45; 18; 20, FLOREASCA —

cind să se vadă promovați în... aju
nul pensionării — iar căminele pentru 
tineret au multe locuri goale, dar nu 
pentru că n-ar exista amatori, ci din 
pricina neajunsurilor ce se fac sim
țite in gospodărirea lor. în acest 
context să ne mai mirăm că munca 
politico-educativă in rîndtfrile tine
retului din întreprindere suferă și ea 
de carențe vizibile ?

Străbătînd această uzină am re
marcat o „absență nemotivată" în 
domeniul muncii politico-educative : 
nicăieri n-am putut întîlni vreo ga
zetă de perete a organizației U.T.C. 
(cum am văzut prin 
tive de muncă) ; în 
— secția de montaj 
nădară — spațiul ce 
buit să fie destinat uteciștilor era 
ocupat de niște simple... anunțuri. 
Ne-am dus la „brigada utecistă" din 
secția prelucrări mecanice unde, po
trivit spuselor tovarășului Traian

dite colec- 
unele locuri 
general, bu- 

ar fi tre-

Mărgineanu, secretarul comitetului 
U.T.C. din întreprindere, s-ar găsi o 
„gazetă utecistă model". Dar, spre 
dezamăgirea noastră (și nu numai a 
noastră, ei și a secretarului), mult 
lăudata gazetă de perete... nu exista.

Concludentă pentru modul cum 
este concepută aici munca politico- 
educativă în rindul tinerilor ni s-a 
părut o relatare dintr-un articol in
serat la gazeta centrală de perete a 
întreprinderii : se spunea că din cei 
1 200 de uteciști din întreprindere... 
1 193 merită elogii pentru faptul că... 
și-au realizat planul și sarcinile de 
serviciu (adică, in fond, și-au indepli- 
nit obligațiile pentru care primesc 
retribuția).

Totodată, se face remarcată și lipsa 
unei atmosfere de stimulare a spiri
tului creator pe toate planurile. Cind 
l-am întrebat pe secretarul organiza
ției U.T.C, dacă in uzină există tineri 
cu spirit inventiv, ne-a răspuns afir
mativ : rugindu-1 să exemplifice, am 
aflat că sint in număr de... trei, dar 
că unul dintre 
intreprindere.

Neajunsurile 
sint atit de 
dacă ai vrea 
tot n-ai putea, 
batea : de ce comitetul de partid, bi
rourile organizațiilor de bază, comu
niștii nu le observă ? Sau. in cazul 
că le observă, de ce nu acționează 
pentru remedierea lor ? Aceeași în
trebare poate fi adresată, firește, și 
instructorilor ori altor activiști ai 
comitetului municipal de partid.

Sintem convinși că comitetul de 
partid al uzinei și, sub îndru
marea sa directă, comitetul U.T.C. 
au posibilitatea să realizeze un 
reviriment radical, menit să ducă 
la intensificarea procesului de for
mare și întărire a spiritului revo
luționar în rindul tinerilor de aici, 
la educarea lor tot mai susținută spre 
a deveni membri de nădejde ai co
lectivului muncitoresc.

ei... nu mai este in
de la „Metalul roșu” 

evidente incit și 
să nu le observi.

Se pune atunci intre-

Victor BIRLADEANU 
Al. MURESAN

CASA IN CARE LOCUIM
Cum o întreținem, cum o păstrăm ?

Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej este 
construit in întregime în anii noștri. 
Nu e de mirare că orașul de pe ma
lul Trotușului dispune in prezent dc 
un fond de locuințe, proprietate de 
stat de peste 11 000 apartamente. Alte 
numeroase și frumoase blocuri se află 
în plină construcție și vor fi date in 
folosință pină la finele anului. In
tr-adevăr, și aici, ca in toate orașele 
țării, prin eforturile statului, se con
struiește mult. Dar locuințele., de azi 
nu sînt numai ale noastre, ci și ale 
generațiilor ce vin după noi. Odată 
cu primirea lor spre folosință trebuie 
să ne socotim nu numai adevărati 
proprietari, ci și adevârați gospodari : 
să le întreținem cu cea mai mare 
grijă 1

De la primarul municipiului, tova
rășul Valerian Ghineț. am aflat că 
in fiecare an pentru întreținerea lo
cuințelor se chel
tuiesc între 2 și 3 
milioane lei. Pen
tru ca acești bani 
să fie folosiți rit 
mai judicios a 
fost organizată o 
unitate specializa
tă care dispune 
de meseriași cali
ficați și 0 
materială 
punzătoare. 
fiecare început de 
an, împreună eu 
asociațiile de lo
catari, se "stabilesc 
lucrările eare tre
buie executate la 
blocuri.

Strădaniile depuse de edilii orașu
lui, de asociațiile de locatari nu ră- 
min fără rezultate. Majoritatea 
blocurilor sint bine întreținute. In 
unele blocuri insă intflnești și destule 
urme ale nepăsării și 
din partea celor care 
treținerea fondului 
partea iocatarilor. La 
strada Libertății, bunăoară, unul 
cele mai mari imobile din municipiu, 
la scările 5 și 6 pereții sînt coșco
viți, tencuiala căzută. L-am întrebat 
ipe Nicolae Cozma, tehnician la fon
dul locativ, care ne însoțea in an
cheta noastră : cine trebuie să exe
cute lucrările de reparații la acest 
bloc ?

— Noi — ne-a răspuns cu can
doare tehnicianul. Anul trecut am 
avut și fonduri repartizate în acest 
scop, dar a fost, ca să zic așa, o ne
glijență. Și in acest an trebuia să 
executăm aici o serie de lucrări, dar 
nu s-a făcut încă nimic.

Simplu ca bună ziua. Bani au fost, 
timp berechet, dar nu și responsabi
litate din partea unității specializate 
în reparații, Ca să nu mai vorbim 
de lipsa de control din partea co
mitetului executiv al consiliului 
popular municipal. Pe aceeași stradă, 
peste drum, la blocul de garsoniere, 
am găsit o altă dovadă a lipsei de 
grijă pentru locuințele statului : pe 
casa scării, de sus și pină jos. pe
reții sint pur și simplu dărimați din 
cauza infiltrațiilor de apă.

— De ani de zile solicităm Exploa
tării de gospodărie comunală și lo
cativă să refacă instalațiile, dar in
tervențiile noastre au rămas fără 
ecou — ne spune A. Bîrlădeanu, ad
ministratorul blocului.

E drept că întreprinderea n-a ve
nit. dar nici locatarii n-au mișcat un 
deget. Ba unii dintre ei au contri
buit chiar Ia agravarea situației. Fap
tul că în unele locuințe de la eta
jele superioare instalațiile sanitare 
nu sînt reparate face să se degra
deze parchetul și tencuielile. Locatari

bază 
cores- 

La

• Nici fondurile n-au fost 
cheltuite, nici 
reparate ® Mentalități 
vechi într-un oraș nou : 
„Cui nu-i place casa, să 
nu-mi calce pragul" ® Ba 
da, organele de control să 
treacă și să sancționeze 

pe cei vinovați

9: 11; 13; 15,30; 17,45; 20, FLAMU
RA — 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18: 20,15.
• Vacanță tragică : BUZE ȘTI — 
16; 18: 20, VOLGA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45: 18,13: 20,15.
• Un trecător în ploaie : EXCEL
SIOR — 9: 1115; 13,30: 15,45: 19;
20.15, MELODIA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GLORIA — 9: 11,15; 
13,30: 15,45; 18: 20,15.
• Fortăreața invizibilă : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Evadarea : BUCEGI — 16; 18;
20.15.
• Rodeo î AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 21, PARC HOTEL — 21,15.
• Vom mai vorbi la vară : LIRA
— 16; 18; 20.

neglijentei, 
răspund de 
locativ, fie 
blocul 5-B

fie 
in
dii» 
din 
din

care nu țin la casa în care trăiesc am 
întîlnit și in alte blocuri. Pe strada 
Oituz, la blocul nr. 4, garsoniera in 
care a locuit Dumitru Boboc, de Ia 
cooperativa meșteșugărească „Fla
căra". numai locuință nu se poate 
numi. Pereții din baie au rămas fără 
tencuială, lavOarele sint sparte. în 
bucătărie, funinginea de pe pereți 
poate fi rasă cu cuțitul, iar parchetul 
din cameră a fost complet distrus. 
Cind i s-a pus în vedere să-și re
pare locuința. Boboc și-a luat tălpă
șița și »-a mutat la Sighișoara. Nu 
cumva și acolo o fi primit altă lo
cuință, tot din fondul statului și are 
de gînd s-o aducă în aceeași stare?

Inginerul Ghebrghe Iorga. directo
rul Exploatării de gospodărie comu
nală și locativă, ne-a relatat și alte 
cazuri in care unii locatari au dete
riorat casele statului, iar alții — ce-i 
drept, puțini la nurnăr — nu numai 

că nu îngrijesc 
casa în care stau, 
dar fac șicane și 
altor vecini care 
se dovedesc buni 
gospodari. De mai 
multă vreme, Va- 
sile Olteanu, din 
strada Republicii 
20, reclamă ia 
asociația de loca
tari, la consiliul 
popular, peste 
tot, că vecinul lui 
de la etajul su
perior, pe nume 
Ion Dinu, nu-și 
repară instalația 
de la baie și că 
apa se infiltrează 

în pereții apartamentului său. Ne-am 
dus și noi la adresa respectivă, 
ne-a fost dat ochilor să vedem 
apartamentul lui Dinu nu poate 
descris in cuvinte. L-am întrebat 
de ce nu-și îngrijesc locuința.

— Cui nu-t place, să nu-mi calce 
pragul — ne-a răspuns soția acestuia 
pe un ton tăios.

Firește, nu-i calcă nimeni pragul 
nepoftit. Dar cînd se constată că el, 
ea locatar, iși bate joc de casa in care 
statul a investit atîția bani, atunci 
se cer luate de urgentă măsuri. Pen
tru că nimănui, oricine ar fi el, nu-i 
este permis să distrugă 
nu-i aparține, darmite 
trebuie să dureze ani și 
să adăpostească și alte

La blocurile 4, 6 și 8 de pe strada 
Aurora am întilnit un alt aspect al 
neglijentei. Multe apartamente de 
■aici au devenit de nelocuit, din cauza 
igrasiei. Oamenii reclamă de ani de 
zile, cer ajutor, dar n-au primit nici 
un răspuns. In asemenea situație sint 
circa 150 de apartamente. Primăria 
cunoaște că igrasia se datorește unor 
defecțiuni de construcție și că aces
tea pot să fie remediate, dar pină 
acum nu s-a întreprins nimic. Timpul 
trece, igrasia se întinde, pereții se 
macină...

Sint aspecte ce umbresc munca 
edililor, a cetățenilor de aici care 
participă la ample acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică pentru mai buna 
gospodărire și înfrumusețare a ora
șului. Abaterile de la normele de 
conviețuire socială, nepăsarea față de 
fondul locativ al statului trebuie 
curmate cu toată hotărirea. Este o 
datorie civică a fiecărui locatar de a 
veghea la buna întreținere a aparta
mentului său și al vecinului. Casa 
statului trebuie păstrată în cele mai 
bune condiții, pentru a-ti oferi con
fortul dorit.

locuințele

Ce 
in 
fi

un lucru ce 
o casă care 
ani de zile, 
generații !

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii

• tn ochii tăi e Întreaga lume : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Vestul sălbatic î GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
• Praf sub soare : FERENTARI 
— 15,30; 17,30; r9,30.
• Școala curajului : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Urmărirea — 9,45, Rififi — 11,45. 
Zi proastă la Black Rock — 14, 
în plin soare — 16,15 : CINEMA
TECA.
• Șeriful din Tennessee : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14.
• Săptămîna filmului canadian. 
Unchiul meu Antoine (spectacol 
de gală) : CINEMA STUDIO - 
19,30.

Construcții noi in municipiul Sf. Gheorghe, județul Covosna

Cuvintul cititorilor
CUVINTUL

OAMENILOR MUNCII

într-un viitor oraș industrial
Petre Buruntla, Combinatul pe

trochimic Midia-Năvodari, județul 
Constanța : De citva timp, orașul 
Năvodari se află într-un continuu 
proces de transformare, de moderni
zare. Se lucrează intens la con
struirea fabricilor de pe platforma 
de la Midia, la înălțarea blocurilor 
de locuințe și altor așezăminte so* 
cial-culturale, la lărgirea străzilor 
și trotuarelor etc. Numai în patru 
luni clin acest an au 1'ost puse la 
dispoziția oamenilor muncii de pe 
platforma combinatului petrochi
mic 830 de apartamente, iar alte 
270 vor fi gata în curînd ; recent 
s-a dat în folosință o noua grădi
niță pentru copii, cu 150 țje locuri ; 
în următoarele săptămini vor fi 
gata două mari complexe comer
ciale, iar pînă la jumătatea semes
trului doi al anului va intra în

funcțiune un modern local P.T.T.R. 
La toate acestea se adaugă grija 
pentru mediul ambiant, pentru fru
musețea localității. în primăvara 
acestui an s-au plantat peste 10 000 
arbuști ornamentali, peste 5 030 
trandafiri și multe benzi de flori, 
care fac din Năvodari nu numai un 
oraș al industriei moderne, ci și un 
oraș-parc.

Odată cu creșterea orașului se 
mărește și populația sa, sporește 
numărul specialiștilor, multi veniți 
de la întreprinderi din alte locali
tăți, dar cei mai mulți pregătiți pe 
plan local in cadrul liceului de chi
mie, ori prin cursuri de calificare 
la combinatul petrochimic. Cu po
tențialul uman și material de azi, 
orașul se înscrie astfel în rindul 
centrelor moderne ale petrochimiei 
românești.

Controlorii și disciplina șoferilor
Sofia Voinea, inspector la bi

roul personal al Fabricii de uti
laje, piese de schimb și transporturi 
București.: în unitatea noastră lu
crează mulți muncitori care au do
miciliul in comune din apropie
rea Capitalei și fac zilnic naveta 
cu autobuzele I.T.A.-București. De 
pildă, din satul Cîmpurelu, comuna 
Colibași-Ilfov, călătoresc zilnic 
peste 70 de navetiști care plătesc 
anticipat abonamente lunare. A- 
proape în fiecare dimineață auto
buzele de ps acest traseu, in loc să 
pornească în cursă la orele 5, cum 
este programul, pleacă din sat la 
orele 6 sau 6,30, iar în alte zile nu 
circulă deloc. Iar în București nu 
mai ajung pină la autogara „Fila

ret", unde au capăt de linie, ci se 
opresc la întreprinderea de mașini 
grele. Din această cauză, muncito
rii noștri intirzie frecvent la locu
rile de muncă, fapt ce se răsfringe 
negativ asupra procesului de pro
ducție.

Controlorii de pe traseu au fost 
informați despre aceste acte de in
disciplină ale șoferilor, dar, în mod 
surprinzător, ei au răspuns că nu 
au decit datoria să controleze dacă 
toți călătorii au bilete și abona
mente. Așa stind lucrurile, solici
tăm conducerii autobazei 3 călă
tori, din cadrul I.T.Aț București, să 
ia măsuri operative pentru înlătu
rarea unor astfel de nereguli.

Arcuri pentru... rugină ?
Vasile Rebega, referent la servi

ciul aprovizionare al întreprinderii 
de utilaj greu „P/ogresuV-Brăila : 
întreprinderea noastră, prin profi
lul pe care-1 are, execută unele 
utilaje-complexe unicat sau de se
rie mică (utilaje pentru chimie, 
metalurgie, excavatoare, concasoare 
etc.). Pentru realizarea acestor uti
laje sînt necesare și arcuri spi
rale produse de întreprinderea de 
piese auto Sibiu. Acest furnizor 

,ne obligă să contractăm arcuri spi
rale în cantitate mai mare decit 
strictul necesar. Altfel nu încheie 
contractul. De pildă, dacă pentru 
un transportor avem nevoie de 4 
arcuri de o anumită dimensiune, 
sintem obligati să comandăm 100 
bucăți, motivînd că în acest fel pro
ducerea acestora este rentabilă. Cu 
prilejul contractărilor am făcut o- 
biecții, atit verbal, cit și în scris, 
am intervenit la centralele de re
sort din București și Brașov, pre
cum și la RCT.C.M., dar totul a fost 
în zadar. în continuare sintem ne- 
voiți ca pentru citeva arcuri ce ne

Pe scurt,
• în loc să repare, strică. Nu de 

mult, s-au început lucrările de lăr
gire a drumului de acces din co
muna Brazii-Arad spre terenurile 
cultivate din punctele „Odoguș", 
„Dealul Horkany" și pădurea Sa- 
turanului. Mărăcinii defrișați au 
fost insă uitați pe terenul arabil, 
șanțul de scurgere s-a astupat și 
apa băltește în voie pe drum și 
semănături, dijmuind recoltele. De 
asemenea, drumurile din satul de 
reședință al comunei au fost de
gradate de roțile tractoarelor, care

• O dramă la vinătoare : CO- 
TROCENI — 13; 17,30; 20.
• Falansterul : PACEA — 15;
18,30.
• Police Python 357 : FLACARA
— 15,30; 17,45; 20, la gradină — 
21,15.
• Ciocolată cu alune : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Un om în loden : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• AI cincilea anotimp : POPU
LAR — 16; 18: 20.
• A fost regăsită compania a 
șaptea : COSMOS — 14; 16; 18; 20.
• Brațele Afroditei : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Dansul tobelor : ARTA — 9; 
12; 15; 19, la grădină — 21.

sint necesare să luăm în plus zeci și 
sute de bucăți, care nu ne fac tre
buință. Ni s-a sugerat ca și noi, la 
rindul nostru, să obligăm beneficia
rii de utilaje să ia și acest surplus 
de arcuri. Unii au acceptat, alții — 
nu.

De ce se consumă oare tone dc 
oțel și manoperă pentru aceste ar
curi care nu-și găsesc utilizarea in 
producție ? Căci pină la urmă, ar
curile comandate în plus ruginesc, 
își pierd din calitățile lor, iar la alte 
utilaje nu pot fi folosite și, în con
secință, se casează. In acest fel, se 
consumă inutil zeci de tone de me
tal care ar putea primi altă între
buințare. O asemenea risipă ar pu
tea fi evitată dacă I.P.A.-Sibiu ar 
produce aceste arcuri numai în 
cantitățile cerute, într-o secție cu 
plan tehnic in regim de unicat sau 
serie mică. Nu numai că ar redu
ce, in acest fel, consumul de me
tal, dar i-ar rămine și unele capa
cități de producție disponibile in 
secțiile de serie mare. Sperăm că 
de această dată sugestia noastră va 
fi luată in considerare.

din scrisori
au „săpat" gropi adinei. Și cind 
te gindești că pietriș există din bel
șug chiar in apropierea comunei t 
(Ion Coțoi), comuna Bonțești, jude
țul Arad).
• Sugerăm edililor locali ca pe 

zidurile „cetății Cluj" și pe cele 
două turnuri rămase să monteze o 
placă cu datele mai importante din 
istoria acesteia, pentru ca turiștii 
care trec pe aici să se poată mai 
bine informa. (Gheorghe Benga, 
pensionar, Cluj-Napoca).

• Clipa : PROGRESUL — 16; 19.
• Poliția este învinsă : GRADINA 
FESTIVAL — 21.
• Prietenii copilăriei mele : GRA
DINA BUZEȘTI — 21.
• Detectiv particular : GRADINA 
BUCEGI — 21,15.
• Lanțul amintirilor : GRADINA 
LIRA — 21,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Oameni și șoareci — 19,30.

• Filarmonica „George Enescu*4 
(Ateneul Român) : Festivalul na
țional „CÎNTAREA ROMÂNIEI*4. 
Ediția a Il-a. Concert de muzică 
românească, dirijor : Mircea Ba- 
sarab — 20.
• Opera Română : Cavaleria
Rusticană, Paiațe — 19.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodta 
română44 : Pe un picior de plai 
— 18,30.



SC I NT El A - marți 26 iunie 1979 PAGINA 5

Plecarea la Moscova
la sesiunea

a delegației române 
C. A. E. R.

Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MOZAMBICULUI

Luni a plecat la Moscova delegația 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R., primul ministru al 
guvernului, care va participa ia lu
crările celei de-a XXXIII-a ședințe 

'a sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Din delegație fac parte tovarășii 
Paul Niculescu. membru al Comite- 

. tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-minisțru al guvernu
lui, ministrul finanțelor, reprezentan
tul permanent al României in 
C.A.E.R., Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Nicolae Constantin, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ședințele ~ 
nificării, 
secretar 
merțului 
nomice Internaționale, Ion Nicolescu, 
prim-adjunct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor. Stan 
Măgureanu, secretar al Consiliului 
de Miniștri, Ștefan Stancu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare economică 
și tehnică, Vasile Șandru, director in 
Ministerul Afacerilor Externe.

La plecare, pe aeroportul Oto-peni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Oprea, Cornel Burtică. Vir
gil Trofin, Ludovic Fazekas, Ilie Ra
dulescu, secretar al C.C. al P.C.R., 
miniștri, alți activiști de partid și de 
stat.

Au fost prezenți B. I. Minakov, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei.

întrevedere.Luni duPâamia- 
ză, tovarășul Gheorghe Gaston Marin, 
președintele Comitetului de stat pen
tru prețuri, a primit pe Leon Aga- 
fievici Aizanov, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru prețuri 
al Uniunii Sovietice, care face o vi
zită in țara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost efectuat un 
schimb de vederi in legătură cu for
marea prețurilor in cele două țări.

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
• Președintele FRELIMO,

Președintele Republicii Populare Mozambic

pre- 
Comitetului de Stat al Pla- 
Dumitru Bejan, ministru 
de stat la Ministerul Co- 
Exterior și Cooperării Eco-

★
La sosirea la Moscova, pe aeropor

tul Vnukovo, delegația Republicii 
Socialiste România a fost întîmpîna- 
tă de tovarășii Aleksei Kosighin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Veniamin 
Dîmșiț, Konstantin Katușev, vice
președinți ai Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Piotr Neporojnii, minis
trul energeticii și electrificării al 
U.R.S.S., Viktor Malțev, prim 
junct al ministrului afacerilor 
terne, Stanislav Borisov, prim 
junct al ministrului finanțelor, Ni
kolai Faddeev, secretarul C.A.E.R., 
de alte persoane oficiale.

Erau prezenți, de asemenea, 
Gheorghe Badrus, ambasadorul țării 
noastre in Uniunea Sovietică, și 
membri ai ambasadei.

ad- 
ex- 
a ri

SOSirG kuni a sosit la București 
o delegație a Ministerului Justiției din 
Republica Algeriană Democratică și 
Populară, condusă de Lahcene Soufi, 
ministrul justiției, care, la invitația 
Ministerului Justiției din Republica 
Socialistă România, face o 
țara noastră.

La sosirea, pe 
oaspetele a fost 
stantin Stătescu, ____ ,__
de alte persoahe oficiale.

în după-amiaza aceleiași 
legația algeriană a avut 
cu Justin Grigoraș, președintele Tri
bunalului ..Suprem al Republicii So
cialiste România.

aeroportul 
întîmpinat 
ministrul

vizită în

Otopeni, 
de Con- 
justiției.

zile, de- 
convorbiri

MAPUTO
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Mozambic, imi este 

plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire, 
iar partidului FRELIMO și poporului mozambican succese tot mai mari în 
opera de consolidare a independenței naționale, in construirea socialismului.

îmi amintesc cu multă plăcere de convorbirile cordiale și de întîlnirile 
prietenești cu poporul mozambican prilejuite de vizita recentă pe care am 
efectuat-o în frumoasa dumneavoastră țară.

Sint convins că transpunerea in viață a documentelor de mare impor
tanță semnate cu ocazia vizitei și a înțelegerilor la 'care am ajuns impreună 
va face să se dezvolte și diversifice tot mai mult relațiile de prietenie și 
solidaritate militantă româno-mozambicane, statornicite încă din timpul 
luptei de eliberare națională a poporului mozambican intre Partidul Comu
nist Român șl FRELIMO, corespunzător intereselor popoarelor noastre, luptei 
împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, a politicii 
de discriminare rasială și apartheid, pentru pace, independență națională, 
colaborare și înțelegere internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Solidaritate activă cu lupta 
poporului coreean 

pentru unificarea patriei!

(Agerpres)

Sosirea ministrului comerțului exterior al R. P. Ungare
Luni seara, a sosit în Capitală 

Peter Veres, ministrul comerțului 
exterior al R. P. Ungare, care face o 
vizită de prietenie in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Cornel 
Burtică, viceprim-minisțru, ministrul

comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Ion Stoian, 
adjunct al ministrului, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Sandor Raj nai, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Vizită. Luni dimineață, navele 
americane „Richmond K. Turner- și 
„Lawrence",• care au efectuat o vi
zită în portul Constanța, au părăsit 
apele teritoriale românești. Pe tim
pul cit s-au aflat in țara noastră, 
membrii echipajelor fcelor două nave 
au vizitat monumente istorice și 
obiective cultural-turistice din mu
nicipiul Constanța și de pe litoralul 
românesc al Mării Negre. La Monu
mentul Victoriei 
partea oaspeților 
coroană de flori.

din Constanța, din 
a fost depusă o

25 iunie 1975, 
trăia un me-

Vizita delegației Senatului columbian
în continuarea vizitei pe care o în

treprinde in țara noastră, delegația 
Senatului columbian, condusă de 
Edmundo Lopez Gomez, președintele 
Comisiei de relații externe a Sena
tului, a avut luni o întrevedere cu 
tovarășul Vasile Pungan, președintele 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperarea economică internațională 
a Marii Adunări Naționale.

în timpul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
oaspeții au'dat o inaltă apreciere 
realizărilor obținute de țara noastră 
in dezvoltarea economico-socială, ex- 
primind, totodată, dorința’ extinderii 
și diversificării in continuare a co
laborării și cooperării dintre Româ
nia și Columbia, in diverse domenii

de activitate. De asemenea, în cadrul 
întrevederii s-au, abordat unele pro
bleme de interes'comun ale vieții In
ternationale.

în aceeași zi, ambasadorul Colum
biei la București, Gloria Gaitan, a 
oferit un cocteil cu prilejul vizitei in 
țara noastră a delegației parlamen
tare columbiene.

Au participat Virgil Teodorescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări Națio
nale, Vasile Pungan, Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, deputati.

în cursul dimineții, parlamentarii 
columbieni au vizitat unități econo
mice și obiective social-culturale din 
Capitală.

(Agerpres)

întrevederi ale delegației
în cursul zilei de luni, la Consiliul 

Național al Frontului Unității So
cialiste au avut loc convorbiri intre 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S., și delegația 
de guvernatori 
zentind Asociația 
vernatoriior din 
din William G. 
natorul statului 
ședințele asociației, 
guvernatorul statului Iowa, 
D. Lamm. guvernatorul statului Co
lorado, George Weeks și Jerry 
Allaire, consilieri.

în timpul intrevederii au fost dis
cutate aspecte privind activitatea 
Frontului Unității Socialiste și Aso
ciației Naționale a Guvernatorilor 
din S.U.A., relevîndu-se dorința co
mună de a dezvolta in continuare 
bunele relații dintre cele două țări, 
dintre popoarele român și american.

In aceeași zi, delegația de guver
natori americani a avut o întrevedere 
cu Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., primarul general al Capitalei, 
președintele Consiliului municipal 
București al F.U.S. Cu acest prilej, 
oaspeților le-au fost prezentate unele 
aspecte ale dezvoltării economice și 
social-culturale a municipiului Bucu
rești.

Tot luni, guvernatorii americani au

de guvernatori americani
Ștefan Andrei,

★
în cadrul unei festivități care a 

avut loc luni seara, la Teatrul Na
țional 
tatea cultural-științifică din 
rești și-a încheiat cursurile 
de învățămint.

în alocuțiunea rostită cu 
prilej, acad. Remus Răduleț, 
torul Universității, a arătat 
aproape 17 080 cursanti care 
urmat cursurile în anul de invăță- 
mint 1978—1979 au audiat prelegeri 
și conferințe pe teme de cultură și 
știință, menite să contribuie, în 
principal, la cunoașterea și apro
fundarea concepției materialist-dia- 
lectice despre lume și societate, la 
extinderea autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești, la dezvolta
rea conștiinței sociaiiste și la for
marea omului nou.

Răspunzind interesului manifestat 
de marele public, Universitatea a 
inclus in programa cursurilor ex
puneri consacrate principalelor as
pecte ale politicii interne si externe 
a partidului și statului nostru, pre
cum și unor teme din istoria po
porului român.

„I. L. Caragiale", Universi- 
Bucu- 
anului

acest 
rec- 

că cei 
au

tv

americani, repre- 
Natională a Gu- 
S.U.A.. formată 
Milliken, guver- 
Michigan, pre- 
Robert D. Ray, 

Richard

avut o convorbire cu 
ministrul afacerilor externe.

In timpul intrevederii au 
abordate probleme bilaterale și 
ternationale de interes comun, 
spiritul promovării ideilor păcii 
înțelegerii intre popoare.

Oaspeții s-au ‘întîlnit. de asemenea, 
cu Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini.

La întrevederi și convorbiri a par
ticipat Rudolph Aggrey, ambasado
rul S.U.A. la București.

Seara, ambasadorul S.U.A. în țara 
noastră a oferit o recepție cu prile
jul vizitei delegației de guvernatori 
americani.

fost
in- 
in 
și

v r e a

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 28 iunie. In țară : Vremea va fi 
călduroasă, cu cerul variabil. Vor că
dea ploi de scurtă durată în nord-ves- 
tul țării, precum și în zonele de deal 
și de munte. Vint moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 10 
șt 20 de grade, iar cele maxime intre 
22 șl 32 de grade. Izolat, condiții de 
grindină. In București : Vremea va fi 
în general frumoasă șl caldă, cu cerul 
variabil, Vint slab. Temperatura in 
creștere.

PROGRAMELE 1 ȘI 2
In jurul orei 8,30 — Transmisiu

ne directă de la aeroportul inter
national Biicurești-Otopeni : Cere
monia plecării președintelui Re
publicii Cipru, Spyros Kyprianou, 
care, impreună cu doamna Mimi 
Kyprianou, a făcut, la invitația 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o vizită de stat in țara 
noastră

PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Roman foileton : Poldark — epi
sodul 18
Un fapt văzut de aproape 
Film serial : „Calvarul". 
Cintec nou in grai străbun 
Telex
Teleșcoală
Curs de limba engleză 
Din țările socialiste.
O neobosită exploratoare a vieții. 
Medalion acad. Ana Aslan

18,25 întrebări și răspunsuri
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal 
19,15 La zi in investiții
19.30 Festivalul național „Cintarea 

României-,
19.45 Seară de teatru : ..Fîntina Blandu- 

zlei". de Vasile Alecsandri.
21,05 Meridianele cintecului
21,35 Telejurnal

10.55
11.15
12,00
12,20 
17.05 
17,25 
17.45 
17,35

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19,15 Film serial pentru copii : Săgeata

Neagră — reluarea episodului 6 
19,40 Print-plan : dr. ing. Gh. Miloiu 
20,00 Album de lieduri
20.35 Viata economică
21.35 Telejurnal

• FURTUNILE DE 
PRAF Șl TIMPUL PRO
BABIL Chiar și in cele mai 
aride deșerturi, vara, pămintul 
poate fi la suprafață rece dacă 
bintuie o furtună de praf. Acest 
fenomen a fost studiat de me
teorologii sovietici in timpul 
unei expediții in pustiul Kara
kum. Ei au stabilit că nenumă
rate particule de praf, care se 
ridică pînă la mari altitudini in 
atmosferă, se transformă intr-un 
fel de ecran impotriva radiații
lor solare. Specialiștii Observa
torului geofizic al Universității 
din Leningrad, care au realizat 
experimentul „Deșertul", au re
levat că furtunile de praf repre
zintă unul din principalele me
canisme naturale de reglare a

Acum patru ani, la 
poporul mozambican 
morabil eveniment al istoriei sale 
naționale; pe stadionul central din 
Maputo, împodobit sărbătorește, 
Samora Machel, președintele Fron
tului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO), proclama, in acla
mațiile entuziaste a mii și mii de 
oameni, independența țării. Acest 
act revoluționar reprezenta pentru 
cei nouă milioane de locuitori ai ti
nerei republici împlinirea celei mai 
fierbinți aspirații: dobindirea, după 
cinci secole de dominație colonială, 
a neatîrnării naționale, la capătul 
unei lupte eroice, purtate cu arma 
in mină timp de peste un deceniu. 
El deschidea, totodată, o etapă de 
mari eforturi în vederea reconstruc
ției naționale, asigurării progresu
lui multilateral al țârii.

Sarcinile noii perioade au fost de
finite de cel de-al III-lea Congres 
FRELIMO, din 1977, al cărui pro
gram stabilește ca obiectiv prin
cipal „suprimarea exploatării omu
lui de către om și realizarea condi
țiilor pentru edificarea in Republica 
Populară Mozambic a bazelor poli
tice, materiale și ideologice ale so
cialismului". în ' lumina acestor 
orientări programatice, în perioada 
de după proclamarea independenței 
au fost luate o serie de măsuri, în
tre care înfăptuirea reformei agra
re, naționalizarea pămînturilor foș
tilor latifundiari, a unor întreprin
deri industriale de bază, a institu
țiilor de învățămint și a rețelei sa
nitare. Sub deviza „Unitate, mun
că, vigilență", în întreaga țară se 
desfășoară o amplă mișcare pentru 
sporirea producției agricole și in
dustriale, pentru valorificarea pe 
scară cit mai largă a resurselor na
ționale. Chiar zilele trecute, la Ma-

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Mozambic — cea 
de-a IV-a aniversare a independen
ței de stat — luni după-amiază ,a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată 
român pentru relațiile 
străinătatea.

Florica Vrînceanu, 
Agerpres, a vorbit despre realizările 
poporului mozambican pe calea con-

de Institutul 
culturale cu

redactor la

s-a desfășurat sesiunea Adu- 
Populare a R.P. Mozambic, 

a dezbătut și adoptat primul 
național de dezvoltare econo- 
a țării pe perioada 1979—1980.

puto 
nării 
care 
plan 
mică

Prieten sincer al popoarelor afri
cane, poporul român a fost întot
deauna alături de poporul mozam- 
bican, acordindu-i un larg sprijin 
material, politic și diplomatic, in 
vederea riobindirii neatîrnării. Cu 
aceeași caldă simpatie și sentimente 
de solidaritate sint urmărite efor
turile sale actuale pentru dezvolta
rea de sine stătătoare, pentru întă
rirea independenței și suveranității 
naționale, pentru respingerea acte
lor agresive ale rasiștilor rhodesien'.

La evoluția mereu ascendentă a 
raporturilor de prietenie și colabo
rare româno-mozambicane o con
tribuție hotărîtoare au adus întîlni- 
rile de la București și de pe pămin- 
tul african dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Samora Ma- 
chel. Desfășurate sub semnul de
plinei înțelegeri și respectului re
ciproc, al dorinței comune de a di
versifica cooperarea pe toate planu
rile, acestea au deschis de fiecare 
dată ample perspective conlucrării 
bilaterale. Deosebit de rodnică s-a 
dovedit vizita întreprinsă de șeful 
statului român în Mozambic între 
18 și 21 aprilie a.c„ Tratatul de 
prietenie și cooperare între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Mozambic, numeroasele 
acorduri și înțelegeri semnate cu 
acest prilej constltuindu-se într-un 
vast program de lucru, menit să 
stimuleze puternic dezvoltarea co
laborării româno-mozambicane in 
interesul reciproc, al păcii și înțe
legerii internaționale.

N.L.

solidării independenței naționale și 
a propășirii economice și sociale.

Au participat membri ai conducerii 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Ligii româ
ne de -prietenie .cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic.

(Agerpres)
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FOTBAL: 0 campioană pe merit-F. C. Argeș
Bun venit în divizia A noilor promovate!

de fotbal.Campionatul național 
ediția 1978—1979, s-a încheiat prin- 
tr-un splendid meci între F.C. Argeș 
și Dihamo, un meci de factură eu
ropeană in privința ritmului, al pu
terii fizice și sufletești cu care s-au 
angajat in luptă vreme de 90 de m'- 
nute jucătorii ambelor echipe, al fa
zelor de mare spectacol produse de 
unele virtuozități tehnice, dintre 
acelea cu care nu obosește să ne 
incinte Nicolae Dobrin.

Argeșenii mai ciștigaseră odată ti
tlul de campioni in ediția *1971—1972. 
Atunci ne vizitase la redacție între
gul lot piteștean, în frunte cu antre
norul Florin Halagian și Dobrin. 
Spuneau cu multă convingere că vor 
repeta performanța. Iată că s-au 
ținut de cuvint, după ce anul trecut 
pierduseră trofeul în fața Stelei la... 
golaveraj ! Acum sint campioni au
toritari. la patru puncte distanță, 
prin meritele aceluiași antrenor per
severent, prin meritele unei formații 
omogene și mai constantă decît-altele, 
in rezultate, prin strălucirea unuia 
dintre* cei mai mari jucători pe care 
i-a avut vreodată fotbalul nostru. Să 
felicităm clubul F.C. Argeș, primul 
club de fotbal întemeiat la noi în 
țară, și pe toți cei care de mai bine 
de zece ani lucrează să construiască 
la Pitești un adevărat 
sura prosperului oraș.

Vorbeam mai înainte 
trăsături remarcabile 
F.C. Argeș — Dinamo, ce le-am fi 
dorit definitorii pentru întregul nos
tru campionat. Din păcate, lucrurile 
nu stau astfel. Dinamo și F.C. Argeș 
au jucat o partidă de excepție, cum 
rar produce competiția noastră. Vrem 
să' credem că activiștii din fotbal, 
jucătorii și cluburile vor considera 
meciul despre care discutăm drept un 
model de manifestare, o normă de 
conduită valorică pentru viitorul cam
pionat. Posibilități există, sint mai

club, pe mă-

despre unele 
ale meciului

climei. Oamenii de știință so
vietici. folosind instalații radar 
și laboratoare amenajate la bor
dul unor avioane, au cercetat 
condițiile de apariție a furtuni
lor de praf, mărimea particule
lor de praf și proprietățile opti
ce ale atmosferei. Aceste date 
sint importante pentru elabora
rea unor metode de prognoză a 
timpului probabil și de preve
dere a modificărilor climei pe o 
perioadă mai lungă de timp, în 
funcție de cantitatea de praf 
existentă in atmosferă.

® „BIZONUL ȘIRET" 
IN AJUTORUL AUTO- 
MOBILIȘTILOR. Am relatat 
în ziarul nostru despre „opera
țiunea Gaspi" care își propune

multe și mai mari decît vehiculează 
scepticii — o dovadă fiind tocmai 
prestația recentă a jucătorilor piteș- 
teni și dinamoviști. Sintem desigur 
de părere că se greșește atunci cind 
se judecă valoarea unei echipe in 
general, și a F.C. Argeș în special, 
făcindu-se abstracție de locul și roluî 
decisiv al unui jucător . de excepție 
cum este Dobrin. Dar se greșește și 
atunci cind se uită de alte forțe 
fotbalistice existente la diferite clu
buri, jucători foarte buni care, ade
sea, dintr-un motiv sau altul, nu dau 
randamentul cuvenit. Sint deci echipe 
cu loturi valoroase — Steaua. Uni
versitatea Craiova, Sportul studen
țesc — care pot și trebuie să-și mo
bilizeze la fiecare joc valențele psi
hice,- talentul, capacitatea personală 
și de ansamblu a jucătorilor proprii. 
Sint și formații pe care le dorim mai 
ambițioase în a-și pune în evidență 
potențialul — băimărenii conduși de 
Mateianu, tîrgoviștenii lui Nicolae 
Proca, tinerii băcăuani instruiți de 
maestrul Traian Ionescu. Dadă avem 
în divizia A 18 echipe, să fie toate 
18 în postura de combatante pentru 
calitatea fotbalului nostru, cu simțul 
responsabilității pentru a-1 face com
petitiv la întrecerile internaționale...

Au părăsit prima divizie echipe re- 
prezentind vechi centre fotbalistice. 
Oradea și Arad, "precum și Hune
doara. Sintem convinși că F.C. Bihor, 
U.T.A. și Corvinul vor adopta atitu
dinea cea mai realistă in fața eșecu
lui și că iși vor reconstrui cu tenaci
tate formațiile, pepinierele. întregul 
ansamblu de club, pentru revenirea 
în categoria A. în același timp, ne 
exprimăm încă o dată părerea că 
proporția retrogradării (una din șase 
echipe) este prea severă, ea impietînd 
asupra preocupării pentru calitatea 
jocului în prima divizie (și cu atit 
mai mult în divizia secundă).

Să spunem tradiționalul „Bine ați •

venit 1“ proaspetelor promovate — 
F.C.M. Galați (seria I), Viitorul 
Scornicești ^feeria a II-a) și Univer
sitatea Cluj"Napoca (seria a IlI-a). 
Reprezentanta marelui centru mun
citoresc din sudul Moldovei, echipa 
F.C.M. Galați, a cîștigat autoritar 
dreptul la repromovare în fața unor 
puternice contracandidate, printre care 
fostele divizionare Steagul roșu și 
F.C. Constanța. Revelația întregulu' 
campionat de categorie secundă este 
însă, fără îndoială, echipa Viitorul din 
Scornicești, care a dovedit că joacă 
un fotbal de calitate. Cei din Scorni
cești își făcuseră de mult renumele 
prin agricultura modernă, de inaltă 
productivitate, fapt pentru care fuse
seră distinși în repetate rînduri cu 
înalte ordine și titluri. Iată că acum 
reprezentanții sportivi din Scornicești 
se înscriu printre cele 18 echipe ale 
primei divizii : o formație cu media 
de vîrstă 22,5 ani, în jurul nucleului 
de valoare Badea, Voiculescu. Șoa
rece, Petre Petre, Anghel, Marti- 
nescu (ultimii trei în această echipă 
de cind ea activa încă în campiona
tul județean), își va măsura puterile 
cu echipele mari din fotbalul nostru.

Interes și satisfacție printre amato
rii de fotbal stîrnește revenirea în 
divizia A a echipei vechiului club 
Universitatea Cluj-Napoca. Ne aștep
tăm ca „U“ să aducă mai multă 
prospețime pe stadioanele noastre. 
Fiindcă echipa vechiului club este 
foarte tînără, întrece in privința ti
nereții pînă și pe S.C. Bacău...

în încheiere, răspunzind întrebări
lor puse de unii cititori, informăm că 
înmînarea tricourilor de campioni 
jucătorilor echipei F.C. Argeș va 
avea loc duminică, 1 iulie, cu pri
lejul tradiționalei festivități ocazio
nate de finala „Cupei României".

Valerlu MIRONESCU

În cîteva rînduri
• în turneul de baraj de Ia Bu

dapesta pentru calificarea la „inter
zonalul" campionatului mondial fe
minin de șah, pe primele două locuri, 
cu cite 3,5 puncte, s-au clasat Ger
trude Baumstark (România) și Ere- 
tova (Cehoslovacia), urmate de Kli
mova (Cehoslovacia), 3 puncte, și Ma- 
kai (Ungaria), 2 puncte. Dreptul de a 
participa la turneul interzonal, ce va 
avea loc intre 22 septembrie și 
22 octombrie la Rio de Janeiro, l-au 
obținut Baumstark și Eretova, care 
se alătură celorlalte trei calificate din 
„zonalul" de la Budapesta, respectiv 
Elisabeta Polihroniade (România), 
Ivanka și Veroczi (Ungaria).
• Sportivii români au obținut fru

moase victorii in cadrul Regatei in
ternaționale de caiac-canoe de la 
Belgrad. în proba de caiac — 2 
(1 000 m), echipajul Milașcu—Filipov 
(România) s-a clasat pe primul loc, 
cu 3’39”82/'100. La canoe — 2 (1 000 m), 
G. Munteanu și G. Titu (România) 
au terminat învingători cu 3’57”07/100. 
Proba de caiac — 4 (1 000 m) s-a în
cheiat cu victoria echipajului Româ
niei (3T5”13/100), care a avut în 
componență pe Diba, Giura Alexan
dru, Zahiu și Milașcu.
• La Regata de caiac-canoe de la 

Nottingham, proba de canoe (1 000 m) 
a fost ciștigată de sportivul român 
Ivan Patzaichin, cu timpul de 4’33”35/ 
100. Un frumos succes au repurtat 
Orlov și Nichitov (România), învin
gători în proba de caiac dublu 
(500 m), cu rezultatul de 1’52”63TOO.
• „Euro-turneul" de gimnastică 

masculină, desfășurat în orașul vest- 
german Wiesbaden, a fost cîștigat la 
această ediție de echipa Ungariei, cu 
171,35 puncte. Au urmat in clasament 
echipele Bulgariei — 166 puncte și 
României — 165,95 puncte.

• Peste 60 000 de spectatori au 
urmărit la Hanovra finala „Cupei 
R.F. Germania" la fotbal, in care s-au 
întilnit echipele Fortuna Diisseldorf 
și Hertha B.S.C. La capătul celor 90 
de minute de joc, tabela de marcaj 
indica : 0—0. în prelungiri, fotbaliștii 
de la Fortuna și-au impus jocul ob- 
ținind victoria cu scorul de 1—0, prin 
punctul înscris în minutul 116 de 
Seel.

în fiecare an, forțele progresiste de 
pretutindeni marchează in perioada 25 
iunie—27 iulie „LUNA DE SOLIDA
RITATE CU LUPTA POPORULUI 
COREEAN". Prima dintre aceste date 
evocă începerea, în 1950, a războiului 
de agresiune impotriva Republicii 
Populare Democrate Coreene. Ridi- 
cindu-se eroic la luptă pentru apă
rarea ființei naționale, a cuceririlor 
sale revoluționare, poporul coreean, 
sub conducerea Partidului Muncii, in 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, a 
pricinuit grele înfrîngeri forțelor 
dușmane, impunîndu-le să semneze, 
la 27 iulie 1953, armistițiul de la Pan- 
munjon. Victoria obținută a demon
strat concludent că in zilele noastre 
nu există forță capabilă să înfringă 
un popor hotărit să lupte, cu prețul 
oricăror sacrificii, pentru dreptul sa
cru de a fi stăpin pe propria soartă, 
pentru libertatea și independența pa
triei saie.

In anii ce au urmat, poporul co
reean, călăuzit de Partidul Muncii, 
în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
a izbutit intr-un timp scurt să vin
dece rănile războiului, să înainteze 
cu succes pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale, a edificării orinduirii 
noi, socialiste. în țara noastră sint 
urmărite cu profundă simpatie reali
zările pe care ’ oamenii muncii din 
R.P.D. Coreeană. îndeplinind hotărî- 
rile celui de-al V-lea Congres al 
Partidului Muncii, le obțin in indus
trie, agricultură, in ridicarea nivelu
lui de trai material și cultural, în în
florirea multilaterală a R.P.D. Co
reene — stat socialist independent 
și suveran. Aceste realizări exercită, 
totodată, o puternică înrîurire pozi
tivă asupra luptei pentru înfăptuirea 
aspirațiilor legitime ale poporului 
coreean spre unificarea pașnică și 
democratică a patriei.

Faptul că poporul coreean — o națiu
ne unică de peste 50 de milioane de 
oameni — continuă să fie dezmem
brat reprezintă o gravă anomalie 
istorică, generatoare de profunde 
prejudicii pentru acest popor, ca și 
pentru pacea internațională. Refa
cerea unității Coreei a devenit un 
imperativ categoric al vieții inter
naționale. Unificarea pașnică și de
mocratică a Coreei ar contribui 
considerabil la eliminarea tensiunii 
și normalizarea situației din această 
zonă, la întărirea securității in 
Asia și în lume, la cauza înțelegerii 
și colaborării între popoare.

Pentru înfăptuirea mărețului ideal 
național, Partidul Muncii, guvernul 
R.P.D. Coreene au depus și depun 
eforturi neslăbite, manifestînd în per
manență inițiativă, venind cu noi și 
noi propuneri menite să favorizeze 
dialogul dintre Nordul și Sudul Co
reei in problemele reunificării, să 
permită obținerea de rezultate con
crete în această direcție. O impor
tanță deosebită are pe acest plan De
clarația Comitetului Central al Fron
tului Democratic pentru Reunificarea 
Patriei din R.P.D. Coreeană, care a 
conturat un program concret, realist 
și constructiv pentril tteterea la uni
ficarea Coreei. Recent, Partidul Mun
cii din Coreea a dat publicității noi 
propuneri pentru desfășurarea unor 
contacte preliminare la Panmunjon 
sau intr-o țară străină între repre
zentanții partidului și cei ai Parti
dului Nou Democratic din Coreea de 
Sud. Contactele și dialogul asupra 
problemelor legate de reunificarea 
patriei sint propuse și altor partide 
politice din Coreea de Sud, inclusiv 
Partidului Democratic Republican (de 
guvernămint).

★
Cu prilejul „Lunii de solidaritate 

cu lupta poporului coreean". Consi
liul Național al Frontului Unității 
Socialiste, Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliul Național al Femeilor, 
Asociația de prietenie româno-core-

Din păcate, autoritățile sud-coreene 
continuă să manifeste o atitudine ne
gativă față de propunerile R.P.D. 
Coreene, acționează pentru tergi
versarea negocierilor și crearea unei 
ambianțe de natură să frîneze pro
gresul acestora — un exemplu con- 
concludent fiind recenta hotărîre de 
a ridica de-a lungul întregii linii de 
demarcație militară un zid de beton, 
precum și intensificarea fără pre
cedent a „campaniei anticomuniste" 
ce se desfășoară în Coreea de Sud.

Popoarele lumii denunță asemenea 
încercări de a adinei și mai mult di
vizarea țării și a poporului coreean, 
cer cu fermitate să se acționeze -pen
tru crearea tuturor condițiilor favo
rabile desfășurării cu succes a dialo
gului și negocierilor în vederea re
unificării țării.

Poporul român. România socialistă 
nutresc — așa cum se știe — senti
mente de profundă simpatie față de 
poporul coreean, sprijină activ, în 
spiritul solidarității militante, cauza 
lui dreaptă. Intre partidele, popoarele 
și țările noastre s-au statornicit și se 
dezvoltă legături de trainică priete
nie și de colaborare frățească. încă 
în perioada luptei poporului coreean 
pentru respingerea agresiunii, po
porul român i-a acordat sprijinul 
său multilateral. în anii care au ur
mat, comuniștii, întregul nostru po
por s-au situat întotdeauna pe po
ziția sprijinirii cauzei drepte a po
porului coreean. Această poziție con
secventă și-a găsit multiple expresii, 
inclusiv la O.N.U. și in alte foruri 
internaționale, în întreaga activitate 
pe plan extern a țării noastre.

O influență hotărîtoare asupra dez
voltării relațiilor bilaterale in cele 
mai diferite domenii de activitate 
au exercitat vizitele reciproce și 
intîlnlfile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări. 
Convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, au deschis, 
de fiecare dată, orizonturi din cele 
mai fertile conlucrării frățești româ- 
no-coreene. Semnarea, Tratatului de 
prietenie și a Declarației comune 
privind aprofundarea prieteniei, so
lidarității și dezvoltarea colaborării 
frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, a dat un puternic 
impuls dezvoltării legăturilor re
ciproce. Dialogul la nivel înalt pri
lejuit de vizita întreprinsă anul tre
cut in R.P.D. Coreeană fie tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a marcat, fără în
doială, o treaptă nouă, de cea mai 
mare importanță, în dezvoltarea con
tinuă a prieteniei și sol'darității mi
litante român o-coreene, spre binele 
comun, al cauzei generale a socia
lismului, progresului și păcii.

Alături de forțele democratice, 
antiimperialiste, de toate popoarele, 
România susține activ recentele pro
puneri prezentate de R.P.D. Coreeană 
în vederea unificării patriei, se pro
nunță ferm pentru reglementarea 
problemei coreene în concordanță cu 
drepturile sacre și imprescriptibile la 
unitate și independență ale națiunii 
coreene, cu interesele generale ale 
păcii.

în cadrul „Lunii de solidaritate", 
poporul român își manifestă din nou 
sentimentele de frățească prietenie 
față de poporul coreean, îl asigură 
de toată simpatia și sprijinul său in 
lupta pentru o Coree unită, liberă, 
independentă și prosperă.

A. MUNTEANU
★

eană, Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, Comi
tetul Național pentru Apărarea Păcii, 
Asociația juriștilor și Consiliul zia
riștilor au adresat telegrame de so
lidaritate organizațiilor similare din 
Republica Populară Democrată Core
eană.

Miting de masă la Phenian
PHENIAN 25 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc. luni, un miting 
de masă al locuitorilor din capitala 
R.P.D. Coreene, cu prilejul „Lunii 
de solidaritate cu lupta poporului 
coreean" — transmite agenția 
A.C.T.C. Au participat conducători 
de partid și de stat ai R.P.D. Co
reene. Participanții la miting au 
cerut retragerea neîntirziată a tru
pelor americane din Coreea de Sud 
și au exprimat recunoștința lor po

poarelor țărilor socialiste, forțelor 
progresiste din întreaga lume pentru 
sprijinul acordat poporului coreean 
în lupta- sa pentru reunificarea 
pașnică și independentă a patriei.

Cu acest prilej, vorbitorii au subli
niat că partea nord-coreeană „este 
gata să poarte convorbiri cu oricare 
partid politic, organizație sau per
soană din Coreea de Sud, in orice 
moment", în probleme privitoare âa 
reunificarea țării.

Apel al partidelor politice și organizațiilor sociale 

din R. P. D. Coreeană
PHENIAN 25 (Agerpres). — După 

cum trșnsmite agenția A.C.T.C., un 
număr de 18 partide politice și orga
nizații sociale din R.P.D. Coreeană, 
printre care și Partidul Muncii din 
Coreea, au dat publicității, cu prile
jul începerii „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", un apel 
adresat partidelor politice, organiza
țiilor sociale și popoarelor iubitoare 
de pace din întreaga lume.

Arătind că deși au trecut aproape 
trei decenii de la terminarea războ
iului din Coreea, totuși dorința po
porului coreean și a celorlalte po
poare iubitoare de pace de a se 
realiza o pace trainică în Coreea și 
reunificarea pașnică a țârii nu S-a 
realizat incă, apelul subliniază că 
această situație iși are cauza in pre
zența trupelor străine în Coreea de 
sud și în politica de divizare a Co
reei dusă de unele cercuri străine și 
de către autoritățile din sudul 
Coreei.

1

Reunificarea Coreei — se sublinia
ză in apel — este dorința fierbinte 
a întregului popor coreean. Această 
problemă trebuie să fie hotărîtă de 
către poporul coreean însuși, fără 
amestec din afară, pe o bază demo
cratică și pe cale pașnică. Iar pen
tru menținerea păcii in Coreea și 
realizarea reunificării pașnice sint 
necesare, în primul rînd, retragerea 
completă a trupelor străine din Co
reea de sud, așa cum prevede rezo
luția O.N.U., și încetarea înarmării 
forțelor militare sud-coreene de că
tre Statele Unite.

în încheierea apelului se exprimă 
convingerea că toate partidele poli
tice și organizațiile sociale din în
treaga lume vor depune, în cursul 
acestei luni de solidaritate, eforturi 
pentru a dejuca planurile de divizare 
a Coreei, demonstrîndu-și astfel so
lidaritatea cu poporul coreean.

să popularizeze în rindurile 
conducătorilor auto din Franța 
modalitățile de a economisi ben
zina. ca simbol al acestei acțiuni 
fiind folosită imaginea unui 
personaj nostim (Gaspi), al că
rui cap țuguiat se termină prin- 
tr-o pilnie. Conducătorii auto 
din Franța beneficiază însă de 
ajutorul și unui alt personaj 
simbol — ..bizonul șiret", un mic 
indian piele roșie, care cunoaște 
la perfecție... traseele automobi
listice. în timpul perioadelor de 
sfîrșit de săptămînă, cind trafi
cul auto cunoaște deseori blocări 
de ore întregi, „bizonul șiret" 
(respectiv grupuri de experți in 
probleme de circulație, care dis
pun de mijloace rapide de in
vestigare, inclusiv elicoptere, 
camere TV etc.) transmite 
prin radio indicații prețioa

se privind drumurile lătural
nice, deviațiile, scurtăturile etc., 
care permit rezolvarea cu ra
piditate a situațiilor create. 
Staturile „micului indian" se 
dovedesc deosebit de utile. Ast
fel, anul trecut, numărul orelor 
pierdute de conducătorii auto ca 
urmare j blocărilor de trafic 
s-au redus de la 2 milioane la 
1,2 milioane.

• IN CURIND, INTER- 
FERONUL ÎN FARMA
CII? împotriva virusurilor încă 
nu a putut fi găsit, practic, un

remediu — cu excepția, desigur, 
a interferonului, substanță de a- 
părare produsă de organismul 
uman, extrem de eficientă deo
potrivă în lecuirea banalei gri
pe, ca și în tratarea unor mala
dii virotice grave. în ciuda ca
lităților sale excepționale, can
titatea infimă in care este pro
dus în corp, cit și dificultatea 
extremă a obținerii sale nu fac 
posibilă utilizarea la scară mare 
a interferonului. Iată însă că 
într-un laborator din Berna, oa
menii de știință elvețieni au pus 
la punct un procedeu nou ce 
permite obținerea de interferon

în cantități relativ mai mari, și, 
implicit, la un preț accesibil.

• MOTOARELE DIE
SEL Șl ECONOMIA DE 
ENERGIE. Un program națio
nal de înlocuire a motoarelor 
existente de pe autocamioanele 
GA^-53 și ZIL-130 cu motoare 
diesel a fost elaborat în Bulga
ria. Prevăzut pentru perioada 
1979—1986, programul vizează 
realizarea unor economii de or
dinul a 700 milioană de leva. 
Motoarele diesel respective se 
vor produce în țară. Potrivit 
calculelor, la fiecare autocamion 
de tipul GAZ-53, economia me
die anuală este de 6 000, iar la 
ZIL-130 de' 2 700 litri de carbu

rant. în plus, datorită acestei 
operații se va realiza o reducere 
a gradului de poluare a mediu
lui înconjurător.

• DISPARE PAPIRU
SUL DIN EUROPA ? Pa- 
pirusid, această plantă din care 
vechii egipteni au obținut prima 
„hîrtie", mai crește pe continen
tul nostru într-un singur loc — 
în sud-estul Siciliei. Dar și pu
ținele exemplare ce au supra
viețuit aici sint acum în •pericol: 
o boală necunoscută și necruță
toare le atacă și distruge. Auto
ritățile regionale siciliene au pus 
la dispoziție fonduri însemnate 
în scopul finanțării unor cerce
tări care să găsească un reme

diu și să salveze papirusul de 
la dispariție.

• CONtOR DE... 
FULGERE. în lume se creea
ză tot mai multe aparate pentru 
prevenirea pagubelor provocate 
de fulgere. Unul din aparatele 
cele mai noi este contorul ue 
fulgere care a fost pus la punct 
de Institutul de cercetări știin
țifice în domeniul marilor ener
gii de pe lingă Institutul poli
tehnic. din Tomsk. Aparatul in
formează despre declanșarea 
furtunilor și permite stabilirea 
numărului descărcărilor electri
ce pe o rază de 30 de km. Con
torul de fulgere poate fi utili
zat în energetică, aviație, con
strucții și diverse alte domenii.
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Evoluția situației din Nicaragua
• Orașul Massaya și alte localități sub controlul insurgenților
• Reuniunea O.S.A. a condamnat regimul somozist ca

„dictatorial și inuman"
La trei zile de la instituirea con

trolului asupra provinciei Rivas din 
sudul țării, . insurgenții Frontului 
Sandinist au ocupat, in noaptea de 
duminică spre luni, orașul Massaya, 
situat la 30 de km de Managua. 
Detașamentele sandiniste sapă acum 
tranșee și înalță baricade in diverse 
zone din Massaya pentru a-și con
solida pozițiile, după ce Garda Na
țională somozistă a abandonat 
orașul și s-a retras pe o colină 
fortificată din apropiere, creîndu-se 
o situație similară cu cea de la 
Leon, al doilea oraș al țării. Pe 
frontul de nord, sandiniștil contro
lează mai multe sectoare ale ora
șelor Esteli și Matagalpa, precum și 
un important perimetru în împre
jurimi. In partea de est a țării, 
insurgenții și-au consolidat poziții
le in localitatea Juigalpa, păstrîn- 
du-și inițiativa în atacurile pentru 
cucerirea punctelor strategice Santo 
Tomas și Boaco, care deschid dru
mul spre Managua. Pe frontul de 
sud, somoziștii au pierdut orașul 
Diariamba, situat pe ruta spre Ri
vas, important obiectiv strategic 
pentru un atac asupra capitalei.

La Managua, armata somozistă a 
lansat duminică seara cel mai pu
ternic atac de la începutul confrun
tărilor asupra pozițiilor deținute de 

. sandiniști intr-o zonă cuprinzînd 
șapte cartiere populare din nord- 
estul orașului. Este vorba de pu
ternice bombardamente de aviație, 
însoțite de tirul artileriei grele, care, 
potrivit relatărilor corespondenților 
de presă, au provocat imense dis
trugeri și sute de noi victime, în
deosebi în rândurile populației ci
vile. în ciuda acestei ofensive de 
proporții, sandiniștii își păstrează 
pozițiile în cartierele amintite, ova- 
nind o rezistență dirză in așteptarea 
întăririlor care urmează să ajungă 
în capitală de pe frontul de nord. 
Se anunță că un avion al sandinlș- 
tilor a aterizat într-o zonă a ca
pitalei controlată de ei, aducîndu-le 
ajutor logistic.

Pe de altă parte, la Washington, 
după trei zile de dezbateri, reuniu
nea ministerială consultativă a 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A:) s-a încheiat prin adoptarea 
unei rezoluții care îl 
generalul Somoza și 
denunțindu-l în fața

condamnă pe 
regimul său, 
lumii pentru

„conduita inumană" și calificindu-l, 
fără ambiguități, drept dictatorial. 
Rezoluția, adoptată cu 17 voturi 
pentru, două contra (reprezentantul 
somozist și Paraguayul) și cinci 
abțineri (Chile, Guatemala, Hon
duras, Salvador și Uruguay), se pro
nunță pentru demisia guvernului 
somoztsț și înlocuirea lui cu un gu
vern democratic, respingind, tot
odată, orice intervenție a O.S.A. în 
Nicaragua, orice rol al acestei or
ganizații in reglementarea politică 
și militară a conflictului. Statele 
Unite, Care inițial se pronunțaseră 
pentru formarea unui guvern „de 
conciliere", care nu ar fi exclus ele
mente somoziste, și propuneau, de 
asemenea, intervenția unei „forțe 
de pace" a O.S.A. în Nicaragua, 
s-au raliat în cele din urmă pozi
ției susținute de marea majoritate 
a țărilor membre. Prin această ra
liere, notează comentatorii. S.U.A. 
au căutat să evite eșecul unei con
ferințe convocate chiar la inițiativa 
Casei Albe și se crede că asupra 
schimbării poziției americane ar fi 
influențat mai ales atitudinea ca
tegorică adoptată de Mexic și de 
grupul celor cinci țări ale Pactului 
andin. Textul rezoluției adoptate 
exclude orice formă de intervenție 
colectivă a O.S.A., dar recomandă 
statelor membre să inițieze demer
suri individuale pentru a facilita în
locuirea regimului 
guvern democratic, 
semenâa demersuri 
fășurate „pe baza 
guroase a principiului neinterven
ției".

Decizia reuniunii O.S.A., prima de 
acest fel din istoria organizației, a 
fost primită favorabil de către gu
vernul provizoriu de reconstrucție 
națională, creat recent de forțele 
opoziționiste de diferite tendințe din 
Nicaragua. Un reprezentant al aces
tui guvern a anunțat „acordul to
tal" cu rezoluția, exprimând, in a- 
celași timp, speranța că toate cele 
17 țări care au votat-o vor recu
noaște guvernul cit mai curînd.

Crampogindu-se de putere, dic
tatorul Somoza a respins rezoluția 
în termeni vlolenți, reafirmindu-si 
intenția de a continua războiul 
antipopular, care a. făcut de acum 
zeci de mii de victime,, a transfor
mat orașele'țării in ruine și viața 
populației intr-un teribil coșmar.

Somoza cu un 
precizind că a- 
vor trebui des- 
respectării ri-

R. P POLONĂ: Consfătuire

a reprezentanților autoconducerii muncitorești
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — La

25 iunie. Ia Varșovia a avut loc cea 
de-a 3-a Consfătuire a reprezentanților 
autoconducerii muncitorești din Po- 
lonia, la care au participat aproxima- 

. tiv 2 500 delegați din peste 2 000 în
treprinderi.

în cuvintul de deschidere. Edward 
Gierek. prim-secretar a) C.C. al 
P.M.U.P., a subliniat că telul consfă-

tuirii este discutarea celor mai im
portante sarcini ale economiei națio
nale poloneze și stabilirea modului 
de rezolvare a acestora. Experiența 
consfătuirilor precedente, a spus el, 
a confirmat că ele au. de asemenea, 
o importanță deosebită pentru per
fecționarea autoconducerii muncito
rești ca verigă importantă a demo
crației socialiste.

ITALIA

Miine încep consultările 
pentru formarea noului guvern
• Partidul Democrat-Creștin 

respinge participarea 
comuniștilor la un guvern 

de coaliție

a

ROMA 25 (Agerpres). — Con
siliul Național al Partidului Demo- 
crat-Creștin Italian s-a întrunit 
timp de două zile la Roma pentru 

examina situația postelectorală
din țară și a-și defini poziția în 
vederea formării noului guvern. 
După cum informează agenția 
A.N.S.A., la sfirșitul lucrărilor, 
organul conducător al democrației 
creștine a adoptat un document in 
care respinge participarea comuniș
tilor la un guvern de coaliție. în 
schimb. P.D.C. este gata, potrivit 
documentului, să încerce formarea 
unei majorități bizuindu-se pe for- ■ 
țele altor partide, de la liberali la 
socialiști.

Democrația creștină va prezenta 
acest punct de vedere șefului sta
tului, Alessandro Pertini, care va 
începe, miercuri, consultările în ve
derea formării unui nou guvern.

In cercurile observatorilor poli
tici din Roma, citate de agenția 
„France Presse", se apreciază că 
Pertini ar putea să-i reincredințeze 
funcția de prim-ministru liderului 
democrat-creștin, Giulio Andreotti.

Ședințe ale

MOZAMBIC

Plenara C. C. al partidului FRELIMO

permanente
MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc cea de-a 36-a 
ședință a ,Comisie; permanente 
C.A.E.R. pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice, la lucră
rile căreia au participat delegații din 
țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia. Delegația română a fost 
condusă de C. Mihulecea, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară.

Comisia a examinat probleme ale 
colaborării in domeniul energeticii 
atomice, potrivit acțiunilor, incluse in 
Programul special de colaborare pe 
termen lung pentru asigurarea ne
cesarului fundamentat, economic al 
țărilor membre ale C.A.E.R. la prin
cipalele tipuri de energie, combus
tibil și materii pAme pe perioada 
pină 'in 1990. A fost examinat rapor
tul cu privire la stadiul realizării 
programului de colaborare tehnicj- 
științifică în problema folosirii teh
nice a supraconductibilității și. de 
asemenea, au fost aprobate conclu
ziile simpozionului specialiștilor ță
rilor membre ale C.A.E.R. în dome
niul aplicațiilor metodelor folosind 
radioizotopi in industrie.

Comisia a aprobat programul • de 
dezvoltare a colaborării țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în domeniul tehni
cii de iradiere.

Participants au vizionat expoziția 
„Atomul pașnic in țările socialismu
lui", organizată de țările membre 
ale C.A.E.R. și dedicată celei de-a 
30-a aniversări a activității Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă dfe prietenie frățească, 
colaborare de lucru și înțelegere re
ciprocă.

ORIENTUL MIJLOCIU
• O cuvintare a președintelui Sadat • încheierea convorbirilor 
la nivel înalt siriano-libiene • Atacuri israeliene în sudul

• Libanului
Cisiordania, 
este condusă 
prim-ministru 
rilor externe, iar delegația israeliană 
de ministrul de interne Yossef Burg. 

■Dezbaterile — relatează agenția 
M.E.N. — sînt consacrate armoni
zării pozițiilor în problemele diver
gente care fac obiectul negocie
rilor. definitivării aspectelor pro
cedurale în vederea trecerii la ne
gocieri directe asupra chestiunilor 
de fond privind autonomia 
riilor Cisiordania și Gaza.

CAIRO. — Cu prilejul ședinței 
inaugurale a celei de-a treia le
gislaturi a Adunării Poporului, pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, a rostit o cuvintare 
•in care, după cum relevă agenția 
M.E.N., s-a referit Ia chestiuni legate 
de reorganizarea statului pe plan 
intern, precum și la eforturile ce vo- 
trebui depuse în vederea instaurării 
păcii in Orientul Mijlociu.

Referindu-se la negocierile egip- 
teano-israeliene privind autonomia 
malului vestic a! Iordanului și a re-, 
giunii Gaza, . președintele Sadat a 
spus că există mari deosebiri de ve
deri între cele două părți, dar a opi
nat că aceste diferențe vor putea fi 
depășite. Egiptul, a menționat el, va 
răspunde favorabil eventualei con
vocări a Conferinței pentru pace de 
la Geneva privind Orientul Mijlociu 
și nu se va opune nici unui alt de
mers susceptibil să 
ționarea globală a 
zonă.

Delegația egipteană 
de Mustafa Khalil, 
și ministrul aface-

terito-

au luat
Hafez, 

și
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATICE MADAGASCAR

Tovarășului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

ANTANANARIVO

Cu prilejul Zilei naționale vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de succes pe calea dezvoltării economico-sociale 
independente a Republicii Democratice Madagascar.

Exprim convingerea că relațiile statornicite intre România și Madagascar 
vor cunoaște, in spiritul convorbirilor noastre de la București, o diversificare 
continuă in folosul ambelor țări și popoare, al edificării unei noi ordini 
economice internaționale, al cauzei păcii și • înțelegerii in lume.

ducă la solu- 
conflictului din

localitatea Herz- 
apropiere de Tel 

luni dezbaterile

TEL AVIV. — In 
liya, situată în 
Aviv, au început 
din cadrul unei noi runde de ne
gocieri egipteano-israeliano-ameri- 
cane consacrate autonomiei pales
tinienilor din teritoriile Gaza și

DAMASC. — La Damasc 
sfirșit convorbirile dintre 
Al-Ăssad, președintele Siriei, 
Moammer El-Geddafi. conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie din 
Jamahiria Arabă 
Socialistă, aflat 
tala siriană. Au 
lațiile bilaterale, 
Orientul Mijlociu, situația 
dul Libanului, precum și alte 
tiuni de interes reciproc.
Moammer El-Geddafi in Siria — a 
declarat presei ministrul de externe 
al Jamahiriei Arabe Libiene — ..se 
înscrie in cadrul unei călătorii me
nite să inițieze consultări cu 
arabi asupra situației 
și mai ales asupra 
din sudul Libanului".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Libiana Populară 
în vizită în capi- 
fost examinate re- 
evenimentele din 

din su- 
ches- 

Vizita lui

frații 
din regiune 

evenimentelor

israeliană și

MAPUTO 25 (Agerpres). — La 
Maputo a fost dat publicității comu
nicatul privind Plenara C.C. al 
partidului FRELIMO.

Plenara a constatat că Directivele 
dezvoltării social-economice a Repu
blicii Populare Mozambic, elaborate 
de Congresul al III-lea al partidului, 
se transpun în viață și au devenit 
baza reconstrucției naționale. Plenara

a adoptat, de asemenea, rezoluții în 
care se subliniază necesitatea perfec
ționării activității ' de planificare, 
creșterii productivității muncii, îmbu
nătățirii muncii organelor de partid 
la toate nivelurile.

Plenara a aprobat, totodată, acti
vitatea partidului în domeniul poli
ticii externe.

unor comisii
ale C.A.E.R.

de specializare multilaterală, înche
iate anterior, referitoare la mașini- 
unelte așchietoare, subansamble me
canice de completare pentru mașini- 
unelte, linii automate, mașini-unelte 
speciale și grele, mașini de forjare- 
presare automatizate, mijloace de 
mecanizare și automatizare, linii teh
nologice complete și utilaje pentru 
turnătorii, utilaje pentru prelucrarea 
cauciucului, instalații și utilaje pen
tru industria chimică, autovehicule, 
mijloace izoterme de transport auto, 
agregate, subansamble și piese auto. 

De asemenea, au fost examinate 
prqiectele convențiilor privind co
laborarea tehnico-științifică in dife
rite domenii ale construcțiilor de 
mașini.

Ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții de mașini 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

PRAGA 25 (Agerpres). — La Brno 
a avut loc ședința a 79-a ordinară a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru construcții de mașini. Au luat 
parte delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. și delegația R.S.F. Iu- 
gosjpvia. *

Comisia a examinat o serie de pro
iecte de convenții multilaterale și pro- 
toooale de completare a convențiilor

I

BEIRUT — Aviația 
artileria grea a milițiilor de dreapta 
secesioniste libaneze susținută de cea 
israeliană au atacat, în ultimele 48 
de ore, mai multe localități, din su
dul Libanului, provocind rănirea a 
zeci de persoane — relatează agențiile 
de presă. AtacuJ cu avioane lansat 
duminică asupra localităților Aqubi- 
yeh, Tafathă, Abou El-Aswad — si
tuate în zorja Zahrani-Tyr — a fost 
urmat, lunii de un violent atac de 
artilerie concentrat asupra punctelor 
Nabatieh, Aichieh, Habouche, Kafar 
Remane și Arnoun. După cum trans
mite agenția W.A.F.A., forțele pales
tiniene și progresiste au ripostat, des- 
chizind foc de artilerie.

Cunoscut de către 
călătorii medievali sub 
numele de „Insula co
morilor", Madagascarul 
dispune de apreciabile 
resurse naturale (huilă, 
minereu de fier, crom, 
orez, cafea, plante aro
mate), a căror valori
ficare în folosul pro
priu a constituit prin
cipalul țel al poporu
lui malgaș în anii ce 
au urmat proclamării 
independenței (26 iu - 
nie I960). Realizarea 
acestui deziderat a fost 
insă intirziată vreme 
de peste un deceniu 
deoarece bogățiile res
pective erau exploata
te, în continuare, de 
monopolurile străine si 
de cercurile dominan
te locale. Odată cu 
abolirea regimului neo
colonialist (1972) și. in 
special, odată cu ve
nirea la putere a ac
tualului președinte Di
dier Ratsiraka, țara a

intrat I 
nouă, de 
formări 
mice cu 
gresist.

rezultat al măsu- 
întreprinse, fir- 
de export și im- 
sectorul minier.

DE PATRU LUNI 
ÎN COSMOS

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Cosmonauții sovietici Vladimir 
L'iahov și Valcri Riumln se 
află de patru luni la bordul 
laboratorului orbital „Saliut- 
Soiuz". In acest interval a fost 
realizat un mare volum -de 
cercetări și experiențe tehnico- 
științifice.

Luni. Vladimir I.iahop Și Va
leri Riumin au efectuat expe
riențe biologice, au ' realizat 
fotografii ale suprafeței Pămin
tului. In conformitate cu pro
gramul de cercetare a resur
selor naturale, cosmonauții au 
fotograf iat •• regiuni agricole din 
Ucraina, Kazakstan și zona 
Uralului.,

Cei doi cosmonauți se simt 
bine. Stația orbitală „Saliut-d" 
a. efectuat, 
14.09. ora 
rotații in

pină duminică la ora 
Moscovei. 10 000 de 
jurul Pămintului.

REUNIUNEA „CELOR NOUA44 DE LA STRASBOURG

Problema energetică - problemă acută
a economiei mondiale

„O reuniune utilă, ce va permite 
Comunității Economice Europene 
să-și aducă contribuția la soluționa
rea problemei mondiale pe care o ri
dică criza energetică". Astfel aprecia 
președintele Franței. Valery Giscard 
d’Estaing, rezultatele sesiunii Consi
liului C.E.E., într-o declarație făcută 
presei, vineri, la scurt timp după 
consumarea acestui eveniment, care 
a reunit, la Strasbourg, pe șefii de 
stat și de guvern ai țărilor membre 
ale Pieței comune.

Intr-adevăr, potrivit relatărilor 
agențiilor de presă, in perspectiva 
întilnirii economice la nivel înalt de 
la Tokio, la care vor participa prin
cipalele țări ale lumii capitaliste, 
„cei nouă" au reușit, pină 
să-și armonizeze pozițiile 
modalitățile de soluționare 
energetice, problemă ce a . 
dezbaterile din Consiliul C.E.E. Acor
dul la care s-a ajuns are în vedere 
acțiuni in două direcții prioritare : 
reducerea consumului de petrol și 
dezvoltarea altor surse de energie 
decit țițeiul. In acest sens, membrii 
C.E.E. și-au propus să „înghețe". în 
următorii cinci ani. 
petrol la nivelul 
milioane de tone) 
piețele libere.

în legătură cu 
recție de acțiune, 
venit să dea un ,.__ _  . .
gramului nuclear, considerind că. în 
absența dezvoltării energiei furniza
te de atom, creșterea economică nu 
va mai fi posibilă in deceniile vii
toare. Totodată, va fi stimulată pro
ducția de cărbune și se vor accelera 
cercetările legate de punerea in va
loare a noilor surse de energie. în 
special solară și geotermică.

Fără îndoială, astfel de măsuri pot 
contribui substanțial la atingerea 
obiectivului propus. în fapt, omeni
rea nu este confruntată cu o penurie 
fizică de energie. Potrivit datelor 
furnizate de experți, consumul mon
dial reprezintă mai puțin de a zecea 
mia parte din energia provenită de 
la soare. în. schimb, pe planeta noas
tră se utilizează de zece ori mai 
mulți combustibili fosili decit poate 
crea natura. Rezultatul îl constituie 
un proces de epuizare treptată a sur
selor energetice clasice, și în special 
a petrolului, care reprezintă aproape 
jumătate din consumul mondial. 
Tocmai de aceea, specialiștii consi
deră că o politică energetică viabilă 
a viitorului trșbuie să se bazeze pe 
două imperative : reducerea substan-

la urmă, 
privind 

a crizei 
polarizat

importurile de 
celor din 1978 (471) 
Si să „disciplineze"
cea de-a doua di- 
„cei nouă" au con- 

,serios impuls" pro-

a consumului de petrol, pentruțială
a prelungi cit mai mult viața rezer
velor sigure, și dezvoltarea unor noi 
surse de energie. „Lipsa de eficaci
tate a arsenalului economic clasic in 
fața crizei energetice — declara re
cent Charles Schultze, principalul 
consilier pentru problemele economi
ce al președintelui S.U.A. — nu lasă 
altă soluție decit o reducere urgen
tă a consumului de petrol".

Cu toate acestea, nu întotdeauna 
se înțelege gravitatea problemelor 
energetice. Situația din domeniul hi
drocarburilor este adesea prezentată 
de presa internaționala ca o. criză în

nomică și. ca atare, diminuarea șo
majului și stăvilirea inflației, iar pc 
de altă parte, persistența și intensi
ficarea fenomenelor inflaționiste, a 
perturbărilor financiar-valutare in 
țările consumatoare, alimentează spi
rala ascendentă a prețurilor la pe
trol pe piața mondială. Se creează 
astfel un adevărat cerc vicios din care 
ieșirea devine din ce in ce mai ane
voioasă. „Nimeni nu știe — scrie, 
în acest . sens, ziarul „LE MONDE" 
— cit va costa in 1980 un pro
cent de creștere economică. Este si
gur, in schimb, că orizontul va fi 
mai sumbru. Anul viitor vor fi mai

• Consens asupra necesității de a se reduce importurile 
de petrol și a se dezvolta noi surse de energie • O necu
noscută : poziția celui mai mare consumator de hidrocar
buri — S.U.A. • Un „cerc vicios" : penuria petrolului, stag
narea economică, menținerea șomajului și intensificarea 

inflației...

sine. Or. a devenit limpede că ea 
este strins legată și are repercusiuni 
asupra tuturor laturilor vieții econo
mice și sociale. Statisticile cu privire 
la evoluția economiei mondiale in 
ultima jumătate de veac arată că. în 
medie, unei creșteri a activității pro
ductive cu 1 la sută i-a corespuns un 
spor al consumului de energie tot cu 
1 la sută. Atît timp cit se va menține 
acest raport, orice diminuare â ofer
tei de energie risca să slăbească 
pulsul economic.

In prezent, așa cum s-a arătat și 
cu ocazia reuniunii de la Strasbourg, 
cererea de petrol este cu 5 la sută 
mai mare decit oferta, ceea ce deter
mină țările consumatoare, dependen
te de sursele externe de aprovizio
nare. să-și revizuiască în jos previ
ziunile cu privire la ritmurile de creș
tere economică și in sus pe cele refe
ritoare la nivelul șomajului. în ace
lași timp, dezechilibrul dintre cerere și 
ofertă exercită presiuni asupra prețu
lui la petrol, care sporește vertiginos. 
Scumpirea hidrocarburilor ridică 
cheltuielile de producție in toate sec
toarele de activitate, alimentind ast
fel inflația, care reduce, la rîndul ei. 
nivelul de viață. Prin urmare, fap
tele arată că, pe de o parte, criza 
energetică împiedică relansarea eco-

mulți șomeri, iar puterea de cumpă
rare va fi mai redusă in țările in
dustrializate"'.

Cu alte cuvinte, in absenta unei so
luții, menținerea și agravarea actua
lelor probleme energetice sint de na
tură să conducă, așa cum releva și 
președintele 
economică 
porții".

Depășirea 
supune insă un amplu efort colec
tiv. Pe bună dreptate. în declarația 
finală a reuniunii de la Strasbourg 
se arată că acțiunile preconizate de 
„cei nouă" nu-și vor atinge ținta 
dacă Tor nu li se vor alătura și cei
lalți mari consumatori de energie 
din lumea capitalistă — Statele Unite 
și Japonia. „Nimic nu se poate face 
fără ca S.U.A. să se alăture unei 
discipline comune", scrie ziarul „Le 
Figaro", care arată că această țară, 
cu numai 6 la sută din populația glo
bului. consumă anual 33 la sută din 
energia utilizată in lume. La rîndul 
ei, revista „L’Express" prezintă po
zițiile contradictorii ale S.U.A. și ță
rilor Europei occidentale intr-un 
amplu comentariu intitulat sugestiv 
„Înfruntarea egoismelor".

Este vorba, în fapt, de lupta surdă 
de interese care se duce în special

Franței, „spre o criză 
și socială de mari pro-

impasului energetic pre-

pe piața liberă a petrolului de la 
Rotterdam, unde tranzacțiile cu țiței 
au ajuns să se efectueze la un preț 
dublu decit cel pe care il practică, fn 
medie. Organizația Țărilor Exporta
toare de Petrol (14,5 dolari barilul). 
Febr a prețurilor a fost declanșată de 
acțiunile speculative ale marilor 
companii petroliere, avide de a-și 
spori profiturile, precum și de do
rința . ' . .
mari disponibilități monetare de a 
stoca cit mai mult țiței, indiferent de 
costul achizițiilor. Ea a crescut și 
mai vertiginos după ce S.U.A. au in
trodus o primă de 5 dolari la barilul 
de petrol importat de companiile 
americane, de teamă ca traficul de 
țiței din Caraibe să nu fie deturnat 
spre coastele vest-europene. Toate 
acestea, adîncind contradicțiile inter- 
occidentale, sînt de natură să facă și 
mai dificilă adoptarea unei strategii 
comune a țărilor capitaliste, in ve
derea soluționării problemelor ener
getice.

Dar chiar 
Japonia vor 
reuniune economică la 
la Tokio, să ia măsuri 
preconizate de țările 
se apreciază că gestul 
suficient pentru a se 
blema mondială a energiei. De aceea 
se vorbește tot mai intens de nece
sitatea unui dialog intre statele con
sumatoare și cele producătoare de 
petrol. Referindu-se la un asemenea 
dialog, președintele O.P.E.C.. Manah 
Al Oteiba (Emiratele Arabe Unite), a 
ținut să precizeze că acesta nu poate 
fi limitat la petrol și prețul său, ci 
va trebui să cuprindă ansamblul pro
blemelor economice mondiale.

Desigtir, criza energetică este o 
criză mondială, care afectează nu 
numai citeva state, ci întreaga comu
nitate internațională. Ca atare, toate 
statele sint interesate și chemate 
să-și aducă contribuția la soluționa
rea ei. Totodată, problemele energe
tice nu pot fi abordate decît în strin- 
să corelație cu celelalte fenomene de 
criză generate de vechiul sistem de 
relații inechitabile dintre state. De
oarece ele nu-și pot găsi rezolvarea 
decît in cadrul unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să asi
gure dezvoltarea tuturor statelor, in 
primul rind a celor rămase in urmă, 
stabilitatea economiei mondiale, pro
gresul general.

unor țări vest-europene cu

dacă Statele Unite și 
consimți, la apropiata 

nivel înalt de 
similare celor 
vest-europene, 

lor nu va fi 
soluționa pro-

Gh. CERCELESCU

într-o etaoă 
i adinei trans- 

social-econo- 
caracter pro-

Ca 
rilor 
mele 
port, 
băncile și companiile 
de asigurare au fost 
naționalizate. Reforma 
agrară, inițiată în anii 
precedenți, a fost con
tinuată și aprofundată, 
pămînturile marilor 
proprietari fiind îm
părțite țăranilor care 
le lucrează uniți în 
cooperative. Se depun 
eforturi in vederea 
sporirii producției a- 
gricole și industriale. 
..Lupta pentru consoli
darea independenței — 
se spune în «CARTA 
REVOLUȚIEI socia
liste» adoptată prin 
referendum în 1975 — 
este indisolubil legată 
de lupta pentru trium
ful opțiunii socialiste".

Poporul român ur
mărește cu simpatie 
eforturile depuse de 
poporul malgaș pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare. Relațiile 
dintre cele două țări 
cunosc un curs mereu 
ascendent in diferite 
domenii de activitate. 
Un moment important 
în evoluția pozitivă a 
conlucrării romăno- 
malgașe l-au consti
tuit convorbirile de la 
București, din sep
tembrie . 1978, din
tre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Didier 
Ratsiraka, care au evi
dențiat prin înțelege
rile realizate dorinia 
României și Madagas
carului de a extinde 
colaborarea bilaterali 
spre binele celor două 
popoare și în interesul 
general al păcii și 
înțelegerii internațio
nale.

L. N.

agențiile de presă transmit
Programul de colaborare 

culturală și științifică in,re 
guvernele României și Irakului pen
tru anii 1979—1981 a fost semnat la 
Bagdad. Se prevede realizarea unor 
acțiuni vizînd lărgirea cooperării in
tre cele două țări în domeniile pre
gătirii de cadre, sch in)burilor cultu
rale. artistice și sportive, precum și 
amplificarea colaborării dintre agen
țiile de presă și organismele de ra
dio.

întrevedere la Buda
pesta Pr*011*! secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Janos Kădăr, a avut luni 
o întrevedere eu secretarul general 
al Partidului Poporului din Panama. 
Ruben Dario Souza. Părțile s-au in
format despre activitatea celor două 
partide, au procedat la un schimb de 
opinii asupra unor probleme șctuale 
ale mișcării comuniste și muncito
rești, ale vieții internaționale.

Primire la Beijing. La 25 
iunie, Chen Muhua, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a primit 
grupul de activiști ai P.C.R., condus 
de Valerian Găină, secretar al Comi
tetului județean Suceava al P.C.R., 
care se află intr-o vizită de priete
nie in R. P. Chineză.

Președintele Portugaliei,
Ramalho Eanes, a sosit luni după-a- 
miază la Belgrad. într-o vizită ofi
cială de patru zile in R.S.F. Iugo
slavia. La sosirea sa la Brioni, oaspe
tele a fost salutat de președintele 
losip Broz Tito.

Naționalizarea imediata 
a companiilor de asigurări 
a fost decisă de guvernul Iranului — 
a anunțat postul de radio iranian, re
luat de agențiile internaționale de 
presă. Această măsură — precizează 
agențiile — carp intervine după na
ționalizarea, la 8 iunie, a băncilor, a 
fost luată de guvern după aprobarea 
ei de către Consiliul Revoluției în 
scopul „stabilizării economiei țării".

In Republica Seychelles 
se'desfășoară alegeri prezidențiale și 
legislative, care se vor incheia marți 
seara. Pentru funcția supremă in 
stat candidează France Albert Rene, 
actualul (președinte al țării. Alegăto
rii sint 'chemați la urne și pentru 
alegerea celor 55 de membri ai Adu
nării Populare (parlamentul). Re
publica Seychelles, situată în Ocea
nul Indian, a fost colonie britanică, 
proclamindu-și independența la 29 
iunie 1976.

ț

Festivalul ziarului
Trybuna Ludu"n
In zilele de simbătă și du

minică a avut loc tradiționala 
sărbătoare a ziarului „Trybuna 
Ludu", organ al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez. Cu acest prilej, la Varșo
via s-au desfășurat numeroase 
manifestări cultural-artistice.

Pe estrade instalate in parcuri 
și piețe publice, 
artiști 
bogate 
și dansuri populare. Tot in 
aceste zile s-au deschis o 
serie de expoziții de foto
grafii și grafică, dedicate celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării 
Poloniei. infățișind realizări'z 
obținute de poporul polonez in . 
construcția socialismului.

La festivalul ziarului „Try
buna. Ludu" au participat re
prezentanți ai organelor de 
presă. ale unor partide comu
niste și muncitorești, intre care 
și „Scinteia".

colective de 
amatori au prezentat, 
programe de cinteze 

populare. Tot 
zile s-au deschis 

de expoziții de

Varșovia
D. ȚINU

ziaruluiSărbătoarea 
„l’nsere

Duminică au luat sfirșit festi- 
, vitățile consacrate sărbătoririi 
ziarului „Unsere Zeit", organ 
de presă al Partidului Comunist 

■ German. De-a lungul a trei zile, 
peste 400 000 de oameni au par
ticipat la numeroase manifes
tări politice, cultural-artistice și 
sportive, desfășurate in orașul 
Essen — puternic centru indus
trial .......................  '

în 
avut 
drul 
bert 
lui Comunist German, care 
exprimat hotărîrea comuniștilor 
din R.F.G. ‘ 
tru unitatea 
cratice din 
de pretutindeni in lupta pentru ■ 
libertate, pace și progres social. 
I.a festivități au participat re- 

’ prezentanți ai organelor de 
presă ale partidelor comuniste 
și muncitorești din numeroase 
țări, intre care și din România.

din bazinul Ruhr, 
încheierea manifestărilor a 
loc un mare miting, in ca- 
căruia a luat cuvintul Her- 
Mies, președintele Parti du- 

a
de a milita pen- 

forțelo» demo- 
această țară și

Essen
C. MORARU

La Hrad — vechea cetate a 
Bratislavei — a avut loc festivi
tatea luminării medaliilor de 
aur decernate in cadrul con
cursului organizat pe tema „Chi
mia în. cămin" cu ocazia Tlrgu- 
lui internațional „lncheba 79". 
Si in acest an, produsele româ
nești s-au bucurat de aprecierile 
juriului internațional, obținind 5 
medalii de aur și 5 diplome : 
parfumul „Idila", crema de ma
saj „Dermin", rujul „Belatrix". 
crema „Farmec lux" și sprayul 
universal de curățat „Miorița".

j

Tratative comerciale cu- 
banezo-argentiniene. ° delc- 
gație comercială argentiniană, din 
care au făcut parte industriași și. alți 
membri ai cercurilor de afaceri ar- 
geptiniene, a purtat convorbiri eu 
conducători ai instituțiilor cubaneze 
de comerț exterior. Documentul sem
nat la încheierea vizitei atestă dorin
ța părților de a extinde relațiile eco
nomice bilaterale. Cuba, se arată în 
document, a prospectat posibilitățile 
de a achiziționa echipament industrial 
din Argentina.

Președintele Columbiei - 
în Spania. Pre5ctiinteIe colum
biei, Julio Cesar Turbay Ayala, care 
efectuează un turneu prin Europa, 
a sosit luni la Madrid intr-o vizită 
oficială de trei zile. Ayala va avea ( 
convorbiri cu regele Spaniei. Juan 
Carlos, și cu primul ministru Adolfo 
Suarez, in cadrul cărora vor fi exa
minate probleme ale 
terale.

relațiilor blla-

dimineața, la
de Mons (Bel- 
atentat la viața 

Alexander

Atentat. Luni
Oburg, în apropiere 
gia), a fost comis un 
generalului american
Haig. comandantul suprem al forțe
lor N.A.T.O. din Europa — a anunțat 
un purtător de cuvint al Cartierului 
general al N.A.T.O. din Bruxelles. 
Haig a scăpat nevătămat. Automo
bilul său. care a trecut peste o mină 
telecomandată, a fost grav avariat. 
Două persoane au fost rănite.

Inundații în Iugoslavia, 
în urma ploilor torențiale care au că
zut vineri și simbătă in zona sudică 
a Voivodinei, mai multe comune, pre
cum și suprafețe întinse de 
au fost inundate — anunță 
Taniug. In localitatea Vrsat, 
afectată de inundații, se 
starea de urgență. Agenția 
precizează că s-au prăbușit 
iar alte 100 au fost grav

culturi 
agenția* 

cea mai 
menține 
Taniug 
13 case, 

avariate.

mexic: Pregătiri pentru alegerile legislative
CIUDAD DE MEXICO. — In Me

xic. principalul eveniment aflat in 
atenție ii constituie alegerile legisla
tive parțiale, programate să se des
fășoare la 1 iulie. Vor fi aleși viito
rii 400 de membri ai Camerei Depu- 
taților. camera inferioară a parla
mentului mexican.

Observatorii politici sint unanimi 
în a aprecia că principalele șanse de 
ciștig ie au candidate Partidului Re
volut, ionar-j Instituțional, de guvernă-

mint, aflat la putere de cinci decenii. 
Un element nou il reprezintă partici
parea la acest scrutin a Partidului 
Comunist Mexican, Partidului Socia
list al Muncitorilor și Partidului De
mocrat Mexican. In baza ..Legii fe- 

, derale a organizațiilor politice și pro
ceselor electorale", promulgată in de
cembrie 1977, aceste trei partide sint 

• înscrise cu „statut condiționat" in re
gistrul electoral, urmind să conteze 
in alegeri dacă vor întruni minimum 
1.5 la sută din voturile exprimate.

Expoziție UNESCO consacrată 
relației om - biosferă

De vreo doi ani 
există pe planeta noas
tră. in 40 de țâri di
ferite, 162 „zone spe
ciale" și denumite 
„rezerve ale biosferei". 
Aceste spații privile
giate (păduri tropicale, 
savane sau deserturi 
aride) — care se În
tind pe o suprafață de 
1 000 pină la 70 mili
oane de hectare — 
sint considerate siste
me ecologice 
zentative. . In 
programului 
ȘI BIOSFERA* 
rat și pus în aplicare 
de UNESCO. aces
te zone au o dublă 
funcție: pe de o par
te. un fel de 
ții naturale", 
adăpost de 
poluanțipe de alta, 
terenuri de studiere a

repre-
cadrul 

„OMUL
elabo-

..rezerva- 
puse la 

factorii

modului in care omul 
modifică mediul în
conjurător și ce tre
buie făcut pentru ca 
această modificare să 
nu fie dăunătoare.

Pe teritoriul Mexi
cului, și anume in 
statul Durango, există 
două asemenea rezet - 
vatii — una deșertică 
și una cu vegetație — 
totalizind 120 000 de 
km pătrat!. O imagine 
in miniatură a fizio
nomiei și preocupări
lor acestor rezervații 
mexicane o oferă ex
poziția care s-a des
chis zilele acestea la 
sediul UNESCO din 
Paris. Se pot vedea 
aici animale vii. pie
tre semipretioase. ve
getație. obiecte de ar
tizanat fonmînd — 
după cum scrie ..Le

Figaro" — „un an
samblu rar, de la om 
la animal și la obiect, 
care pune in evidentă 
numeroase corespon
dențe și care are ca 
filozofie : a proteja 
natura, a o studia pen
tru a putea prețui o 
evoluție firească, ine
rentă oricărei forme 
de viață". Rezervația 
deșertică din statul 
mexican Durango are 
"■•> „frați" : unul la 
River Creek in Arizo
na și celălalt in Turk
menistan. in U.R.S.S.

„Protecția „rezerve
lor biosferei" — iată 
un bun teren și un 
exemplu de colaborare 
internațională in do
meniul cercetării știin
țifice". conchide arti
colul din „Figaro" care 
prezintă expoziția.
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