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- „Sarcina sarcinilor" dezvoltării economice
- Pîrghia principală a creșterii avuției naționale
- Calea sigură a ridicării lmnăstării poporului

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
8> aceste zile de puternic avînt in 

1 pică, întregul nostru popor, strîns
/t în jurul partidului, acționează 

cu hotărîre pentru amplificarea re- 
•’il țațelor bune din primele cinci luni 

anului, pentru a intimpina ziua 
a 23 August cu noi și remarcabile 

succese in indeplinirea planului și a 
angajamentelor asumate in întrecere. 
Iar unul dintre obiectivele principale 
ale întrecerii ii constituie creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, „sarcină a 
sarcinilor" a dezvol
tării economice.

Prin creșterea mai 
accentuată a produc
tivității muncii se 
asigură importante 
sporuri de producție, 
fără investiții supli
mentare. cu aceleași 
capacități de pro
ducție. Totodată, cu 
cit se asigură spo
ruri mai mari de 
producție pe seama 
creșterii productivi
tății muncii, cu atit 
cresc mai rapid pro
dusul social și veni
tul national, crein- 
du-se in acest fel resurse tot mai 
mari atit pentru dezvoltarea for
țelor de producție, a economiei na- 
rionale, cit și pentru ridicarea nive
lului de trai al întregului popor.

Sporirea in ritm inalt a producti
vității muncii se impune cu atit mai 
stringent pentru țara noastră — țară 
socialistă in curs de dezvoltare. In 
ultimă instanță, lichidarea decalaje
lor pe planul dezvoltării economice 
depinde de lichidarea decalajelor 
dintre nivelurile productivității mun
cii. Fără a realiza o productivitate a 
muncii la nivelul țărilor dezvoltate, 
nu vom putea spune că am depășit 
stadiul de (ară in curs de dezvoltare 
— arăta secretarul general al parti
dului.

Există și un alt argument care 
pledează pentru creșterea mai rapi
dă a productivității muncii. Este 
vorba de corelația economică funda
mentală potrivit căreia ritmul de 
creștere a productivității muncii tre
buie să devanseze permanent ritmul 
de sporire a retribuției. Cu alte cu
vinte. pentru creșterea mai substan
țială a retribuțiilor este necesar să 
asigurăm. înainte de toate, o temelie 
economică solidă, un plus de produc- 
1 ate. Și, după cum se cunoaște.

recent. Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a hotărît ca. în acest 
an, să se treacă la aplicarea celei 
de-a Il-a etape de majorare a retri
buției. pensiilor de asigurări sociale 
de stat, alocațiilor și ajutoarelor pen
tru copii. Cu toată claritatea trebuie 
înțeles că importantele prevederi re
feritoare Ia creșterea bunăstării po
porului vor putea fi aplicate integral 
numai dacă și obiectivele planului 
cincinal, ale programului suplimen

totodată, necesar să se asigure o 
riguroasă organizare internă, ordine 
și disciplină în fiecare compartiment, 
la fiecare loc de muncă, funcționarea 
cu precizie dc ceasornic a întregului 
mecanism productiv. In condițiile 
sarcinilor de plan mulț mai mari din 
partea a doua a anului, mai mult 
ca oricînd bunul mers al activității 
din întreprinderi impune o largă 
desfășurare de forțe, la toate eșaloa
nele de conducere și răspundere, la

„Să concentrăm energia, forța creatoare, inteligența 
și priceperea întregii națiuni pentru sporirea mai rapidă 
a productivității muncii - factorul hotărîtor de care de
pinde creșterea venitului național, ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, mersul tot mai ferm înainte al 
României pe calea progresului social".

NICOLAE CEAUȘESCU
tar de dezvoltare economico-socială 
a tării pină in anul 1980, pe baza 
cărora au fost elaborate, vor fi și 
ele îndeplinite la toți indicatorii, 
intre care, productivitatea muncii 
ocupă un loc de prim ordin. De ase
menea, pentru a beneficia de pre
vederile Programului de reducere a 
săptăminii de lucru este necesară, in 
primul rînd, sporirea susținută, 
continuă, a productivității muncii.

Care sint, în lumina exigențelor 
actuale, principalele direcții de ac
țiune ?

PROMOVAREA INTENSA A PRO
GRESULUI TEHNIC. Analizind cau
zele nerealizătii planului la produc
tivitatea muncii în unele întreprin
deri. se constată că in multe unități 
aceasta se datorește, in principal, 
nerealizării măsurilor din planul teh
nic privind promovarea progresului 
tehnic. Este clar că fără aplicarea 
întocmai, lună de lună, a programe
lor de extindere a mecanizării și 
automatizării, de promovare a teh
nologiilor moderne, de înalt randa
ment, nu poate fi concepută atinge
rea unor ritmuri înalte de creștere 
a productivității muncii.

ORGANIZAREA SUPERIOARA A 
PRODUCȚIEI ȘI A MUNCII. Este,

toate punctele de lucru în vederea 
sincronizării perfecte a tuturor sec
toarelor de muncă, pregătirii temei
nice a fabricației, îmbunătățirii pro
gramării producției, pentru optimi
zarea fluxurilor tehnologice și am
plasarea judicioasă a utilajelor, pen
tru aprovizionarea ritmică și orga
nizarea desăvîrșită a activității din 
fiecare atelier și secție.

CAPACITĂȚILE PE PRODUCȚIE 
— ÎNCĂRCATE DEPLIN. UTILI
ZATE RAȚIONAL. La începutul 
anului, valoarea fondurilor fixe in 
economia națională se ridica la 1 600 
miliarde lei. marea lor majoritate 
fiind puse în. funcțiune ‘ in ulti
mii 10 ani. deci cu un grad de teh
nicitate superior. Pentru valorifi
carea rezervelor existente, in toate 
unitățile industriale trebuie să se 
asigure încărcarea la maximum a 
mașinilor și utilajelor, organizarea 
temeinică a exploatării acestora in 
conformitate cu normele tehnice, 
buna lor întreținere și reparare, res
pectarea cu rigurozitate a tuturor ce
rințelor unei funcționări în deplină 
siguranță a instalațiilor tehnologice, 
atingerea mai rapidă a parametrilor 
proiectați la noile capacități, intro

ducerea în circuitul productiv a 
mijloacelor tehnice nefolosite.

CREȘTEREA CALIFICĂRII TU
TUROR LUCRATORILOR. FOLOSI
REA JUDICIOASA A FORȚEI DE 
MUNCA constituie, așa cum atestă 
experiența a numeroase unități eco
nomice, o pîrghie importantă de 
sporire a productivității muncii. In 
acest scop, sint necesare fundamen
tarea corespunzătoare a necesarului 
de forță de muncă, repartizarea 

riguroasă a sarcinilor 
de plan și de serviciu 
pe oameni, extinde
rea lucrului la mai 
multe mașini, in pa
ralel cu acțiunile de 
pregătire profesiona
lă, de reciclare și ri
dicare a nivelului de 
cunoștințe tehnice a 
oamenilor muncii, eu 
accentuarea policali
ficării întregului per
sonal muncitor. De 
asemenea, trebuie să 
se acționeze cu mai 
multă hotărîre pen
tru reducerea perso
nalului auxiliar și 
neproductiv, respec

tiv pentru calificarea acestora și re
partizarea lor în sectoarele direct 
productive. In același timp, este ne
cesar să se acționeze stăruitor pentru 
ca toți specialiștii să lucreze cel pu
țin o jumătate din timpul de muncă 
nemijlocit in proiectare, in concep;ie 
sau in producție.

în spiritul sarcinilor stabilite la 
consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din mai a.c.. organizațiile de 
partid au îndatorirea să acționeze 
ca adevărate „state majore" in bătă
lia pentru identificarea și valorifi
carea a noi resurse de creștere a 
productivității muncii. Ele sint 
chemate să asigure atragerea siste
matică. organizată a colectivelor de 
oameni ai muncii la promovarea pe 
seară largă a noului, extinderea teh
nologiilor moderne, generalizarea 
experienței fruntașilor, stimularea 
creației tehnice de masă, desfășu- 
rînd o intensă activitate politico-e- 
ducativâ pentru traducerea in viață 
și completarea programelor speciale 
de măsuri tehnieo-organizatorice sta
bilite in fiecare întreprindere în 
vederea creșterii productivității 
muncii.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,

miercuri, în stațiunea Neptun, pe 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Ă

Baia Mare : 0 nouă între
prindere constructoare de ma
șini Ier*’ la Baia Mare a intrat 'n 
funcțiune cea mai importantă unitate 
constructoare de mașini maramureșea
nă : întreprinderea de mașini-unelte, 
accesorii și scule, care va realiza anual 
o producție de 400 milioane lei.

Bîrlad: 0 modernă secție 
de țesătorie. La scurt timt’ de 13 
intrarea în, funcțiune a secției de fila
tură de la întreprinderea integrată de 
vigonie din Bîrlad, a. fost racordată, 
parțial, la circuitul economic o a doua 
capacitate productivă : o modernă secție 
de țesătorie. care asigură încă 1000 
locuri de muncă.

Realizări in întrecerea 
în cinstea marii noastre 

sărbători
AU ÎNDEPLINIT PLANUL SEMESTRIAL

Județul SUCeUVa Colectivele de muncă din industria ju
dețului Suceava au raportat indeplinirea. înainte de termen, a sarcini
lor de plan pe prima jumătate a anului. Ele și-au creat astfel condiții 
ca pină Ia încheierea semestrului să obțină o producție suplimentară 
în valoare de circa 180 milioane lei.

La obținerea acestui remarcabil succes, o contribuție importantă 
au adus minerii de la Leșu Ursului, Fundu Moldovei și din bazinul 
Domelor care, vor da in plus economiei naționale, pină la 30 iunie, 
peste 13 200 tone pirită, 3 750 tone minereu de mangan și altele.

JlldStul Mch&dînti Colectivele întreprinderilor industriale din 
județul Mehedinți au atins incă de marți cotele finale ale planului pe 
prima jumătate a anului la principalii indicatori economici. In zilele 
care au rămas pină la încheierea lunii iunie. Industria mehedințeană 
va putea produce și livra, in plus, beneficiarilor din țară și de peste 
hotare 270 milioane kWh energie electrică, 780 tone huilă netă, 250 
vagoane de marfă pe patru osii. 1 500 bucăți pompe centrifuge.

Sectorul 8 al Capitalei. Colectivele de oameni ai muncii 
din acest sector au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan la toți 
indicatorii pe primul semestru, cu 5 zile mai devreme. Astfel, pină la 
finele lunii iunie, vor fi livrate peste plan utilaje in valoare de peste 
100 de milioane lei. Aceste rezultata au la baza, in principal, creșterea 
productivității muncii, indicator care a înregistrat, in această perioadă, 
un spor de aproape 2 la sută.

în universul unei importante 
a științei: Centrul național de fizică

De cum ieși din București 
pe artera ce se bifurcă in 
stingă din șoseaua Alexan
driei, in față, peste cimpie, 
se profilează o aglomerație 
de construcții configurind 
aspectul unei localități 
tip modern, urbanistic, 
mijloc se detașează 
bloc-turn cu nouă etaje, 
platforma căruia, simbol 
activităților desfășurate aici, 
tronează schema imagina
ră, realizată din cercuri de 
oțel intretăindu-se unul pe 
aitu! și sfere de aluminiu 
alergind pe orbite diferen
țiate, a unui atom. Este 
corpul principal a ceea ce 
se cheamă Centrul națio
nal de fizică. Din periplul 
întreprins printre numeros-, 
sele clădiri cu funcționali
tate in cimpul cercetării, 
învățămîntului și aplicații
lor industriale, ca și din- cu'-' 
prinderea panoramică reali
zată asupra ansamblului, de 
la etajul al nouălea al blo
cului turn, am dobîndit con
vingerea că „Platforma Mă
gurele". denumire prin' difrte.

de 
in 
un 
pe 
al

în limbaj curent, se subîn
țelege zona de implantări 
cu destinații multidimensio
nale in fizică, este mai mult 
o noțiune geografică, ter
menul „platformă" neadec- 
vindu-se decit parțial la

parate, iar rezultatele — 
unele dintre acestea re
marcabile — nu pătrun
deau decit cu greu in 
sfera aplicațiilor practice. 
Explozia de cunoștințe În
registrată după cel de-al

O puternică forță a progresului 
- cercetarea științifică 

integrată cerințelor practicii

ceea ce. de fapt. întilnești 
aici pe malul sting al riu- 
lui ■ Ciorogirla. Ta 15 km de
părtare: de Capitală.

între . științele naturii, 
ilustrajg, . in țara noas
tră de mari figuri de 
savant?,' fizica a bene
ficiat de privilegiul de 
a atrage in cimpul său 
vast de investigație perso
nalități ilustre. Dar cerce
tările,. _șe_ desfășurau in 
cadrul unor colective dis-

doilea război mondial și 
perspectivele deschise cer
cetătorilor de multiplele a- 
plicații in scopuri pașnice 
ale energiei atomice au ge
nerat și la noi. ca in alte 
țări, necesitatea concentră
rii forțelor științifice într-o 
unitate de cercetare aptă să 
abordeze și să dea rezolvări 
la probleme ce nu se puse
seră încă in trecutul apro
piat. In 1949 se înființează, 
in comuna Măgurele de

lingă București, Institutul 
de fizică al Academiei, din 
care, in 1956. se va contura 
Institutul de fizică atomi
că, avind ca principala di
recție de activitate cercetă
rile in fizica nucleară. în 
anul următor, I.F.A. este 
dotat cu importante irtstala- 
ții de cercetare, un reactoi 
de 2 000 kW și un cielotron 
de 12.5 MeV. In 1959 a in
trat in funcțiune accelerato
rul de electroni (betatrj- 
nul). construit cu partici
parea industriei noastre și 
incorporind soluții tcinire 
originale. Tot in aceeași pe
rioadă a fost complet termi
nat și a intrat in funcțiune, 
cu parametri tehnici supe
riori proiectului inițial, un 
alt important agregat desti
nat activității de cercetare, 
ciclotronul. Dotată cu ase
menea instrumente de in
vestigație. activitatea șțiin-

N. POPESCU- 
BOGDĂNESTI

(Continuare in pag. a IlI-a)

Dopa ploaie, crește iarba...

...SA UREASCA ȘI CANTITAȚIIE 
DE NUTREȚURI ÎN SILOZURI ȘI EÎNARE
• Carnea și laptele anului viitor depind de furajele anului 
acesta © Pină acum au fost însilozate cantități mai mari 
decit în trecut, dar pe cîmp sint încă furaje nerecoltate 
© Mai multe animale la munte, mai multe pășuni cosite I

Bogăția de masă verde din cîmp — 
lucerna, trifoi, iarba finețelor și pă
șunilor ameliorate destinate cositului 
— oferă premise reale pentru a um
ple silozurile și fînarele, pentru a asi
gura animalelor hrana îndestulătoa-' 
re și creșterea, pe această bază, a 
producției de carne, lapte și lină.

Este pozitiv faptul că, datorită mă
surilor luate de organele de specia
litate, muncii harnice a lucrăto
rilor din agricultură, pină la aceas
tă dată au fost însilozate cu 1,5 mili
oane tone furaje mai mult decit in 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Există insă diferențe mari intre re
zultatele obținute la insilozarea futa- 
jelor intre județe cu condiții ase
mănătoare. Județele Argeș. Vilcea, 
Arad. Alba. Dîmbovița. Prahova, au 
realizat aproape in totalitate progra
mele prevăzute pină la sfirșitul lunii 
iunie, pe cind în județele Caraș-Se-

verin. Sălaj, Sibiu și altele, s-au 
însilozat mai puțin de jumătate din 
cantitățile de furaje prevăzute în 
programul pe lunile mai și iunie.

Există largi posibilități ca, în fie
care unitate agricolă, în fiecare județ 
să fie strînse cantități îndestulătoare 
de furaje. Ploile au contribuit la dez
voltarea lucernei, trifoiului, a ierbu
rilor. Sint necesare însă acțiuni bine 
coordonate pentru recoltarea lor. Or
ganele de partid și agricole din jude
țele fruntașe urmăresc zilnic modul 
cum se înfăptuiesc graficele întocmi
te, iau măsuri pentru recuperarea res
tanțelor și înlăturarea operativă a de
fecțiunilor ivite la combine sau alte 
utilaje. Organizarea formațiilor spe
cializate in cadrul sectoarelor unice 
de mecanizare asigură folosirea gru
pată a utilajelor, dotarea fiecărei for
mații cu ateliere mobile și acordarea 
operativă a asistenței tehnice. Se cu

vine subliniată în această direcție ex
periența bună a multor consilii unice 
agroindustriale din județele Argeș, 
Vilcea, Bacău și Constanța in orga
nizarea unui flux continuu, rațional 
și eficient al lucrărilor, de la recol
tarea în cîmp și pînă la insilozarea 
propriu-zisă.

Experiența la care ne-am re
ferit contrastează puternic cu si
tuațiile destul de numeroase cind 
se lucrează cu utilaje dispersate, cu 
randament scăzut. O investigație 
făcută de specialiști, în mai multe 
județe, evidențiază că randamentul 
combinelor autopropulsate este net 
superior în formațiile specializate, în 
raport cu cele ce lucrează dispersat, 
în județele Brăila și Dolj, spre 
exemplu, cu o parte din combinele 
tip CAF se recoltează în medie 
140—160 tone de furaje pe zi, în timp 
ce cu altele se string numai 30—40 
tone. în multe unități agricole din 
județele rămase în urmă la recol
tarea furajelor, utilajele au fost

C. BORDEIANU
(Continuare în pag. a IlI-a)

Recoltarea furajelor pentru însilozare la I.A.S. Bacău

Vedere de ansamblu a Institutului central de fizică

Reporteri ai „Scinteii**, însoțind echipe de control al oamenilor muncii, încearcă să răspundă la întrebarea:

De ce îmbătrînesc cu zile articolele de uz casnic 
in atelierele de reparații ale cooperativelor?

înainte de a porni, zilele trecute, 
într-o acțiune obișnuită de control, 
echipa oamenilor muncii de la intre- 
prinderea „Independența" din Sibiu 
— alcătuită din Teodor Armenciu și 
Viorel Moraru. ingineri. H. Ludwig 
și H. Billes, muncitori — a avut mai 
intii o discuție cu tovarășul A. Pleșa, 
vicepreședinte al consiliului munici
pal de control muncitoresc, pre
ședinte al comisiei municipale a 
Frontului Unității Socialiste de 
coordonare și îndrumare a echipe
lor. întrucit obiectivul echipei de 
control de la „Independența" — 
promptitudinea și calitatea serviciilor 
prestate de . unitățile de reparat 
obiectele de uz casnic și gospodă
resc — prezenta un interes deosebit, 
am devenit și noi. pentru o zi. com- 
ponenți ai acestei echipe, și am por
nit împreună cu ea la drum.

...Unitatea nr. 23 a cooperativei 
„Tehnica nouă" este specializată in 
executarea de reparații la cele mai 
multe obiecte de uz casnic și gos
podăresc. Membrii echipei de con
trol verifică, prin sondaje, calitatea 
unor obiecte reparate și constată că, 
în general, aici se efectuează repa
rații bune. Inginerul V. Moraru nu 
este însă mulțumit cu înfățișarea 
exterioară a produselor : „Dacă

le-ați aplica o revopsire, pentru că 
la multe din ele vopseaua inițială 
s-a uzat, obiectele reparate ar arăta 
ca noi".

In procesul verbal întocmit de e- 
chipă apare o primă propunere: „Con
ducerea cooperativei să ia măsuri 
ca. in termen de 30 de zile, să se 
stabilească tarife pentru revopsirea 
obiectelor aduse la reparat".

Tot aici echipa mai constată o se
rie de deficiențe privind ținerea 
evidenței și de natură organizato
rică. In registrul de primire și eli
berare a comenzilor, rubrica intitu
lată „Cauzele intîrzierii sau neexe- 
cutării reparațiilor" apare mereu... 
albă. Să nu existe oare situații care 
să necesite a fi consemnate ? Există. 
Dar casiera-operator nu vrea să-i 
„supere" pe colegi, prin mentionarea 
cauzelor intîrzierilor, iar aceștia nu 
vor să se încarce în registru cu lu
crări neexecutate la termen. Iar re
zultatul este unul singur : termenul 
de reparație stabilit este „încărcat" 
mereu cu timpul pierdut de cetățean. 
Repararea fierului electric de călcat 
al Măriei Ciorveanu a durat numai 
30 de minute, dar cetățeanca a putut 
intra în posesia lui numai după 
8 zile și după multe drumuri.

...Unitatea nr. 6 de reparat aparate

radio este apreciată ca „model" in ce 
privește calitatea lucrărilor executate 
și respectarea termenelor. Echipa 
are o singură propunere : consta
tarea referitoare la neasigurarea 
unor piese de schimb pentru apara
tele aflate în termen de garanție să 
fie trimisă și întreprinderii „Tehno- 
ton“ din Iași. în schimb, in unitatea 
de reparat televizoare din centru 
controlul durează mai bine de trei 
ore. De ce? Fiindcă echipa se intil- 
nește aici cu o situație deosebită. în 
timp ce aparatele venite la reparații 
post-garanție sint reparate in termen 
de maximum 5 zile, ,1a aparatele 
aflate in termen de garanție durata 
este de pină la 60 de zile.

— Conform legii — ne explică 
responsabilul Ion Istihie — un apa
rat care nu poate fi reparat în 60 
de zile trebuie înlocuit cu altul nOp. 
Ei bine, întreprinderea „Electronica"
— prin reprezentanța sa din Sib’u
— ne asigură abia în ultimele 2—3 
zile piesele de care avem nevoie.

Echipa nu se mulțumește numai 
cu explicația șefului unității. Ea 
constată că de la începutul anului 
și pină la 1 iunie s-au aflat in 
această situație peste 500 de tele
vizoare. Este continuată investigația 
și sint invitați la reprezentanța

întreprinderii „Electronica" Ia o dis
cuție atit factori de răspunde, e 
de la U.J.C.M., cit și tehnicienii 
acestei reprezentanțe. Aflăm astfel 
de la unul din lucrătorii reprezen- 
tanței, Ion Branga, că reglementările 
in vigoare sint clare. Dacă numărul 
aparatelor aflate in garanție este 
mai mare decit cel stabilit prin ba
rem intre inlreprinderea producătoa
re și UCECOM. cooperativa depana
toare trebuie să facă cereri nominale 
la întreprindere și primește piesele de 
schimb. „Așa ar trebui să se desfă
șoare lucrurile — ne spune tovarășa 
ing. Adriana Falotă de la U.J.C.M. 
Dar întreprinderea „Electronica" nu 
a răspuns niciodată pină acum".

După ce se cercetează și documen
tele de aprovizionare si se constată 
că întreprinderea n-a asigurat piese 
de schimb pe două trimestre din 
acest an decit pentru 1 (unu) la sută 
din aparatele aflate în garanție, 
echipa de control al oamenilor mun
cii propune consiliului municipal de 
control muncitoresc ca — in baza 
Legii nr. 6 din 1972 — să aducă la 
cunoștința întreprinderii, a ministe
rului de resort, această situație.

Deci, vom reveni.

Constantin PRIESCU
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FAPTUL SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
DIVERS ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
A salvat
doi tineri

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării,
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După precipitațiile puternice 
din zilele anterioare, apele pi- 
rîului Otăsău crescuseră vertigi
nos, puhoiul lor stringind ca in 
carapace o mică insulă (din ve
cinătatea comunei Frîncești — 
Vilcea), pe care fuseseră prinși 
de furtună tinerii Victor și Ma 
riana Grama, de 23 și, respec
tiv, 16 ani (din aceeași locali
tate). Aflat intimplător in apro
piere, la volanul incărcătorului 
de bușteni pe care lucrează, 
Gheorghe Glbă, muncitor la 
I.F.E.T. Băbeni, a intrat in va
luri și a înotat voinicește pină 
la insula acoperită intre timp 
de ape. S-a înapoiat cu cei doi 
tineri, salvați.

I
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I Cel mai I
| rapid poștaș
I
I
I
I

Se numește Gheorghe Miha- 
lache, bine cunoscut in toate ca
sele din comuna Moara Vlăslel 
(Ilfov), unde împarte zilnic, de 
ani de zile, scrisori, ziare, man
date, telegrame, colete sau 
ilustrate și felicitări. Cum a do- 
bindit titlul de cel mai rapid 
poștaș 7 Ocupind primul loc in 
finala pe țară a „Marșului poș
tașilor", disputată la Tulcea in 
cadrul „Daciadei". E ceva să fii 
cel mai iute dintre poștașii ro
mâni, care, nu de mult, au 
cîștigat cea de-a șasea ediție a 
tradiționalei competiții interna
ționale de marș organizată anual 
în Iugoslavia !

I
I
I
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Cale buna spre Filiași

Condițiile de deplasare ale locui
torilor din satul Bîlta-Dolj pină 
la Filiași. unde muncesc sute de 
bărbați și învață la diferite scoli 
copiii lor, sînt deosebit de grele — 
se arată într-o scrisoare semnată 
de mai multi săteni, adresată con
ducerii partidului nostru. Situația 
devine și mai dificilă pe timp ploios 
sau iarna. Ei solicitau ajutor pen
tru a se lua unele măsuri in ve
derea construirii unui pod peste riul 
Jiu și amenajarea corespunzătoare 
a drumului care leagă satul de 
orașul Filiași. intrucit pe plan local 
cererea lor a rămas fără ecou.

In raportul de cercetare al Comi
tetului pentru problemele consiliilor 
populare se precizează că în pre
zent legătura cu orașul Filiași 
se realizează pe 3 căi diferi
te și anume : a) Pe drum comu
nal. întrerupt de riul Jiu. legătura 
între cele două maluri ale rîului 
făcînd-o o punte pietonală. suspen
dată pe cabluri, dar aflată într-o 
stare necorespunzătoare; b) Pe 
drum ocolitor, prin satul Braloștița. 
in lungime totală de 16 km. din
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De ți-ar 
spune... 
gardul tău

De-ar avea grai, multe ar putea 
spune gardul care desparte curțile 
lui Dumitru Anghel și Dumitru 
Bărăscu din satul Piduroiu (Ar
geș). Ar povesti mai intii cile 
a pătimit de la cei doi vecini 
vitregi, care de cinci ani se 
ceartă și se judecă pentru o fișie 
de pămînt lată de 10 centime
tri (! !). De fiecare dată, care 
se-nfurle mai tare se răzbună 
pe gard, surpindu-l șl mutindu-l 
înapoi ; pentru ca, în replică, 
celălalt să procedeze invers. Oa
meni buni — ar spune apoi 
gardul, de-ar putea vorbi — ce
dați fiecare cite 5 centimetri, 
ințelegeți-vă, lăsați-mă șl 
mine liniștit șl vedeți-vă 
treburi mai serioase !

pe 
de

I
I

A scăpat 
cu viață

I trac-pline șoselele de 
trailere și autobasculante

I
Sînt 

toare, 
care, deseori. încurcă circulația 
pentru că cei ce le conduc nu 
respectă intru totul regulile de 
viteză, de depășire sau priori
tate. Mecanicul Horjok Fran- 
cisc (de la întreprinderea jude
țeană de drumuri și poduri 
Caraș-Severin), deplasindu-se 
cu un trailer de la Reșița la 
Caransebeș, a intrat imprudent 
intr-un viraj brusc, șt s-a răs
turnat. A scăpat cu viață — t 
s-a amputat, totuși, un picior 
de sub genunchi — dar i se pu
tea tntimpla 0 nenorocire fa
tală, șl lui, și altora dacă se 
mai afla vreo mașină sau vreun 
om în locul cu pricina. Circu
lați mai atenți pe drumurile 
publice, stimați conducători de 
trailere. tractoare, autobascu
lante și mașini de mare tonaj I

I
I
I
I
I
I
I
I
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în loc de măsuri, președintele

cooperative^ zînibea ironic

„Vă aducem la cunoștință că sin- 
tem fete tinere, dornice de muncă 
și sîntem ferm convinse că parti
dul nostru comunist a creat și pen
tru noi toate condițiile de a munci 
într-o atmosferă plăcută. Sîntem de 
părere că la locul de muncă nu tre
buie să suportăm insulte, jigniri și 
in cele din urmă să ajungem să 
fim transferate dintr-o secție in 
alta sau. în cel mai rău caz, să fim 
izgonite de către șefa secției. Maria 
Cruceru, pentru singurul motiv că 
nu ne poate suferi". Rîndurile de 
mai sus aparțin Anei Stroescu, lu
crătoare la secția triootaje nr. 2 
din cadrul cooperativei „Unirea 
meșteșugarilor" din Caracal. De ce a 
ajuns Ana Stroescu să se adreseze 
conducătorului țării noastre într-o 
chestiune, importantă fără îndoială, 
dar care putea foarte bine fi re
zolvată pe plan local ? Ii dăm cu- 
vintul tot ei. ..Am adus la cunoștin
ța președintelui cooperativei. Roșea 
Constantin, care m-a primit cu mare 
greutate, pentru că dînsui este 
foarte ocupat cind trebuie să stea 
de vorbă cu un om al muncii. L-am 
invitat și ăm insistat să Vină si 
dinsul numai 10 minute la noi in 
secție, să vadă ce atmosferă ne 
creează șefa secției, dacă se poate 
lucra său nu. Mi-a răspuns

I I
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I Gest I

I
simbolic I

manifestare 
a avut Ioc 

orașul 
sărbă- 
Emiliă 
32 de 
activi-

I

Popasuri atractive pe
Renumit prin frumusețile naturii 

și obiectivele Sale turistice, județul 
Vilcea se bucură in acest sezon de 
un mare aflux de vizitatori atit din 
tară, cit și de peste hotare. Coope
rația de consum le Oferă condiții 
bune pentru a-și petrece, in locuri 
pitorești, zile de adevărată recreare 
și odihnă.

Pe malul Topologului. la 18 km 
de Rimnicu Vilcea. se află frumoa
sa unitate turistică hanul „Topo- 
logu", care dispune de un restau
rant cu trei saloape și terasă, un 
bar de Zi, 0 braserie și 30 de ca
mere cu cite două paturi, prevăzute 
eu grupuri sanitare proprii, dușuri 
cu apă caldă. Alături, amplasate in 
umbra stejarilor, se află mai multe 
căsuțe tip camping. Pe lingă Pito- 
r.escui așezării, unitatea se remarcă 
și printr-o bună aprovizionare și 
servire.

I I
în fotografie i hanul „Topologu".
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O emoționantă 
da „Bun rămas" 
la Școala speciali din 
Vaslui. Colectivul a 
torit-o pe profesoara 
Zaharia, îndrumătoare a 
promoții de elevi. Pentru
tatea sa asiduă, pentru pricepe
rea și migala Cu care a sădit 
dragostea de învățătură și muncă 
la acești copii aflat-i in situație 
specială, colegii i-au dăruit — 
odată cu îmbrățișările. cu ură
rile de sănătate și ani multi — 
un buchet cu 32 de garoafe. Un 
gest simbolic, un gest ales I

I
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I
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Unde puneți 
cheia ?

I
I

I
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Ieșind din casă, Floarea CiMă 
din Brașov a încuiat ușă. apoi 
a pus cheia lub preșul din fața 
pragului. Ieșind din curte, a 
încuiat poarta, apoi a atirnat 
cheia intr-un cui de după 
gard. Gesturi pe care le făcea 
zilnic și pe care — de ce să nu 
recunoaștem — le facem șt 
multi dintre noi. Uităm insri 
că ni se poate Intlmpla ceea ce 
i s-a întimplat in acea zi cetă- 
țencei din Brașov. Stefan Iri
cine — un parazit social, de fel 
din Hlipicenii Botoșanilor, ur
mărit pentru executarea pe
depsei de un an închisoare Co- 
rectlonală — a pindit-6 și, peste 
citeva minute, a pătruns cu 
ușurință in locuința ei, de unde 
a furat o seamă de lucruri. 
Norocul păgubașei că s-a îna
poiat repede acasă și. Cu aju
torul vecinilor, a prins hoțut 
tocmai cind încerca să fugă, 
predindu-l miliției. Ce ziceți 
e bine să lăsăm cheile sub 
preșuri, în’ cuiele din spatele 
porților ?

I
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Gheorqhe MITROI 
cu spri|inul corespondenților 
„Scînteii"

I

în prezent, nu mai puțin de 66 de 
localități rurale din județul Timiș 
sint străbătute de o întinsă rețea do 
alimentare cu apă în sistem centra
lizat. Faptul, greu de imaginat cu 
ani în urmă, este urmarea firească 
a amplului proces dă dezvoltare eco- 
nomico-socială a satului românesc, 
in contextul general ăl politicii parti
dului și statului nostru de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, de ridicare 
necontenită a nivelului de trai al oa
menilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate.

La Reca.ș, comună care a făcut pași 
mari spre transformarea sa intr-un 
puternic centru agroindustrial, con
ductele de Apă potabilă Însumează 
15 km. Primarul de aici, Constantin 
Deliu, ne spune că introducerea apei 
potabile, de care beneficiază acum 
sute de gospodării, nu s-a făcut de 
la sine, că lâ lucrări au participat, 
prin acțiuni de muncă voluntar-pa- 
trlotică, practic, toți cetățenii. Pină 
și lucrările de specialitate, care nece
sitau mină de lucru calificată. aU fost 
efectuate tot de meseriașii comunei, 
respectiv de formația de prestări de 
servicii organizată in baza Legii 
7/1971. „Totul s-a hotărit de obște In 
adunări populate — ne spune prima
rul — șl astfel, cu bani puțini, dar 
cu multă rivhă, am adus apa la ro
binet in casele noastre, ca la oraș".

De fapt, realizările obținute in ex
tinderea apei potabile in județul Ti
miș se datoresc, în primul rind, spi
ritului de inițiativă al organelor lo
cale de partid și de stat, al cetățeni
lor, care n-au așteptat să vină cine
va din afară și, mar Ales, n-au aștep
tat bani de la stat pentru a efectua 
aceste lucrări pe care le puteau face 
și singuri.

— încă de acum zece ani, in urma 
unei hotăriri a biroului comitetului 
județean de partid, consiliul popu
lar județean a elaborat Un studiu 
amănunțit privind dotare* eu Utili

care 6 km sint impracticabili. Tra
versarea riului Jiu se face pe un 
pod din beton armat ; c) Prin ju
dețul Mehedinți, prin satele Gura 
Motrului și Arginești, in lungime 
totală de 12 km. din care 4 km sint 
impracticabili. Se traversează riul 
Motru pe un pod din lemn, neco
respunzător, iar riul Jiu pe un pod 
de beton armat.

întrucît în prezent.nu se justifică, 
din punct de vedere economic, rea
lizarea unui pod peste rîul Jiu în 
lungime de 250 m. in vederea îm
bunătățirii situației existente s-au 
stabilit următoarele măsuri : ame
najarea, pină la sfîrsitui acestei 
luni, a drumului prin satul Bra- 
loștița. pentru asigurarea legăturii 
permanente cu orașul Filiași : pen
tru transportul personalului munci
tor la și de la orașul Filiași se va 
organiza transportul pe acest traseu 
cu autobuze l.T.A. ; puntea actuală 
va fi dezafectată ; pentru reduce
rea distantei de transport între 
cele două localități se va propune 
includerea în planul cincinal 1981— 
1985 a realizării unui pod peste 
riul Jiu.

zîmbetul pe buze că nu are timp. 
Eu insistam cu lacrimi in ochi, iar 
dinsul zîmbea ironic...".

Scrisoarea a fost dată spre solu
ționare conducerii UCECOM, care 
in răspunsul său precizează că as
pectele sesizate de petiționară sînt 
întemeiate. S-au luat astfel măsuri 
operative, printre care : plata drep
turilor de retribuire ale Anei 
Stroescu pentru perioada în care nu 
i s-a asigurat de lucru, deși a fost 
prezentă în unitate și imputarea 
sumei respective celor vinovati ; 
sancționarea responsabilei de sec
ție cu avertisment, cu indicația ca 
in cazul că asemenea neajunsuri 
vor mai apărea să fie schimbată 
imediat din funcție : analizarea po
sibilităților de centralizare a activi
tății de tricotaje in scopul creșterii 
eficientei economice ; s-a atras a- 
tentia conducerii cooperativei asu
pra celor constatate în timpul cer
cetării : deficientele rezultate in 
urma verificărilor au fost discutate 
cu întreg colectivul secției de tri
cotaje.

Sint fără îndoială măsuri cores
punzătoare ce puteau fi luate de 
UCECOM. Ar fi Indicat insă ca și 
organizația, ple partid locală să ana
lizeze stiluj de muncă al președin
telui cooperativei...

traseele turistice vîlcene
La Horezu, la 44 km de Rm. Vîl- 

cea, pe șoseaua spre Tg. Jiu, coo
perația de consum deține un han 
cu 56 locuri de cazare, precum și 
un restaurant.

Cabana „Riul Vadului", situată pe 
șoseaua Sibiu —• Rm. Vilcea, in 
apropierea comunei Cîineni, con
stituie un agreabil loc de popas la 
intrarea în cea mai pitorească por
țiune a defileului Oltului, Pentru 
cazare, turiștii au la dispoziție 12 
locuri in camere șl alte 32 in că
suțele campingului. La restauran
tul unității sint servite preparate 
culinare intr-un sortiment variat.

$i in orașul Drâgășanl, vizitatorii 
găsesc condiții bune de cazare și 
masă lă hotelul „Rusldava", »par- 
tinind. de asemenea, cooperației de 
consum.

tăți tehnico-edilitare (rețele de ali
mentare CU apă șl do Canalizare) a 
localităților rurale, acțiune circum
scrisă preocupărilor mai ample vizînd 
sistematizarea așezărilor timișene — 
ne spune tovarășul inginer Vasile 
Chitoroagă, șef de sector în cadrul 
secției de arhitectură și sistematizare.

...Și la sate se poate asigura apă la robinet 
dacă există un izvor de spirit gospodăresc
• Două treimi din comune — racordate la sistemul de alimentare cu apa • Rețele de dis

tribuire de zeci de kilometri • Prin muncă patriotică și cu importante economii bugetare

—*-------- ---- DIN EXPERIENȚA JUDEȚULUI TIMIȘ-------------------
Pe baza acestui studiu a fost întoc
mit un program, cu mai multe etape, 
de alimentare cu apă in sistem cen
tralizat a lOcalltățlior județului. Ti* 
nindu-se Seama de sursele de apă 
existente în diferite zone, de debitul 
acestora și de adîncimea straturilor 
de unde pot fi captate, s-a prevă
zut alimentarea cu apă în sistem cen
tralizat intr-un mare număr de loca
lități timișene. în funcție de sistemul 
de instalații stabilit, de «chema teh
nologică, de etapele de execuție și, 
bineînțeles, de posibilitățile locale ale 
fiecărei comune s-au asigurat priori
tatea și Oportunitatea lucrărilor, ca și 
procurarea materialelor necesara —

0 CONVINGĂTOARE ARGUMENTARE DESPRE

UTIUTATEA DESIGNULUI SI CALITATEA 
PRODUSELOR INDUSTRIALE MODERNE

In circulația feroviara

— disciplina cea mai strictă
O scrisoare adresată conducerii 

partidului, cu citva timp in urmă, 
semnala unele nereguli produse in 
cadrul Regionalei de căi ferate 
București, precum și abateri ale 
unor cadre cu muncă de răspun
dere in diferite compartimente ale 
acesteia. Sesizarea a fost dată spre 
soluționare Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale. In nota de 
cercetare se apreciază că este înte
meiată afirmația potrivit căreia in 
două rinduri s-au produs unele de
ranjamente la cablurile de alimen
tare cu energie electrică a comple
xului București-Basarab și Grivița, 
ceea ce a produs greutăți in desfă
șurarea activității feroviare. Con
ducerea Regionalei de căi ferate 
București a analizat cauzele produ
cerii acestor deranjamente, a stabi
lit. măsuri pentru prevenirea lor în 
viitor și a sancționat 10 persoane, 
inclusiv șeful diviziei de instalații, 
care s-rau făcut vinovate de aceste 
neajunsuri. în notă se precizează 
că tovarășul Ion Năstăsescu, direc
tor adjunct la Direcția linii și in
stalații din cadrul Departamentului

Reparațiile vor fi efectuate 

.yși^ suportate de totf ce/' vinovatf
Blocul M13, situat în Aleea Zo

relelor nr. 4. din sectorul 7, nu are 
decit 5 ani de cind a fost dat in 
folosință. Dar el a ajuns intr-un 
grad avansat de uzură, deoarece 
încă de la început au fost deficiențe 
de execuție. în scrisoarea adresată 
secretarului general al partidului 
nostru, mai multi locatari arătau că 
s-au făcut unele remedieri chiar in 
anul de garanție, dar superficiale, 
fără O analiză la fata locului din 
partea proiectantului și a construc
torului, a cauzelor care stau la baza 
deficientelor. în ceea ce privește 
terasa blocului, sesizau ei. s-au fă
cut reparații și de către construc
tor și de către I.C.R.A.L., dar tot 
plouă in apartamentele de la eta
jul 10 pentru că s-a lucrat de mîn- 
tuială, cheltuindu-se banii în zadar. 
Semnatarii mai semnalau câ au se
sizat despre toate acestea, anul tre
cut, Consiliul popular al sectorului 
7, alte organe de specialitate, dar 
nu au primit nici un răspuns. în 
acest an, I.C.R.A.L. sectorul 7 a trimis 
două echipe de zidari să execute 
reparații, care însă nu fac o treabă 
bună. în încheiere, autorii solicitau 
ajutor pentru remedierea situației.

Un colectiv constituit din specia
liști de la Comitetul pentru pro

respectiv a conductelor și a utilajelor 
de producție. în acest fel, pină in 
1980. de apă potabilă la robinet vor 
beneficia peste 70 de localități ale ju
dețului. în unele comune — ca de 
exemplu Teremia-Mare, unde rețelele 
de apă potabilă măsoară 35 de km și 
Străbat toate cele trei sate compo

nente, Ca și comunele Orțișoara, Pe
riam, Dudeștli Vechi. Cenad, Cărpi- 
niș și altele — beneficiază încă de pe 
acum de alimentarea cu apă in sis
tem Centralizat întreaga populație.

Aceste rezultate remarcabile s-au 
obținut printr-o muncă intensă, te
meinică, bine Organizată și coordo
nata la toate eșaloanele. Documenta
ția, câ și asistența tehnică necesare 
au fost asigurate de către proiectanții 
de la IPROTIM, in cadrul contri
buției în muncă, în conformitate cu 
reglementările Legii 20/1971 — că și 
de specialiști din aparatul consiliului 
popular județean, inregistrindu-se 
astfel însemnate economii încă din 

căilor ferate, a fost sancționat pe 
linie administrativă și pus in dis
cuția adunării generale a organiza
ției de partid din care face parte 
pentru comportare necorespunză
toare față de unele persoane sub
ordonate și alte abateri.

In ceea ce privește producerea 
unor evenimente in circulația tre
nurilor pe raza de activitate a Re
gionalei de căi ferate București. în 
notă se apreciază că ele s-au da
torat nerespectării instrucțiunilor de 
serviciu și a deranjamentelor la li
niile de cale ferată — și nu din cau
za funcționării necorespunzătoare a 
instalațiilor de centralizare și tele
comandă. Nu s-a putut constata că 
in cadrul Regionalei de căi ferate 
București există un stil de muncă 
neprincipial, de favoritisme și nepo
tism, cum se arată în sesizare. In 
nota de cercetare se subliniază că. 
Împreună cu comitetul de partid 
din MTTc și conducerea Departa
mentului căilor ferate s-au stabilit 
măsuri corespunzătoare pentru în
tărirea ordinii, pentru îmbunătă
țirea in continuare a activității.

blemele consiliilor populare, îm
preună cu specialiști de la Inspec
ția de stat in construcții și Consi
liul popular al municipiului Bucu
rești au efectuat verificări la fata 
locului, constatînd că cele sesizate 
de locatari sint întemeiate în cea 
mai mare parte. Astfel, s-au con
statat infiltrații prin terasă și prin
tre elementele prefabricate de fa
țadă, precum și calitatea necores
punzătoare a reparației unor pereți 
interiori. La cauzele datorate execu
ției, care au. determinat apariția in
filtrațiilor de apă la terasă și pe
reții exteriori, s-au adăugat dete
riorări provocate de locatari pentru 
instalarea antenelor pe terase sau 
pentru închiderea balcoanelor. Fată 
de cele constatate, s-a hotărit re
pararea terasei și a fațadelor în 
vederea eliminării cauzelor care au 
produs infiltrații și completarea re
parațiilor la pereții interiori degra
dați de cutremur.

Cheltuielile necesare remedieri
lor vor fi suportate de cei vino
vat! pentru executarea lucrărilor 
necorespunzătoare și de locatarii 
care au provocat deteriorări.

Neculal ROȘCA

faza de proiectare a lucrărilor. De 
asemenea, toate lucrările de săpă
turi, consolidări și altele s-au execu
tat și se execută in continuare numai 
prin contribuția in muncă a locuito
rilor. Lucrările de strictă specialitate 
— asamblări de conducte, montaj- 
utilaje de pompare, forări de puțuri

— se fac Cu formațiile locale de pres
tări de servicii organizate pe lingă 
consiliile populare, economisindu-se 
astfel nu numai timp, ci și fonduri 
bănești. în ultimul timp, unele din
tre aceste formații au trecut la exe
cutarea unor construcții mai compli
cate, cum sînt castelele de apă. In 
acest an, in comunele Dudeștii Vechi 
și Periam vor fi date în folosință 
două asemenea castele, iar în 1980 
construcții similare urmează să fie 
finalizate și în comunele Gemia 
Mare și Variaș.

Din calculele întocmite la consiliul 
popular județean rezultă că prin 
munca patriotică prestată atit la ela- 

Secția de design a 
Institutului de arte 
plastice „Nicolae Gri- 
gorescu" a împlinit 
zece ani de activitate, 
ani în care, pe baza 
unei complexe și ri
guroase programe ana
litice, a fost pregătit și 
pus la dispoziția in
dustriei un remarcabil 
potential creator.

Expoziția cu lucră
rile de diplomă a ce
lei de-a 7-a promoții 
a secției de forme in
dustriale a institutu
lui deschisă în aceste 
zile in sălile Muzeului 
de istorie a P.C.R. și 
a mișcării revoluțio
nare din România 
impune încă o dată 
atenției generale cite
va din contribu
țiile esențiale pe 
care designul le poate 
aduce la dezvoltarea 
industriei moderne. Și 
n-ar fi decit să amin
tim, foarte pe scurt, 
simplificările și rațio
nalizările prin care 
proiectarea de forme 
industriale contribuie 
la reducerea consu
mului de materiale, 
de energie și implicit 
la micșorarea prețului 
de cost, de amelioră
rile funcționale pe 
care le poate deter
mina, de posibilitățile 
de creare și consoli
dare a unei imagini 
de marcă pentru un 
anumit produs sau în
treprindere, de capa
citatea de intervenție 
la nivel comercial etc. 
Analiza atentă a fac
torilor psihologici și 
ergonomie!, colabora
rea cu beneficiarii de 
la inceputul procesu
lui de proiectare, toa
te acestea sint menite

să contribuie Ia îmbu
nătățirea estetică și 
funcțională a celor 
mai variate produse 
industriale. Ia o mai 
bună folosire a lor de 
către oameni. Realiza
te de s.tudenți sub în
drumarea atentă a 
unui colectiv de spe
cialiști alcătuit din 
Ion Bițan. Vladimir 
Șetran, Ion Popa și 
Vlad Calboreanu, pro-

Pe marginea ex
poziției celei de-a 
7-a promoții a 
secției de forme 
industriale de la 
Institutul de arte 
plastice „Nicolae 

Griqorescu"

iectele acestei expozi
ții subliniază moder
nitatea și complexita
tea structurală a do
meniului.

Frapantă, din pri
mul moment, în profi
lul acestei expoziții ne 
apare utilitatea socia
lă largă a lucrărilor, 
cele mai multe dintre 
proiecte reprezentînd 
rodul unor contracte 
realizate cu întreprin
deri industriale din 
întreaga tară. Așa 
sînt, de pildă, con
tractele realizate cu 
Centrala de prelucra
re a lemnului pentru 
coordonarea dimen
sională și stilistică a 
obiectelor din bucătă
rie de la aragazuri, 
hote absorbante, chiu
vete, roboti, pină la 
corpuri de iluminat 
(Cristian Garstescu, 
Gloria Dragomirescu,

A“ pe urmele „SCÎNTEII“
Proverb modificat sau regretul colectivului
întreprinderii „Ceahlăul44 - Piatra Neamț

Cind furnizorul seamănă 
doar promisiuni 

...beneficiarul culege pagube
In ziarul „Scinteia" din 26 mai a.c., 

la rubrica „Dispeceratul public al 
cooperării întreprinderilor pentru 
realizarea producției fizice", con
structorii de mașini agricole din Pia
tra Neamț, adresindu-se unor furni
zori de piese și subansamble în ca
drul acțiunii de cooperare, lansau un 
apel pentru recuperarea restanțelor, 
subliniind necesitatea impulsionării 
livrărilor, fie făceau atunci referiri la 
cooperarea defectuoasă dintre între
prinderea mecanică „Ceahlăul" și o 
serie de alte unități economice din 
țară, cooperare cu consecințe nega
tive asupra activității colectivului din. 
Piatra Neamț. între altele, era cri
ticat Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc Pitești, care, lună da 
lună, a înregistrat mari restante in 
livrarea anvelopelor cu care sint 
echipate semănătorile. Tot atunci.

borarea proiectelor, cit și Ia introdu
cerea apei potabile în așezările ru
rale timișene, costul total al lucrări
lor a fost redus cu peste 40 la sută, 
ceea ce înseamnă economisirea a mai 
bine de 10 milioane iei de la fondu
rile bugetare, sumă dirijată pentru 
realizarea unui volum suplimentar 
de lucrări edilitar-gospodărești.

Experiența dobindită în acest județ 
probează din nou valoarea și viabi
litatea inițiativelor cetățenești, faptul 
că acolo unde există preocupare și 
gindire gospodărească se pot realiza 
lucrări de larg interes in folosul În
tregii obști. Din discuțiile avute cu 
cadre de conducere și specialiști de 
la consiliile populare comunale și 
secția de arhitectură și sistematizare 
a consiliului popular județean «e des
prinde concluzia ca in viitor, țlnînd 
seama atit de numărul mare de insta
lații de captare, pompare și înmaga- 
zinare a apei potabile, cit și de pu
nere în funcțiune a unor stații de 
pompare a apei la Peciu Nou, Făget 
și în alte viitoare centre urbane, coor
donarea activității de proiectare, 
execuție și mai ales de exploatare a 
acestor instalații să fie preluată de 
către Grupul întreprinderilor de gos
podărie comunală și locativă al jude
țului, care dispune de specialiști com- 
petențl și de dotări specifice pentru 
domeniul tehnico-edilitar. în prezent, 
de toate aceste probleme se ocupă 
secția de arhitectură și sistematizare. 
Pentru început ar putea fi create 
unități zonale de exploatare și în
treținere a instalațiilor, cu misiunea 
de a interveni operativ pentru înlă
turarea unor defecțiuni, pe care co
munele nu le pot remedia din lipsă 
de specialiști. Este o idee desprinsă 
din investigația întreprinsă, pe care 
o supunem atenției factorilor de 
resort.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii" 

Emil Huștiu, Tania Ca- 
trineseu, Doina Cara- 
gheorghe), cu uzinele 
„Semănătoarea" pen
tru cabina combinei 
C 12, cu întreprinde
rea tehnico-medicală 
pentru un scaun den
tar (Dumitru Țili), cu 
Institutul de cercetări 
și proiectări „Faur" 
pentru un automo
tor diesel hidraulic 
800 CP, cu Consiliul 
popular al municipiu
lui Constanța pentru 
elemente de amer - 
jare și agrementare j 
plajei (Elena Filote ti'. 
Mihaela. Mitrachej, cu 
Institutul de proiec’ 
țări tehnologice pen
tru autoturisme Pi
tești pentru recarosa- 
rea autoutilitarei de 
o tonă. Deosebit de 
utile și ingenioase, alte 
proiecte, precum masa 
de operație (Dragoș 
Gheorghiu), eiectro- 
mobilul pentru handi
capați (Alexandru 
Vlădescu), piesele con
cepute de Gabor Be- 
leznai pentru locuințe 
modulate, proiecte
le de mobilier (Mi
haeia Avram) sau 
jocurile pentru adulți 
iși vor întîlni. nu ne 
îndoim. în scurt timp, 
beneficiarii.

Expoziția este o 
convingătoare pledoa
rie despre marea uti
litate a designului 
pentru creșterea cali
tății, a gradului de a- 
tractivitate și compe
titivitate al produse
lor, potrivit cerințelor 
unei economii mo
derne.
Marina PREUTU

răspunsul de la Pitești, semnat de 
N. Jianu, inglner-șef, și Constantin 
Divan, șeful serviciului tehnic, a fost 
cit se poate de categoric : „Livrările 
vor continua conform necesităților 
beneficiarului".

Care este situația la ora actuală ? 
Și acum, pe rampa de expediție a 
întreprinderii mecanice din Piatra 
Neamț 1 800 de semănători, pregătite 
pentru a putea intra orfeind in braz
dă, așteaptă de mai mult timp să fie 
livrate beneficiarilor. Nu li se poate 
da „cale liberă" spre adevărata desti
nație. De ce ? Cauzele ne sint înfă
țișate de ing. Serafim Mitroi, direc
torul întreprinderii : „Mașinilor agri
cole de pe rampă le lipsesc anvelo
pele. Și acum intîmpinăm mari greu
tăți din partea furnizorului — Com
binatul de articole tehnice' din cau
ciuc Pitești. Față de cantitatea con
tractată pe semestrul I există la ora 
actuală o restantă de 20 238 anvelope, 
deși am făcut nenumărate intervenții. 
Aproape zilnic, delegați de-ai noștri 
fac naveta intre Piatra Neamț și Pi
tești, incercind să-i determine pe to
varășii de la C.A.T.C. să. ne trimită 
produsele contractate. La toate insis
tențele noastre ni se răspunde : 
„N-aveti nici o grijă, ne vom încadra in grafic !“.

Despre ce fel de grafic o fi vorba, 
nu știm. Știm in schimb că. iată, se 
încheie semestrul și. datorită neono- 
rării ritmice a sarcinilor contractuale 
de către furnizorii din Pitești. între
prinderea „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț suportă consecințe din Cele 
mai nedorite pentru soarta planului 
și a situației sale economico-finan- 
ciare. Să notăm in primul rind că, 
în perioada care a trecut din acest 
an, întreprinderea din Piatra Neamț 
a înregistrat o restanță de 2 600 se
mănători. Apoi, datorită imposibilită
ții incărcârii la termen, întreprinderii 
i-au fost anulate 55 de vagoane.

De mai mult timp, colectivul de la 
întreprinderea mecanică „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț, sub îndrumarea or
ganizației de partid, a inițiat și apli
cat o serie de măsuri privind mai 
buna organizare a activității. Toate 
cu un scop bine definit : creșterea și 
diversificarea producției, onorarea 
promptă a sarcinilor contractuale. 
Direcții în care s-au obtinut și se 
obțin rezultate bune. Din păcate, așa 
cum am văzut, din cauza unor furni
zori cu care cooperează întreprin
derea din Piatra Neamț, aceste rezul
tate sînt știrbite. Recent, constructo
rii de mașini agricole din Piatra 
Neamț au aflat că la C.A.T.C. Pitești 
au fost asimilate anvelopele tip 
„Sero" cu care vor fi echipate semă- 
nătorile ce se fabrică la Întreprinde
rea „Ceahlăul". Speranțe deci că în 
continuare nu vor mai intîmpina 
greutăți. Vrem să credem că, măcar 
de acum încolo, furnizorul din Pitești 
iși va lua in serios promisiunile, așa 
cum de fapt este obligat prin legea 
contractelor.

Vasile GALAVAN
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Țin să vă mulțumesc pentru urările pe care Excelența Voastră a bine
voit a mi le adresa cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Portugaliei.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și urările 
de bine pe care ați fost amabil să le adresați cu ocazia Zilei naționale a 
Islandei.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, va efectua în ur
mătoarele zile, la invitația tovară

șului Oskar Fischer, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Demo
crate Germane, o vizită oficială de 
prietenie in această țară.

Cronica zilei

Încheierea lucrărilor mesei rotunde pe tema 

„Instaurarea unei noi ordini economice 
t internaționale — imperativ major al păcii 

și cooperării economice internaționale"
Miercuri a luat sfîrșit

SESIUNEA CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

Cuvîntarea tovarășului llie Verdeț

Simpozion.In zilele de 26-27 
iunie s-au desfășurat în stațiunea 
Neptun lucrările simpozionului bila
teral româno-sovietic cu tema „Rea
lismul și etapele dezvoltării sale in 
țările din sud-estui Europei, la sfir- 
șitul secolului XIX și în secolul XX", 
manifestare care se înscrie in cadrul 
relațiilor de colaborare dintre Aca
demia de științe sociale și politice a 
Republicii Socialiste România și Aca
demia de științe a U.R.S.S.

La lucrări au participat speciaiiști 
români și sovietici în domeniul lite
raturii și comparatismului literar.

Simpozionul s-a desfășurat 
atmosferă de caldă prietenie 
laborare.

intr-o 
și co

Cana-Recepție. Ambasadorul 
dei la București, Joseph 
Thibault, a oferit, miercuri, o 
ție cu prilejul încheierii misiunii sale 
In tara noastră.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai altor instituții 
centrale, oameni de știință și cul
tură.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

„Antifascism, deportare, 
rezistență" se intitulează expozi
ția deschisă, miercuri la amiază, tn 
holul sălii mici a Teatrului Național 
din Capitală, inițiată de Consiliul 
regional din Piemonte și organizată 
la București de Biblioteca italiană.

La festivitatea de deschidere au

Elmo 
recep-

rostit alocuțiuni Vito Grasso, ata
șat al Ambasadei Italiei la București, 
directorul Bibliotecii italiene, și 
Santa Baiardi, vicepreședinte al gu
vernului din regiunea Piemonte, con
ducătorul unei delegații care ne vi
zitează țara.

Au luat parte reprezentanți ai Co
mitetului foștilor luptători 
ciști. Consiliului Culturii și 
ției Socialiste, Institutului 
peritru relațiile culturale cu 
tatea, ai Asociației de prietenie ro- 
mâno-italiene, un numeros public.

Erau prezenți Giuseppe Scarpa de 
Masellis, însărcinat cu afaceri ad-ln- 
terim al Italiei la București, șefi 
misiuni diplomatice acreditați 
țara noastră, membri ai corpului 
plomatic.

Manifestare culturală, 
prilejul Zilei naționale a Republicii 
Burundi — cea de-a 17-a aniversare 
a proclamării independenței de stat 
— miercuri după-amiază a avut loc 
in Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un numeros 
public.

Au luat parte, de asemenea. Li
bere Ndabakwaje, ambasadorul Re
publicii Burundi la București, și 
membri ai ambasadei.

în cadrul manifestării, ziaristul 
Mircea S. Ionescu, redactor la Ager
pres, a impărtășit impresii de călă
torie din Burundi.

Miercuri a luat sfîrșit cea de-a 
doua rundă a mesei rotunde a oa
menilor de știință și militanților 
Partidului Socialist Portughez și 
Partidului Comunist Român, avind ca 
temă „Instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale — impera
tiv major al păcii și cooperării e- 
conomice internaționale'', ale cărei 
lucrări s-au desfășurat, timp de două 
zile, la Academia „Ștefan Gheorghiu" 
din București.

Comunicările înscrise în programul 
reuniunii și dezbaterile ce au avut 
loc au abordat o problematică varia
tă privind instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale : anacronis
mul persistenței decalajelor economi
ce dintre state, necesitatea lichidării 
subdezvoltării, valorificarea superi
oară a resurselor materiale, umane, 
tehnologice proprii, dezvoltarea coo
perării economice internaționale.

Dezbaterile au subliniat necesita
tea eliminării barierelor tarifare șl 
netarifare din comerțul internațional, 
stabilirii unui raport echitabil între 
prețurile materiilor prime și ale pro
duselor industriale, deschiderii ac
cesului țărilor în curs de dezvoltare, 
al tuturor statelor, la realizările știin
ței și tehnicii moderne și, implicit, 
a elaborării unui cod internațional

in 
la 
de

pentru transferul de tehnologie. Par- 
ticipanții au menționat, de asemenea, 
importanța restructurării relațiilor 
valutar-financiare internaționale, sto
pării inflației mondiale și eliminării 
dezechilibrelor valutar-financiare — 
precum și necesitatea democratizării 
relațiilor dintre state, eliminării ori
căror forme ale politicii de forță 
relațiile internaționale, trecerii de 
discuții generale la elaborarea 
programe concrete de acțiune.

în ansamblul acestor preocupări, 
au fost relevate pe larg acțiunile 
consecvente ale Partidului Comu
nist Român, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R., in direcția promovării unei 
politici de colaborare intre toate sta
tele lumii, pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționale.

Dezbaterile au prilejuit un amplu 
schimb de opinii intre oamenii de 
știință și militanții Partidului Socia
list Portughez și Partidului Comunist 
Român, realizat prin cele două întil- 
niri — de la Lisabona și București — 
care a contribuit la cunoașterea po
zițiilor celor două partide și a posi
bilităților de analizare a căilor și 
formelor de acțiune in favoarea in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale.

(Agerpres)
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PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limba rusă
17,45 La tata locului
17,55 Reportaj pe glob : U.R.S.S. — Vil

nius
18.15 Căsuța poștală TV
18.35 Desene animate : Ultima petală
18,00 Telejurnal
19.15 Angajare, responsabilitate, creație. 

Din cronica întrecerii socialiste
19,30 Ora tineretului. Emisiune realizată

cu tineri din bazinele Rovinari șl 
Valea Jiului

20,20 Teatru scurt : „Intîmplare la 
Madrid" de Joaquin-Calvo Sotelo

21.15 Ritm șl melodie
21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
lfi.OO Telejurnal
19.15 Carnet cultural
19,50 Anunțuri șl muzică
M,00 Transmisiune directă a concertu

lui orchestrei simfonice a Radlo- 
televlziunil. Dirijor Iosif Conta. So
list Peter Frankl — Anglia. Festi
val Beethoven : Uvertura „Eg- 
mont" op. 84 ; Concertul nr. 3 In 
do minor pentru pian și orchestră 
op. 37 ; Simfonia a Vil-a în la 
major op. 92

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: „Cupa României"

0 finală între bucureștem: Steaua-Sportul studențesc

• Teatrul National București 
(sala mică) : Trei pe o bancă — 
19,se.
• Orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunii Române (studioul din 
strada Nuferilor) : Festival Beet
hoven, dirijor Iosif Conta — 20.
• Opera Maghiară i __
(la Opera Română) : Soarele Lon
drei — 19.
• Teatrul Mic : Se ridică ceața 
(premieră) — 19,30.
• A.R.I.A, (la Sala mică a Pala
tului) : Concert extraordinar sus
ținut de Orcheștra_ de cameră din 
Pardubice
— 20.

Cluj-Napoca

(R. S. Cehoslovacă)

Giulești (sala Majestic): 
- 19,30.

_ satiric-muzical „C. Tă-
nase“ (Grădina Boema) : Boema 
ride, ciută și dansează — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Pe un picior de plai — 
18.30. (La Teatrul de vară 23 Au
gust) : Poveste cu... ctntec — 20.

8 Teatrul Giuleștl (sal 
familie îndoliată —

• Teatrul

cinema
• Acuarele: CENTRAL — 14; 16; 
18; 20.
• Copil de duminică : TIMPURI 
NOI — 14; 16; 18; 20.
• întoarcerea acasă : PATRIA — 
13,46; 16; 18,15 : 20.30, CAPITOL — 
15; 17.30; 20, la grădină — 21, FA
VORIT — 9; 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 
grădină — 21,15. BUCUREȘTI — 
14; 16: 18,15; 20,30.
• Frumoasa ți bestia : FESTIVAL 
— 14; 16: 18; 20. MODERN — 9; 
11,15; 13.30; 15,44; 18: 20,15, la grăit, ia; u.ai; xa.so; w; xu.ios ia gra
dină — 21.
• Severino : GRIVIȚA — 9: 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.16. TOMIS — 
9.15: 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,16, 
la grădină — 21,15, GRADINA TI
TAN — 21,15.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
VICTORIA — 15; 17.30: 20.
• Vis de Ianuarie : DOINA — 16: 
18; 20, Program de desene ani
mate — 9,30; 10.46; 12; 13,15; 14,30.
• Aleargă după mine ca să te
prind : FEROVIAR — 9; 11,U:
13,30; 15.45; 18: 20, FLOREASCA — 
9; li; 13: 15,30; 17,45 : 20, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Vacanță tragică î BUZEȘTI — 
16; 18; 20, VOLGA — 9; U.16; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,15.
• Un trecător în ploaie : EXCEL
SIOR — 9: 11,15: 13.30: 15,45: 18;
20.15. MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,16, GLORIA — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.16.
• Fortăreața invizibilă : DACIA —
9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.
• Evadarea : BUCEGI — 16; 18;
20.15.
• Rodeo : AURORA — 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15, la grâdlnă — 
21, PARC HOTEL — 21,15.
• Vom mal vorbi la vară : LIRA 
— 16; 18; 20.
• In ochii tăi e Întreaga lume : 
DRUMUL SARH — 16; 18; 20.
• Vestul sălbatic : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45 : 20.
• Praf sub soare : FERENTARI — 
15,30; 17,30: 10.30.
• Școala curajului : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Desculț in parc — 9.45, In plin 
soare — 1.1,45, Canalul — 14. Stră
zile au amintiri — 16,15, Rocco șl 
frații săi (ambele serii) 18.30 : CI
NEMATECA.
• Șeriful din Tennessee : CINEMA 
STUDIO — 10 ; 12,15.
• Ascensiune pe Everest (săptă- 
mlna filmului canadian) : CINEMA 
STUDIO — 15.30: 17.45 : 20.
• O dramă la vinătoare : COTRO- 
CENt — 15; 17,30; 20.
• Falansterul : PACEA — 15; 16.30.
• Police Python J57 : FLACARA 
— 15,30; 17,45; 20, la grădină —
21.15.

Ciocolată cu alune : VIITORUL 
15,30 ; 17.45 : 20.
Un om în loden : MIORIȚA — 
11; 13,15; 15,30; 17,45 : 20.

Al cincilea anotimp : POPULAR
>;

— 16; 18; 20.

Timpul probabil pentru zilele (le 29, 
30 iunie și 1 iulie. în țară : Vreme în 
general frumoasă și călduroasă. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea averse izolate 
de ploaie, îndeosebi în nord-vestul țării, 
precum și în zonele de deal și de 
munte. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, iar cele maxime între 23 și 33 
de grade, local mai ridicate. în Bucu
rești : Vreme in general frumoasă și 
călduroasă. Cerul va fi variabil. Vlnt 
slab. Temperatura în creștere.

Meciurile de ieri au decis : in fi
nala „Cupei României" vor juca 
Sportul studențesc, pentru prima 
dată in cariera sa, și Steaua, care a 
cucerit acest atît de prețuit trofeu 
fotbalistic la 12 ediții !

Va fi o finală intre bucureșteni, 
cum au mai fost atîtea și, totuși, 
inedită, prin prezența Sportului stu
dențesc. Echipa universitară, echili
brată, mai bine orientată din punct 
de vedere tactic și cu jucători mai 
proaspeți, a întrecut pe Dinamo cu 
1—0 (1—0), printr-un gol marcat de 
fundașul Stroe în minutul 22. De 
fapt, cam intr-un minut și citeva 
zeci de secunde s-a decis scorul 
acestei semifinale. Mai îiitîi, Dinamo 
a obținut un penalti în favoarea 
la un fault involuntar asupra 
Dudu Georgescu. Lovitura de la 
metri a fost însă greșit executată _ 
același Georgescu, prilejuindu-i por-

sa 
lui

11 
de

însilozarea
(Urmare din pag. I)
dispersate pe secții de mecani
zare, in loc ca acestea să fie concen
trate in formații puternice, dirijate 
de către birourile executive ale con
siliilor unice agroindustriale.

Cerința de a se intensifica strîn- 
gerea furajelor are in vedere faptul 
că, in această perioadă, mijloacele 
mecanice și de transport, forța da 
muncă sint mai puțin aglomerate la 
alte lucrări.

Concomitent cu stringerea unor 
cantități cit mai mari de furaje, im
portant este să se asigure buna lor 
depozitare spre a-și păstra calitățile 
nutritive. în condițiile determinate 
de ploile care aii căzut in ultima 
vreme, insilozarea furajelor verzi in 
amestec cu paie sau cu ierburi cosite 
și uscate parțial reprezintă cele mai 
eficiente metode pentru evitarea de
gradării furajelor, pentru conservarea 
fără pierderi a substanțelor nutri
tive. Totuși, în perioada care a tre
cut de la începerea recoltării, 
multe unități agricole 
Dolj, Timiș, Ilfov s-a 
nu se aplică toate 
lnsllozare, se pune
masă verde cu exces
— practică păgubitoare, care duce 
la degradarea furajelor, la un conți
nut excesiv de acizi dăunători stării 
de sănătate a animalelor.

într-o serie de județe, unde ploi
le au favorizat dezvoltarea puterni
că a vegetației, este posibil să fie

în 
din județele 
constatat că 
normele de 
In silozuri 

de umiditate

nutrețurilor
destinate cositului mai multe pășuni 
ameliorate față de prevederile ini
țiale. Numai pe această cale s-ar 
putea asigura suplimentar sute 
mii de tone nutrețuri însllozate 
fin. In acest scop este necesar ca 
număr cit mai mare de animale 
ol și tineret taurin — să fie duse . 
pășunile montane, urmînd ca in zo
nele de cimpie și colinare, in preaj
ma fermelor, a localităților întreaga 
cantitate de masă verde de pe fine
țe și cit mai multă de pe islazuri să 
fie cosită și insilozată pentru iarnă. 
De asemenea, tn zona de munte tre
buie rezervate pentru cosit suprafe
țe de pășuni pentru a crea rezerve de 
furaje indispensabile hrănirii anima
lelor pe vreme neprielnică. în acest 
mod este posibil ca pășunatul la 
munte să fie prelungit cu citeva 
săptămini ți, totodată, să țe evite 
scăderea producției animalelor in 
eventualitatea căderii ploilor reci și 
prelungite.

Ținind seama de multiplele resur
se de masă verde ajunsă în faza 
optimă de recoltare, organele de 
partid și agricole județene, consiliile 
unice agroindustriale și conducerile 
unităților agricole au datoria să ac
ționeze cu fermitate pentru inten
sificarea recoltării furajelor, stringe- 
rii și transportului celor cosite, afla
te in brazde pe cimp, pentru evt- 
tarea oricăror degradări șl pierderi, 
pentru a asigura o bază furajeră pu
ternică în vederea dezvoltării mai ra
pide a zootehniei, creșterii producției 
animaliere.

de 
*i 

un
pe
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tarului Moraru respingerea mingii. 
Aproape imediat, a urmat cursa 
fundașului Stroe pînă in careul di- 
naniovlst, unde acesta i-a evitat pe 
Dinu și a înscris in colțul lung. 
Ștefan, care, aidoma lui Moraru, s-a 
distins pe parcursul meciului, n-a 
putut evita golul. Și astfel, Dinamo, 
după un bun sezon de primăvară, 
și-a spulberat in numai patru zile 
visele atît in privința campionatului, 
cit și a Cupei. Cind fugi după doi 
iepuri... s-ar putea spune ; ni se 
pare .insă că echipa a eșuat nu din 
cauză că a țintit un dublu obiectiv 
(jucătorii s-au arătat pregătiți fizic 
și sub unghiul voinței de a lupta), ci 
pentru că tactica formației este de
ficitară sau slab exersată.

Aceasta, dimpotrivă, a jucat ieri, 
la Pitești, o partidă aspră și drama
tică cu ambițioasa formație brașo- 
veană Steagul roșu. A ciștigat me
ciul la limită, 2—1, greu, după pre
lungiri, deși era clar favorita semi
finalei. Numai cu un joc combinativ, 
dealtfel tipic Stelei, se putea impune 
mai ușor decizia calificării, dar 
bucureștenli au jucat, dimpotrivă, 
dezlînat și cam Individualist. Foarte 
bine pregătiți pentru efort prelungit 
și plini de voință, brașovenii merită 
laude, axul echipei — Clipa, Pescaru, 
Paraschivescu — dînd un randament 
peste așteptări. După golul inscris 
de Dumitru (min. 22), cu un șut foar
te frumos, care a pedepsit o dublă 
greșeală săVirșită de apărătorii bra
șoveni, Steagul roșu a forțat pur și 
simplu egalarea ;■ a obținut-o prin 
Gherghe (min. 73) și a fost necesar 
punctul din prelungiri — autor 
A- loriescu (min. 117) — ca Steaua 
să smulgă victoria. O coincidență, 
deloc stranie tn fotbalul nostru : 
ambele combatante au ratat și ele, 
că și Dinamo, cite un penalti...

Deci, duminică, ne reîntilnim pe 
stadionul „23 August" cu Steaua și 
Sportul studențesc, dorindu-le ambe
lor să ne incinte cu un mare meci. 
Șl, indiferent de învingător, să clștlgc 
fotbalul nostru, calitatea lui.

Valeriu M1RONESCU

PRONOEXPRES
NUMERFXE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 27 IUNIE 1979
Extragerea I : 41 5 35 9 11 3.
Extragerea a II-a : 38 27 40 8 18 37.
FOND TOTAL DE CÎ3TIGURI : 

1 144 485 lei, din care 479 304 lei 
report la categoria I.

Universul
(Urmare din pag. I)
țifică a condus la rezultate 
Importante in domeniul re
acțiilor nucleare cu neu
troni termici și rapizi și în 
domeniul studiilor de struc
tură moleculară și cristalină 
cu ajutorul fasciculelor de 
neutroni reci și monocro- 
matici. Succese notabile au 
fost obținute in tehnica vi
dului. Cercetările funda
mentale experimentale s-au 
soldat cu date de valoare 
privind structura materiei, 
comportarea materialelor 
supuse radiației, structura 
nucleului atomic, mecanis
mele de reacții nucleare.

La intrarea in corpul 
central, blocul turn 
nouă etaje, atenția 
atrasă de o placă 
bronz din care se 
cunoștință că din iniția
tiva tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Măgurele a 
fost realizat Centrul na
țional de fizică, inaugurat 
în 1974. în acest centru sfnt 
Integrate activitățile de 
cercetare, invățămînt și 
producție în domeniul fizi
cii. Pe lingă unitățile de 
cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică, aici func
ționează Facultatea de fi
zică a Universității Bucu-

cu 
este 

de 
ia

• •
unei importante cetăți a științei

rești și un liceu de mate- 
matică-fizică.

Aflăm că s-au dezvol
tat in mod deosebit cer
cetări experimentale de fi
zica corpului solid prin 
rezonanță magnetică, nucle
ară și felectronică, in dome
niul sistemelor de laseri, in 
radiochimie și chimie nu
cleară, cercetări de teh
nologia materialelor nu
cleare și ă elementelor com
bustibile, precum și cerce
tări de fizica energiilor 
înalte. Aplicațiile radioizo- 
topilor, radiațiilor șl tehni
cilor nucleare au continuat 
să se extindă in defecto- 
scopia industrială, carotajul 
petrolier, localizarea zăcă
mintelor minerale, hidrolo
gie, hidroameliorații, me
dicină, radiologie. Largi a- 
plicații în industrie și-au 
găsit dispozitivele cu laseri 
realizate aici. După cum 
tehnicile de stimulare a 
germinației semințelor pen
tru creșterea productivității, 
cele asupra mutațiilor ge
netice la plante, ca și stu
diile cu privire la asimila
rea îngrășămintelor orga
nice și anorganice au venit 
eficient in sprijinul agricul
turii. Unele importante re
zultate i-au obținut în do-

meniul fizicii teoretice, ca 
și in cel al fizicii și teh
nologiei aparatelor cu ra
diații.

La 15 ianuarie 1977 
lua ființă, în Cadrul 
Centrului național de fi
zică. o unitate de pro
ducție specializată în rea
lizarea de apărate, instala
ții, componente $1 dispozi
tive ca prototipuri și se
rie mică, pe baza proiec
telor tehnologice elaborate 
în activitatea de cercetare, 
urtitate denumită Fabrica de 
aparatură nucleară.

Solicităm directorului în
treprinderii să enumere cî- 
teva din categoriile de apa
rate produse de fabrică. No
tăm: aparatură dozimetrică 
pentru măsurarea nivelului 
de radiații in diferite ramuri 
ale economiei naționale ; 
aparatură pentru măsura
rea diferitelor procese in
dustriale ; instalații pentru 
produs și măsurat vidul ; 
filtre de aerosoli de înaltă 
eficiență pentru instalații 
nucleare : laseri de diferite 
tipuri și instalații cu laseri; 
acceleratoare de particule 
de tip betatron și accelera
toare liniare defectoscopi- 
ce ; instalații pentru trata
mentul în vid al oțelurilor.

Se practică cincizeci șl opt 
de profesii, Incepind de la 
electroniști și pmă la sti
clari. Din totalul sorti
mentelor care se vor finali
za in acest an, 52 la sută 
vor fi produse noi. Am ur
mărit procese de producție. 
Am văzut aparate mari șl 
aparate miniaturale. Toate 
purtau nota specifică mun
cii făcute cu migală, a 
muncii de artizan. Unica
tele, seriile mici cer mină 
de lucru ultraspecializată, 
iar această mină de lucru 
de înaltă calificare este 
prezentă aici ca o cerință 
de prim rang.

♦
Pe platforma 

al nouălea, lingă 
mul-simbol, am rotit Încă 
o dată privirea ___ 
pra complexului de con
strucții adăpostind labora
toare, instalații, utilaje in
dustriale, săli de cursuri. 
Centrul national de fizică, 
acest complex științific pe 
drept poate fi considerat 
una din realizările remar
cabile ale acestor 35 de ani 
de construcție socialistă. 
Avanpost al științei noas
tre in unul din domeniile 
de virf. cele mai Spectacu
loase ale științelor contem
porana — fizica nucleară.

etajului 
ato-
asu-

Actuala ședință a sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
a arătat vorbitorul in prima parte a 
cuvintării sale, se desfășoară în con
dițiile in care popoarele țărilor mem
bre ale C.A.E.R., ale tuturor statelor 
socialiste au obținut, într-o scurtă 
perioadă Istorică, succese de seamă 
în construirea socialismului și comu
nismului. Țările socialismului dispun 
astăzi de un uriaș potențial indus
trial, tehnic și științific, de o puter
nică bază materială, de forțe de pro
ducție perfecționate, ceea ce le con
feră o pondere importantă in produc
ția mondială de bunuri materiale.

în continuare, vorbitorul ă relatat 
că poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist, a obținut 
succese de seamă in edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, subliniind că in prezent națiu
nea noastră muncește cu deosebit 
elan pentru a întimpina cu noi și 
remarcabile realizări in muncă cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fascistă 
și Congresul al XII-lea al partidului.

Succesele obținute confirmă realis
mul politicii partidului nostru, juste
țea hotăririlor Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței naționale ale parti
dului, a programului adoptat, repre
zintă rezultatul eforturilor intensa 
ale întregului popor, strîns unit în 
jurul partidului comunist, in frunte 
cu secretarul său general, tovarășui 
Nicolae Ceaușescu. a cărui activitata 
neobosită a fost determinantă in ela
borarea și transpunerea in viață a li
niei generale de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltata 
și înaintare a României spre comu
nism.

Relevînd coordonatele esențiale 
ale viitorului cincinal, vorbitorul a 
subliniat că întreaga dezvoltare a 
economiei noastre este subordonată 
înfăptuirii obiectivului fundamental 
al politicii partidului — ridicarea pe 
mai departe a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului.

Realizarea tuturor sarcinilor pe 
care ni le propunem in cincinalul 
1981—1935 impune noi și susținute 
eforturi materiale și financiare, alo
carea in continuare a circa o treime 
din venitul național pentru dezvol
tarea susținută a forțelor de produc
ție, crearea unei baze tehnico-matc- 
riale moderne. întărirea potențialului 
economic al tării și, totodată, spo
rirea continuă a bunăstării între
gului popor.

Ridicarea întregii activități econo
mice pe un plan calitativ superior 
constituie trăsătura fundamentală a 
viitorului cincinal. în acest sens, 
avem în vedere creșterea simțitoare 
a nivelului tehnic al producției — 
pe baza dezvoltării științei, promo
vării noilor cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice contemporane — 
sporirea rapidă a eficienței econo
mice, ridicarea mai accentuată a 
productivității muncii și reducerea 
costurilor de producție.

O importanță deosebită acordăm 
perfecționării continue a conducerii 
și planificării întregii activități eco- 
nomico-sociale, aplicării noului me
canism economico-financiar, întăririi 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunil, dezvoltării democrației so
cialiste.

Dezvoltarea economică complexă 
și in ritm rapid, pe care o prefigu
răm in viitorul cincinal, creează noi 
posibilități pentru extinderea puter
nică și diversificarea relațiilor eco
nomice externe, participarea mai 
activă și echilibrată a României la 
diviziunea internațională ă muncii, 
la circuitul mondial de bunuri mate
riale, de realizări șlq. științei și teh
nologiei.

Pornim de la realitatea că în epoca 
actuală de progres rapid în știința* și 
tehnică, de adîncire â interdepen
dențelor economice dintre state, ex
tinderea și diversificarea relațiilor 
economice internaționale reprezintă 
o cerință indispensabilă pentru pro
gresul fiecărei țări.și, țotodată, un 
factor esențial al promovării “iricrit- 
derii între state și popoare, al întă
ririi cursului spre destindere, secu
ritate și pace in lume.

Ca țară socialistă, România se pre
ocupă, în primul rîtld, de amplifica
rea relațiilor de colaborare și coope
rare cu țările membre ale C.A.E.R., 
cu toate statele socialiste, pe baza 
principiilor unanim convenite ale de
plinei egalități in drepturi, respectă
rii independenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile 
Interne, avantajului reciproc și Întra
jutorării tovărășești.

Dezvoltarea unei largi colaborări 
între țările socialiste, bazată ferm pe 
aceste principii, corespunde intere
selor fiecărei țâri socialiste, contri
buie la accelerarea progresului eco
nomiilor lor naționale, la ridicarea 
nivelului de trai al popoarelor. în 
același timp, promovarea unei ase
menea colaborări demonstrează su
perioritatea orinduiril noastre socia
liste și in domeniul organizării rela
țiilor Interstatale, oferind exemplul 
unor raporturi noi între popoare, 
ceea ce intărește prestigiul șl influ
ența socialismului in lume.

Partidul Comunist Român și Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia conferă relațiilor economice cu 
țările membre ale C.A.E.R. o măre 
importanță. Țară fondatoare a 
C.A.E.R., România acordă o atenție 
deosebită dezvoltării colaborării in 
cadrul C.A.E.R., îndeplinirii „Progra
mului complex" și a celorlalte pro
grame de colaborare adoptate. Aceas
tă colaborare, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „trebuie să con
tribuie la dezvoltarea economiei fie
cărei țări, la întărirea bazei tehnico- 
materiaje a socialismului in fiecare 
tară, lâ crearea in fiecare stat mem
bru a condițiilor pentru făurirea so
cietății comuniste4.

După ce «-«• referit la realizările 
Obținute in anul care a trecut de la 
precedenta sesiune, cit și la unele 
neajunsuri, menționate in documen
tele prezentate' sesiunii, vorbitorul 
s-a oprit asupra unor probleme im
portante ale colaborării reciproce, 
care, in opinia guvernului român, 
trebuie să constituie obiective priori
tare in activitatea viitoare.

în legătură cu asigurarea mal 
bună a necesarului țărilor membre 
ale C.A.E.R. de materii prime, mate
riale și surse energetice, vorbitorul 
a precizat că România intensifică 
considerabil eforturile proprii pentru 
asigurarea resurselor la aceste pro
duse. în același timp, țara noastră 
își completează resursele pe calea 
extinderii relațiilor și cooperării 
economice externe. De aceea, «intern 
interesați in promovarea unor noi 
acțiuni de cooperare reciproc avan
tajoasă cu țările membre ale C.A.E.R. 
în acest domeniu. Considerăm că, 
așa cum s-a convenit in programul 
special de colaborare aijoptat la se
siunea precedentă, cooperarea este 
chemată să contribuie efectiv la sa
tisfacerea mai deplină a necesarului 
fundamentat economic al țărilor 
participante, Ia combustibili, energie 
și materii prime, ceea ce trebuie sa 
ducă 1* creșterea volumului livrări

lor reciproce peste nivelurile prevă
zute pentru anul 1980.

Exprimind interesul pe care țara 
noastră îl manifestă in mod constant 
pentru extinderea specializării și 
cooperării internaționale în produc
ția ramurilor de virf ale industriei 
prelucrătoare, ca formă avansată, 
reciproc avantajoasă, de colaborare, 
cu perspective reale de dezvoltare 
în următorii 10—20 de ani, in rela
țiile dintre țările noastre, vorbitorul 
a apreciat că este deplin justificată 
includerea in documentele sesiunii 
a recomandării de a se acorda o 
atenție mai mare dezvoltării, in ță
rile membre, a producției de siste
me de mașini și utilaje complete, 
specializării și cooperării în produc
ția de produse finite, subansambie 
și piese, care să ducă la creșterea 
seriilor de fabricație, a calității pro
duselor . și a volumului schimburilor 
reciproce.

Totodată, considerăm că, In etapa 
actuală, impulsionarea specializării 
și cooperării în producție, amplifi
carea efectelor pozitive și eficientei 
acestora depind mult de orientarea, 
în mai mare măsură, spre crearea de 
noi capacități de producție, echitabil 
amplasate în statele membre, îndeo
sebi pentru produse de mare com
plexitate și nivel tehnic ridicat, care 
nu se produc încă în țările noastre 
sau se produc în cantități insuficien
te. Sîntem convinși că, acționînd in 
această direcție, se va putea obține 
o considerabilă majorare a livrărilor 
reciproce de produse specializate.

în legătură cu aceasta, doresc să 
reafirm interesul României, manifes
tat și la ședințe anterioare ale sesiu
nii, de a se construi pe teritoriul său, 
cu eforturile comune ale țărilor mem
bre interesate, capacități de produc
ție moderne în ramuri și subramuri 
de tehnicitate ridicată ale industriei 
constructoare de mașini, chimie și 
petrochimie, pentru acoperirea unor 
nevoi proprii și livrări pe termen 
lung in țările participante.

De asemenea, țara noastră este in
teresată să realizeze acțiuni de coo
perare in vederea folosirii cit mai de
pline a unor capacități de producție 
existente in țările membre, organiză
rii fabricației și creșterii livrărilor 
reciproce de produse de serie mare 
ale construcțiilor de mașini cum sint: 
autoturisme de teren și autoutilitare, 
unele tipuri de tractoare, motoare 
electrice, a parata j electrotehnic de 
joasă și Înaltă, tensiune ș.a.

în acest scop, considerăm oportun 
să se adauge in proiectul de hotărire 
a sesiunii o prevedere potrivit că
reia se recomandă examinarea posi
bilităților de a încheia noi acorduri 
bilaterale, convenții multilaterale și 
contracte de lungă durată privind 
livrările reciproce la produsele men
ționate, realizarea de acțiuni de cola
borare pentru modernizarea produc
ției, crearea de noi tipuri de produse 
de nivel tehnic superior, colaborarea 
in domeniul cercetărilor științifice, 
lucrărilor de proiectare și experi
mentare.

înscrierea în documentele sesiunii 
a prevederii referitoare la urgenta
rea încheierii lucrărilor pentru pre
lungirea convențiilor de specializare 
și cooperare internațională în pro
ducție o considerăm oportună. In 
același timp, pentru a spori efectul 
aplicării acestei prevederi, socotim 
util să se urmărească, in mod deose
bit, creșterea mai substanțială a li
vrărilor reciproce de produse specia
lizate în următorul cincinal.

Reamintind că „Programul complex", 
în partea referitoare la procesul ega
lizării nivelurilor de dezvoltare eco
nomică, subliniază necesitatea asi
gurării participării mai largi a țărilor 
mai puțin dezvoltate industrial la spe
cializarea și cooperarea internaționa
lă in producție, inclusiv la promova
rea unor noi ramuri, ca o modalitate 
principală de accelerare a acestui 
proces, vorbitorul a arătat : Româ
nia consideră că relațiile de colabora
re și cooperare economică In cadrul 
C.A.E.R. trebuie să sprijine In mai 
mare măsură — prin acțiuni concre
te — eforturile pe care le fac țările 
mai puțin dezvoltate industrial pen
tru accelerarea progresului lor, pen
tru lichidarea, intr-un termen Istoric 
scurt, a diferențelor existente.

în Împrejurările în care adînCirea 
decalajelor economice se dovedește a 
fi una din problemele cele mai acu
te ale dezvoltării lumii contempo
rane, apropierea ți egalizarea nivelu
rilor de dezvoltare economică a țărilor 
socialiste sint de natură să demonstre
ze capacitatea noii orindulri de a 
soluționa aceste probleme, pe baza 
interesului tuturor popoarelor, în sco
pul asigurării progresului general.

Delegația română își exprimă acor
dul cu adoptarea celor două pro
grame speciale de colaborare pe ter
men lung și cu subprogramele res
pective, documente menite să con
tribuie la intensificarea cooperării in 
domenii importante ale economiei.

în legătură cu acțiunile de colabo
rare preconizate de programul spe
cial privind dezvoltarea legăturilor 
de transport, doresc să subliniez ne
cesitatea Imperioasă de a se include 
în program problema asigurării 
tranzitului prin Cehoslovacia, Unga
ria și U.R.S.S. al volumului sporit de 
produse pe care urmează să-1 trans
portăm pe rutele existente în și din 
Polonia, corespunzător cu creșterea 
potențialului economiilor noastre șl 
a schimburilor reciproce. Nerezolva- 
rea corespunzătoare a acestei proble
me presupune pentru România chel
tuieli suplimentare, de transport, uti
lizarea nerațională a parcului de va
goane și, prin aceasta, ar crea greu
tăți in dezvoltarea schimburilor reci
proce în perspectivă.

în dorința de a-și asigura o par
ticipare cit mai largă la realizarea 
programelor și subprogramelor pe 
care le adoptă sesiunea, partea ro
mână a examinat cu atenție posibili
tățile de colaborare pe care le oferă 
acțiunile incluse în acest program și, 
exprimindu-și interesul de a parti
cipa la un număr mai mare de ac
țiuni, va prezenta propuneri concrete 
corespunzătoare.

Odată programele adoptate, hotărî- 
toare devine activitatea de pregătire 
și perfectare a convențiilor privind 
realizarea acțiunilor de colaborare 
convenite.. Apreciem ca un fapt po
zitiv încheierea și semnarea la ac
tuala sesiune a convențiilor privind 
specializarea și cooperarea in produ
cerea în țările noastre de utilaje 
pentru centrale nuclearo-electrice. in 
fabricarea unei game de produse 
chimice, precum și a altor convenții, 
în același timp, considerăm că 
această activitate trebuie mult inten
sificată și, mai ales, orientată spre 
abordarea cu prioritate a acțiunilor 
de colaborare de interes deosebit 
pentru accelerarea progresului tutu
ror țărilor membre.

Experiența activității consiliului a 
demonstrat și dovedește mereu în
semnătatea primordială a lucrărilor 
de coordonare a planurilor economice 
naționale pentru intensificarea coo
perării ii schimburilor comercial*

dintre țările noastre, pe baze stabile 
și de lungă durată.

în legătură cu desfășurarea aces
tor lucrări, delegația română își ex
primă satisfacția că in proiectul de 
hotărire a sesiunii sint indura: unele 
din propunerile pe care le-a făcut 
țara noastră privind perfecționarea 
planificării și realizarea colaborării 
și cooperării economice reciproce.

Considerăm că ar trebui întreprin
se, din partea tuturor țărilor și or
ganelor respective ale C.A.E.R., mă
suri care să asigure efectiv semnarea 
protocoalelor privind coordonarea 
planurilor pe anii 1981—1985 cel mai 
tirziu pină la sfirșitul trimestrului 
intii al anului 1980. S-ar crea, astfel, 
condițiile necesare pentru ca la de
finitivarea proiectelor planurilor cin
cinale ale fiecărei țări să se poată 
ține seama de rezultatele lucrărilor 
de coordonare.

Se impune, de asemenea, să se 
accentueze ritmul lucrărilor de coor
donare a planurilor naționale pentru 
cincinalul următor, în vederea exa
minării și finalizării unui număr mal 
mare de probleme concrete ale co
laborării. Totodată, aceste lucrări 
oferă, după părerea noastră, cadrul 
cel mai favorabil pentru examinarea 
posibilităților și identificarea unor 
noi acțiuni reciproc avantajoase de 
cooperare multilaterală, atît in do
meniul valorificării rezervelor de 
materii prime, combustibili șl ener
gie, la care să participe toate țările 
interesate, cit și in domeniul stabi
lirii, pe termen lung, a livrărilor de 
produse specializate ale construcțiilor 
de mașini, industriei chimice, bunu
rilor de larg consum.

O creștere continuă — deși mult 
diferențiată In raporturile dintre di
ferite țări membre — cunosc schim
burile comerciale reciproce. în ceea 
ce privește România, apreciem că 
volumul schimburilor sale cu cele
lalte țări membre ale C.A.E.R., deși 
s-a lărgit continuu, totuși nu re
flectă încă posibilitățile de amplifi
care a comerțului reciproc, generate 
de întărirea potențialului lor indus
trial, tehnic si economic.

în continuare, vorbitorul a arătat : 
Sîntem inieresați în valorificarea cit 
mai largă a acestor rezerve, in creș
terea apreciabilă a volumului de 
schimburi cu țările membre ale 
C.A.E.R., organizațiile noastre fiind 
pregătite să desfășoare discuții de 
lucru cu organizațiile și întreprin
derile partenere.

Rezultatele bune pe care le scon
tăm în viitorul cincinal tn domeniul 
intensificării schimburilor comerciale 
vor depinde mult de semnarea acor
durilor comerciale de lungă durată 
în termenul preconizat in hotărirea 
sesiunii, pînă cel tirziu la sfirșitul 
trimestrului II 1980. La același ter
men ar trebui semnate și protocoa
lele comerciale pe anul 1981. ceea ce 
ar pregăti din timp derularea nor
mală a schimburilor dintre țările 
noastre.

De asemenea, o mare însemnătate 
pentru creșterea și diversificarea pu
ternică a volumului acestor schimburi 
ar avea-o convenirea modului de 
formare a preturilor contractuale in 
comerțul reciproc al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe perioada 1981—1985. 
De aceea, ne pronunțăm pentru în
scrierea în hotărire® sesiunii a sar
cinii respective, precum și a unul 
termen pentru clarificarea acestei 
probleme, astfel incit ea să nu afec
teze încheierea, la datele stabilite, a 
acordurilor comerciale pe perioada 
1981—1985 și a contractelor comer
ciale.

în același context al preocupării 
pentru intensificarea schimburilor 
comerciale, doresc 6ă exprim acordul 
delegației noastre cu formele și me
todele convenite privind stimularea 
economică a producției și exportului 
de produse agroalimentare. Pentru 
aplicarea lor în practică este necesar 
să se treacă la elaborarea și promo
varea unor acțiuni concrete de co
laborare. Evident, problema nu poate 
fi considerată ca fiind soluționată în 
întregime. De aceea, după părerea 
noastră, este necesar să se continue 
căutarea și să se adopte noi forme 
și metode care să asigure o stimu
lare economică efectivă, reală a pro
ducției și exportului in acest sector 
important pentru ridicarea nivelului 
de trai al popoarelor noastre.

Subliniind că experiența colaborării 
reciproce a cohfirmat pe deplin că 
prevederile actualului statut și docu
mentele elaborate în cadruî Consi
liului asigură condițiile prielnice 
pentru desfășurarea colaborării mul
tilaterale economice și tehnico-ștllnți- 
fice dintre țările noastre, vorbitorul a 
spus: Considerăm pozitivă convenirea 
de către toate țările membre ale 
C.A.E.R. a precizării unora dintre 
prevederile statutului. Avem convin
gerea fermă că forța și trăinicia rela
țiilor noastre reciproce constau in 
aplicarea neabătută a principiilor și 
normelor fundamentale unanim con
venite. că promovarea consecventă a 
acestor principii in toate domeniile 
reprezintă chezășia unor noi realizări 
In conlucrarea noastră viitoare, in 
realizarea programelor pe care le-am 
adoptat. în același timp, România se 
pronunță statornic pentru sporirea 
operativității in munca organelor 
C.A.E.R., adîncirea continuă a demo
cratismului, pentru perfecționarea 
necontenită a activității organizației, 
în interesul sporirii eficienței co
laborării noastre.

Referindu-se la probleme ale vieții 
internaționale, vorbitorul a subliniat : 
Extinzînd și adîncind colaborarea cu 
țările membre ale C.A.E.R., România 
acționează neabătut pentru dezvolta
rea relațiilor economice și tehnico- 
științifice cu toate statele socialiste, 
apreciind că aceasta corespunde in 
cel mai înalt grad intereselor fiecă
ruia dintre popoarele care edifică 
noua orinduire, cauzei socialismului, 
creșterii prestigiului său in lume.

Totodată, România militează ho- 
tărit pentru lărgirea colaborării cu 
țările care au pășit pe calea dezvol
tării independente, cu țările în curi 
de dezvoltare, cu țările nealiniate, 
sprijină lupta lor pentru propășirea 
economică, pentru a fi stăpîne pe bo
gățiile lor, pentru a se manifesta ca 
națiuni de sine stătătoare. înscriind 
această preocupare în politica sa ge
nerală de solidaritate cu aceste țâri, 
în lupta împotriva imperialismului și 
colonialismului, a oricăror forme de 
dominație și dictat, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

în spiritul coexistenței pașnice, 
România extinde relațiile sale econo
mice și tehnico-științifice cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate statele 
lumii fără deosebire de orinduire so
cială, participă activ la diviziunea in
ternațională a muncii.

Pornind de la realitățile și cerințele 
obiective ale lumii contemporane, ds 
la marile schimbări revoluționare, 
naționale și sociale care au loc pe 
arena mondială, România participă 
activ la soluționarea constructivă a 
problemelor complexe care preocupă 
ome.nirea, contribuie la realizarea 
unei lumi mal bune și mal drepte.
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•'Noi și ample perspective colaborării prietenești româno-cipriote MOSCOVA

Lucrările sesiunii Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc

Manifestări consacrate României
In diferite capitale ale lumii continuă seria manifestărilor dedicate 

sărbătoririi celei de-a XXXV-a aniversări a eliberării României de sub 
dominația fascistă și Congresului al XII-lea al partidului.

în evoluția tradiționalelor relații 
de prietenie româno-cipriote a avut 
loc zilele acestea un eveniment eu 
profunde semnificații : la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, împreună cu doamna 
Mimi Kyprianou. a întreprins o vi
zită de stat in țara noastră.

Desfășurarea vizitei președintelui 
Republicii Cipru a pus puternic în 
evidentă sentimentele de prietenie 
care leagă poporul român de poporul 
cipriot, de solidaritate, cu eforturile 
acestuia in direcția consolidării in
dependenței și suveranității națio
nale. a păstrării unității și nealinie
rii tării. începind din anul 1960, cînd, 
imediat după cucerirea independen
tei Ciprului. România a recunoscut 
tînărul stat, colaborarea și coope
rarea dintre cele două țări a cunos
cut o continuă dezvoltare.

Sub aceste auspicii de prietenie și 
stimă reciprocă, convorbirile la nivel 
înalt de la București au dat expresie 
dorinței comune a celor două țări și 
popoare de a conferi noi dimensiuni 
conlucrării lor multilaterale.

Rezultatele convorbirilor de la 
București dintre cei doi președinți 
îndreptățesc întru totul această apre
ciere, ele găsindu-și o concludentă 
ilustrare în Declarația solemnă co
mună și Comunicatul comun semna
te la încheierea vizitei. De o deose
bită importanță în acest sens este 
consfințirea în Declarația solemnă 
comună a principiilor noi pe care 
cele două țări le așază la baza ra
porturilor dintre ele și cu celelalte 
state ale lumii, principii tot mai larg 
recunoscute ca singurele în măsură 
să asigure o conlucrare reciproc 
avantajoasă, să chezășuiască pacea 
și securitatea internațională. Adău- 
gîndu-se celorlalte documente de 
acest fel semnate de România socia
listă cu numeroase alte state de pe 
glob. Declarația se înscrie ca o con
tribuție de preț la statornicirea noi
lor principii în relațiile interstatale, 
la democratizarea vieții interna
ționale.

Relevînd însemnătatea actualelor 
convorbiri româno-cipriote, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU subli
nia : „Vizita pe care o faceți în 
România, convorbirile avute și înțe
legerile la care am ajuns se înscriu 
ca un moment important în dezvol
tarea colaborării și cooperării ro
mâno-cipriote, atît pe pian bilateral, 
cil și în viata internațională. Fără 
îndoială că aceasta corespunde atit 
intereselor ambelor noastre popoare 
de dezvoltare economico-socială și 
întărire a independenței, cit și inte
reselor generale ale destinderii, co
laborării și păcii în Balcani, iu Eu
ropa și în întreaga lume". La rindul 
său, președintele SPYROS KY
PRIANOU declara : „Sini convins 
că această vizită — care sper și sînt 
încredințat va fi urmată de vizita 
dumneavoastră și a sofiei dumnea
voastră in Cipru — va duce la 
crearea unei temelii și mai solide pen
tru dezvoltarea .viitoare a prieteniei 
noastre. ...Doresc să vă mulțumesc, 
domnule președinte, pentru înțele
gerea pe care afi manifestat-o, con
vorbirile cu dumneavoastră constitu
ind o bogată experiență pentru mine. 
Am fost întotdeauna conștient de

Acțiuni agresive ale regimului de la Salisbury 
împotriva Zambiei

LUSAKA 27 (Agerpres). — Forțe 
armate rhodesiene au efectuat un 
atac aerian și terestru împotriva ca
pitalei Zambiei, Lusaka. Un comu
nicat al guvernului zambian a anun
țat că în cursul atacului 22 de per
soane au fost ucise, iar alte 30 — 
rănite. A.F.P. informează că minis
trul zambian al afacerilor externe,

Azi se deschide la Tokio

REUNIUNEA ECONUMICĂ IA NIVEL ÎNALT 
A PRINCIPALELOR 1ĂRI CAPITALISTE

• Reticențele Statelor Unite și Japoniei față de propune
rile țărilor vest-europene în domeniul energetic • Pre
mierul nipon, Masayoshi Ohira : ,,Nu trebuie să se aș
tepte rezultate spectaculare” • Problemele globale cer 

soluții globale
La Tokio se deschide azi reuniu

nea economică la nivel înalt a prin
cipalelor țări capitaliste industriale 
(Statele Unite, R.F. Germania,, Ja
ponia, Canada. Franța, Marea Bri- 
tanie și Italia), în cadrul căreia șe
fii de stat sau de guvern ai „celor 
șapte" vor încerca — potrivit obser
vatorilor de presă — să elaboreze 
o strategie comună de depășire a 
actualei crize energetice. în fapt, 
este vorba de a găsi mijloacele 
capabile să ducă la restabilirea 
echilibrului pe piața petrolului, 
unde cererea in creștere și ofertă 
în scădere creează goluri in apro
vizionare și determină noi sporuri 
de prețuri.

„Cei nouă" din Piața comună, 
reuniți săptămina trecută la nivel 
înalt, au hotărit să-și reducă con
sumul de petrol și să dezvolte alte 
surse de energie decit țițeiul. în
trebarea este acum : ce atitudine 
vor adopta Statele Unite și Japo
nia ? Potrivit agenției France 
Presse, Washingtonul și Tokio con
sideră ca „puțin realiste" propune
rile țărilor vest-europene de a se 
„îngheța", in următorii cinci ani, 
importurile de petrol la nivelul din 
1978. La această concluzie ar fi 
ajuns președintele Jimmy Carter și 
premierul Masayoshi Ohira în 
cursul convorbirilor pe care le 
poartă. începind de luni, în capita
la niponă.

Statele Unite, relevă observatorii 
de presă occidentali, ar dori ca „cei 
șapte", să nu-și ia nici un angaja
ment dincolo de anul 1980, deoare
ce consideră că este imposibil și 
chiar riscant să se facă previziuni 
asupra evoluției situației energeti
ce. Ce vor propune însă S.U.A. să 
se întreprindă în acest domeniu ? 
In anturajul delegației americane, 
remarcă aceiași observatori, discre

faptul că discut cu una dintre cele 
mai distinse personalități ale lumii 
contemporane".

în acest spirit, în cadrul convor
birilor la nivel înalt s-a exprimat 
voința comună de a depune toate 
eforturile pentru extinderea colabo
rării și cooperării economice, tehnice 
și științifice dintre cele două țări, 
ilustrativ fiind faptul că volumul 
schimburilor urmează să crească de
4— 5 ori in cursul viitorilor cinci ani. 
Se are astfel îf> vedere dezvoltarea 
formelor de cooperare reciproc avan
tajoasă, inclusiv prin crearea de so
cietăți mixte româno-cipriote. De am
bele părți s-a manifestat interes pen
tru extinderea cooperării în domenii
le construcțiilor de mașini, minier și 
al agriculturii. Pe aceeași linie se în
scrie semnarea Acordului de coopera
re pe termen lung în domeniul asam
blării și comercializării de diverse 
autovehicule între întreprinderi spe
cializate din cele două țări. în an
samblu se poate aprecia că înțelege
rile intervenite deschid ample per
spective pentru adîncireâ și diversi
ficarea colaborării reciproc avan
tajoase.

Schimbul de păreri asupra situației 
internaționale actuale a reliefat — 
așa cum reiese și din Comunicatul co
mun — existența unei largi apropieri 
și similitudini a pozițiilor celor două 
țări in marile probleme care preocu
pă lumea contemporană. în mod fi
resc, în centrul convorbirilor celor 
doi șefi de stat s-au aflat probleme
le edificării securității și dezvoltării 
cooperării in Europa, traducerii în 
viață, ca un tot unitar, a prevederi
lor Actului final de la Helsinki. S-a 
subliniat astfel necesitatea aplicării 
stricte și consecvente în raporturile 
dintre toate statele a principiilor de 
bază ale relațiilor internaționale, pe 
temeiul cărora se pot realiza rapor
turi noi, de colaborare egală între 
state, se pot asigura încrederea și sta
bilitatea in viața internațională, pa
cea și progresul în Europa și in lume.
5- a subliniat în acest cadru că pe 
primul plan al preocupărilor pentru 
înfăptuirea securității europene tre
buie să stea adoptarea de măsuri 
practice de dezangajare militară și 
dezarmare, fără de care nu pot fi 
concepute destinderea și securitatea 
atît în Europa, cît și în întreaga lume. 
O deosebită importanță pe această li
nie are pregătirea temeinică a re
uniunii general-europene de la Ma
drid, din 1980, astfel ca aceasta, prin 
rezultatele sale, să răspundă aștep
tărilor popoarelor.

România și Ciprul acordă o mare 
atenție realizării unor acțiuni de coo
perare pe plan subregional, cum sint 
Balcanii. Mediterana, zona Mării Bal
tice, ca modalități de aplicare 
concretă a prevederilor Actului final 
de la Helsinki. Ele se pronunță pen
tru continuarea eforturilor în direc
ția dezvoltării unui climat de pace, 
cooperare, înțelegere și bună vecină
tate în Balcani, sprijinind organi
zarea de reuniuni între țările din 
zonă în vederea examinării unor 
probleme de interes comun și a sta
bilirii modalităților de colaborare in 
sectoarele respective.

Este o convingere reciproc împăr
tășită că o contribuție la cauza păcii 
și eboperării in Balcani și Medite
rana, în Europa și în întreaga lume 
ar aduce soluționarea durabilă a pro

Wilson Chakulya, a condamnat noul 
raid rhodesian împotriva capitalei 
țării sale.

în același timp, secretarul ge
neral al O.N.U., K. Waldheim, a con
damnat intr-o declarație raidurile 
aviației regimului de la Salisbury 
asupra unor cartiere din Lusaka, 
arătînd că ele complică situația și 
așa gravă din zonă.

ția este totală, purtătorul ei de cu- 
vint mărginindu-se să declare doar 
că „dezbaterile vor fi animate".

în ce privește reticențele Japoniei 
față de măsurile preconizate de 
statele vest-europene. ele ar de
curge din faptul că, in opinia To- 
kio-ului, fixarea unor eventuale li
mite la importurile de petrol tre
buie să țină seama de structurile 
economice specifice ale fiecărei țâri. 
Japonia — care este total dependen
tă de importurile de petrol — a tă
cut de mai multă vreme cunoscut 
că ii va fi imposibil să-și reducă 
substanțial consumul de energie, 
după ce, anul trecut, la insistentele 
principalilor săi parteneri comer
ciali, a acceptat să-și sporească rit
mul de creștere economică, pentru 
a contribui la relansarea activită
ții productive în perimetrul „celor 
șapte". In aceste condiții, firește că 
reuniunea de la Tokio se anunță 
destul de dificilă. De altfel, după 
părerea premierului Ohira, „reu
niunea de Ia Tokio nu va aduce re
zultate spectaculare".

Dar asemenea aprecieri, deloc 
optimiste, nu pot fi disociate de 
faptul că țările in cauză caută so
luții doar la orizontul propriilor 
frontiere. Or, criza energetică este 
produsul evoluțiilor nu numai din 
respectivul grup de state, ci și Je 
pe planuri mult mai largi, fiind :n 
bună măsură legată de adincirea 
fenomenului subdezvoltării și ac
centuarea decalajelor dintre țările 
bogate și cele sărace. Acestea sint 
probleme cu repercusiuni la scară 
mondială, iar încercările de a se 
găsi remedii în condițiile eludării 
lor nu pot conduce la soluții viabi
le. Tocmai de aceea se așteaptă ca 
în această direcție să se facă, la 
Tokio, un pas înainte.

Gh. CERCEEESCU 

blemei cipriote. în acest sens a fost 
reafirmată necesitatea unei soluțio
nări politice, pe cale pașnică, de na
tură să asigure respectarea indepen
denței, suveranității, integrității te
ritoriale, unității și nealinierii Repu
blicii Cipru, manifestîndu-se spe
ranța că negocierile intercomunitare. 
care au loc în prezent, vor duce in 
curînd la o soluție justă și viabilă, 
în acest cadru, președintele Republi
cii Cipru a exprimat gratitudinea 
pentru sprijinul constant primit de 
poporul cipriot din partea poporului 
român. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu personal în efortul său de 
asigurare a independentei, suverani
tății și integrității teritoriale a Re
publicii Cipru si de apărare a drep
turilor sale fundamentale.

Comunicatul comun reliefează tot
odată însemnătatea intensificării 
eforturilor pentru stingerea focare
lor de încordare și conflict ce mal 
dăinuie in diverse părți ale lumii, 
pentru rezolvarea pe calea tratative
lor a problemelor litigioase dintre 
state, pentru însănătoșirea climatului 
international. în acest context, cele 
două țări și-au manifestat preocu
parea pentru asigurarea păcii și sta
bilității în Orientul Mijlociu, regiune 
situată in imediata lor apropiere. Cei 
doi președinți au subliniat necesita
tea continuării eforturilor în vederea 
realizării unei păci globale în această 
regiune, pronunțîndu-se pentru o so
luție pe cale politică a conflictului, 
pe baza retragerii trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate in 1967, 
soluționării problemei poporului pa
lestinian prin exercitarea dreptului 
său la autodeterminare — inclusiv 
constituirea unui stat palestinian in
dependent — asigurării independen
tei și integrității teritoriale a tutu
ror statelor din zonă.

România și Cipru au subliniat im
portanța lichidării subdezvoltării și a 
decalajelor economice existente în 
lume, exprimîndu-și hotărîrea de a-și 
intensifica eforturile pentru instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, pentru trium
ful idealurilor de libertate, indepen
dentă și progres ale tuturor popoa
relor. în cadrul dialogului la nivel 
înalt au fost reliefate în același timp 
pozițiile comune ale celor două țări 
cu privire la necesitatea adoptării 
unor măsuri concrete de dezarmare, 
și în primul rînd de dezarmare nu
cleară, a creșterii rolului O.N.U., de
mocratizării vieții internaționale și 
sporirii participării tuturor țărilor, 
îndeosebi a celor mici si mijlocii, a 
țărilor în curs de dezvoltare și a. ce
lor nealiniate la soluționarea proble
melor complexe ale lumii contem
porane.

Vizita in tara noastră a președin
telui Republicii Cipru, rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor — salu
tate cu satisfacție de opinia publică 
din țara noastră — se înscriu, fără 
îndoială, ca o contribuție de cea mai 
mare importanță la continua dezvol
tare și adîncire a relațiilor de priete
nie și colaborare româno-cipriote, la 
întărirea solidarității și conlucrării 
dintre cele două țări și popoare, la 
instaurarea unui climat de încredere, 
destindere și pace în Balcani, în Eu
ropa și in întreaga lume.

Nicolae P1OPEANU

Bombardamente israeliene în sudul libanului
BEIRUT 27 (Agerpres). — O esca

drilă a aviației militare israeliene a 
bombardat, miercuri, obiective civile 
din sudul Libanului — a anunțat un 
purtător militar de cuvînt sirian. In
tr-o declarație difuzată de postul de 
radio Damasc se arată că avioane si
riene au interceptat escadrila isra- 
eliană, dobor înd două aparate. în 
cursul, luptei aeriene — a precizat 
purtătorul de cuvînt — patru avioane 
siriene au fost doborîte.

Apărarea antiaeriană palestiniano- 
progresistă a doborît două avioane 
israeliene, între care un aparat 
„Phantom", în timp ce o unitate a 
aviației militare israeliene bombarda

Evoluția situației din Nicaragua
• Noi localități sub controlul insurgenților • Manevre vizînd 

„continuarea somozismului fără Somoza"
O ușoară repliere a forțelor de eli

berare la Managua, ocuparea de că
tre frontul Sandinist a altor două lo
calități din interiorul țării — Chichi- 
galpa și Somotillo — precum și in- 
fringerea aproape totală a efectivelor 
Gărzii Naționale somoziste in orașul 
Matagalpa, unde s-au înregistrat 
circa 1 000 de morți — acestea sint 
principalele elemente ale evoluției 
situației din Nicaragua pe plan mi
litar in ultimele 24 de ore.

Frontul Sandinist a dat publicității 
programul de măsuri al guvernului 
de reconstrucție națională. Documen
tul prevede ca. după răsturnarea re
gimului somozist, să fie instalată o 
„juntă de guvernământ", care să pro
moveze „un regim de democrație 
efectivă", pe baza sufragiului uni
versal, liber exprimat și in condițiile 
respectării dreptului la organizare al 
tuturor partidelor și organizațiilor 
politice, „fără nici o discriminare 
ideologică". Intre prevederile progra
mului se numără. totodată, abro
garea legislației și organismelor re
presive, in primul rînd dizolvarea 
Gărzii Naționale somoziste și înlo
cuirea ei cu „o armată națională 
ăvind misiunea să apere desfășu
rarea procesului democratic". Statul 
nicaraguan va prelua controlul asu
pra resurselor naturale și asupra în
tregului proces de exploatare și va
lorificare a acestora, va înfăptui o 
reformă agrară și va controla strict 
investițiile de capital in economie. 
Programul prevede existenta unei 
economii mixte, consolidarea sectoa
relor cheie, reorientarea tranzacțiilor 
comerciale externe, a politicii mone
tare și fiscale și combaterea șoma
jului. Se preconizează, totodată, „ex
proprierea tuturor bunurilor uzurpate 
de familia Somoza și acoliții ei". Pe 
plan extern, se vor promova princi
piile „independentei. suveranității 
naționale și nealinierii".

Pe de altă parte, izolarea regimu
lui somozist pe continent continuă să 
se accentueze. După Mexic, Costa 
Rica, Panama, Ecuador și Brazilia, o 
altă țară latino-americană — Peru — 
a anunțat ruperea relațiilor diplo
matice cu regimul generalului So

MOSCOVA 27. — Corespondentul 
Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
Lucrările celei de-a XXXIII-a șe
dințe a sesiunii Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc au continuat, 
miercuri, la Moscova cu examinarea 
problemelor înscrise pe ordinea de zi.

Au prezentat rapoarte Nikolai Bai
bakov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de Sțat al Planificării, 
președintele Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul acti
vității de planificare ; Tadeusz 
Wrzaszczyk, președintele Comisiei de 
planificare de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Polone, reprezen
tantul R. P. Polone în Comitetul 
C.A.E.R. pentru colaborare In dome

Pentru promovarea cauzei 
reunificării independente 

și pașnice a Coreei
O declarație a agenției A.C.T.C.

PHENIAN 27 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. a fost autorizată să dea 
publicității următoarea declarație : 
„Considerăm că este normal ca — 
pornind de la îndemnul patriotic de 
a pune grabnic capăt dramei diviză
rii naționale a unei națiuni care în
dură de peste 30 de ani nenorociri și 
suferințe pricinuite de divizarea te
ritoriului și a națiunii — să propu
nem vizite reciproce, contacte și un 
dialog pentru promovarea cauzei 
reunificării naționale. Poziția con
secventă a Partidului Muncii din 
Coreea și a guvernului R.P.D. Co
reene constă în aceea ca persoane 
din Nord și din Sud, indiferent pe 
cine reprezintă — partide politice și 
organizații obștești sau persoane 
particulare — să se tntîlnească și să 
procedeze la negocieri multilaterale 
sau bilaterale în vederea reunifică
rii independente și pașnice a Coreei. 
Declarăm din nou, în mod solemn, 
că, asumîndu-ne răspunderea pen
tru măreția sau decăderea tării și 
pentru viitorul națiunii, sîntem gata

★
Hă Dam, vicepremier și ministru 

al afacerilor externe al R.P.D. Co
reene, a declarat, cu prilejul recep
ției oferite în onoarea ministrului 
de externe din Sri Lanka, aflat în 
vizită la Phenian, că pentru reunifi- 
carea independentă și pașnică a Co
reei este esențială înlocuirea acor
dului de armistițiu din 1953 cu un 
acord de pace, cu condiția ca toate 
trupele străine să fie retrase din 
Coreea de Sud — informează agenția 
A.C.T.C. „Noi am propus nu o dată 
negocieri cu S.U.A. pentru elimi
narea primejdiei unui nou război și 
asigurarea garantării unei păci trai
nice In Coreea prin încheierea unui 
acord de pace intre R.P.D. Coreeană 
și S.U.A., părțile reale ale acordului 
coreean de armistițiu". Autoritățile 

tabăra de refugiatl palestinieni am
plasată în localitatea Heloue, în. sec
torul oriental al sudului Libanului — 
anunță agenția W.A.F.A.

Agențiile de presă relatează că în 
același sector a avut loc, miercuri, un 
schimb de focuri de artilerie între 
forțele palestiniano-progresiste și mi
lițiile creștine disidente libaneze.

★
Secretarul -general al O.N.U., Kurt 

Waldheim, șifa exprimat intr-o de
clarație „profunda neliniște in legă
tură cu escaladarea ostilităților în 
Liban" și a chemat toate părțile in
teresate să coopereze la stabilirea 
unei încetări efective a focului.

moza. In cercurile politice latino- 
americane, scrie agenția France 
Presse, se apreciază că „soarta dic
tatorului Somoza este jucată" și că 
ordinele date Gărzii Naționale de a 
continua lupta nu fac decit să pre
lungească agonia regimului și să im
pună noi sacrificii poporului nicara
guan. In același timp, Biroul de 
coordonare al țărilor nealiniate a 
examinat evoluția situației din Nica
ragua, exprimindu-și solidaritatea cu 
acțiunea comună a țărilor din Ame
rica Latină împotriva oricărei inter
venții străine in această țară.

Avansul forțelor insurgente și izo
larea tot mai mare pe continent și în 
lume determină regimul de la Ma
nagua să încerce manevre de conti
nuare a somozismului fără Somoza. 
Agențiile de presă informează că 
pentru azi a fost convocat „parla
mentul" nicaraguan, oficial pentru 
a se găsi o „soluție constituțională" 
situației create, dar, potrivit versiu
nilor difuzate de agențiile de presă, 
pentru a desemna un succesor al lui 
Somoza, întrucît dictatorul ar fi pe 
cale să „demisioneze".

Va fi rejudecat procesul Wagner ?
După cum relatează 

agenția France Presse, 
autoritățile vest-germa- 
ne s-au adresat Curții 
supreme federale din 
Brazilia pentru a revi
zui sentința pronunțată 
la 20 iunie, prin care se 
respinge cererea de ex
trădare a călăului na
zist Gustav Franz Wag
ner. Demersul R.F.G. se 
bazează pe existența 
unei erori de dată, apă
rută in traducerea do
cumentelor remise jus
tiției braziliene. Este 
vorba de faptul că in 
traducerea acestor do
cumente, reglementarea 
stabilită de trupele 
aliate pentru crimele 

naziste poartă data de 
23 mai 1974, in loc de 
cea corectă — 23 mai 
1947.

Wagner se face vino
vat de participarea la 
exterminarea a 250 000 
de oameni nevinovați, 
printre care evrei, po
lonezi, prizonieri de 
război sovietici și de
ținuți din alte țări 
din lagărele de la So
bibor și Treblinka, unde 
el a fost adjunct al co
mandantului. Din docu
mentele poloneze reiese 
că Wagner a ucis cu 
mina lui cel puțin 13 
internați in lagărul de 
la Sobibor și a ordo
nat împușcarea a cite

niul activității de planificare : Kon
stantin Katușev, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
reprezentantul permanent al Uniunii 
Sovietice în C.A.E.R., președintele in 
funcțiune al Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.; Nikolai Faddeev, secretarul 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

în cadrul lucrărilor a luat cuvintul 
conducătorul delegației Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pri
mul ministru al guvernului român. 
(Cuvintul se publică in pagina a 3-a a 
ziarului).

Au luat, de asemenea, cuvintul 
conducătorii celorlalte delegații. Lu
crările ședinței continuă.

să ne Intîlnim cu oricine dorește cu 
adevărat reunificarea pașnică a țării 
Și să negociem în țară sau în străi
nătate. Reafirmăm în special că sa
lutăm din inimă declarația președin
telui Partidului Nou Democratic din 
Coreea de Sud, Kim Yong Sam, care 
dorește să-1 întîlnească pe președin
tele Kim Ir Sen pentru reglemen
tarea problemei reunificării națio
nale. De asemenea, sîntem gata să ne 
Intîlnim și cu președintele Partidu
lui Republican Democratic, dacă el 
dorește aceasta, și cu reprezentanți 
ai oricărui partid sau organizații po
litice, persoane autorizate sau parti
culare din Coreea de Sud în vederea 
reunificării țării. Fără consultări și 
dialog, reunificarea pașnică a țării 
este de neconceput. Sperăm că re
prezentanți ai partidelor politice și 
organizațiilor obștești, toți oamenii 
politici cu .conștiință națională din 
Coreea de Sud ni se vor alătura șl 
vor porni energic pe calea înfăptui
rii măreței cauze a reunificării tării 
și națiunii".

★
americane — a continuat Hă Dam — 
au declarat că nu vor avea un dialog 
cu noi în absența Coreei de Sud, dar, 
In principiu vorbind, ea nu este parte 
semnatară la acordul de armistițiu. 
Dacă autoritățile sud-coreene își 
schimbă în mod radical poziția și do
resc reunificarea și nu divizarea ță
rii, atunci s-ar putea lua în conside
rare tinerea unor convorbiri tripar
tite, permițîndu-le să participe la 
convorbirile noastre cu Statele Unite 
în momentul în care acestea s-ar 
afla într-un stadiu final.

agențiile de presă transmit:
Program de colaborare 

româno—vest-german în do
meniul sănătății.In cadrul vi- 
zitei oficiale pe care ministrul să
nătății al României, prof. dr. Eugen 
Proca, o face în R.F.G. la invitația 
ministrului federal al sănătății pen
tru problemele familiei și tineretu
lui, Antje Huber, a fost semnat pro
gramul pe doi ani de colaborare 
■între România și R.F.G. în domeniul 
sănătății, care prevede schimburi de 
specialiști, informații și cadre me
dicale.

Escala premierului brita
nic la Moscova. Aleksei Kosi- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a avut o convor
bire cu primul ministru al Marii Bri
tanii, Margaret Thatcher, care a făcut 
o escală la Moscova, în drum spre To
kio, unde va participa la reuniunea 
șefilor de stat și de guvern ai ce
lor 7 țări capitaliste industrializate. 
Au fost abordate principalele aspecte 
ale relațiilor dintre cele două țări, re- 
levindu-se dorința de a le dezvolta pe 
multiple planuri. Părțile s-au pro
nunțat pentru continuarea procesului 
de destindere, pentru frînarea cursei 
înarmărilor și măsuri de dezarmare.

Proiecte de colaborare 
între Bulgaria și Turcia. La 
Ankara s-au încheiat convorbirile 
intre Petăr Mladenov, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Bulgaria, și 
ministrul de externe al Turciei, 
Gunduz Okcun. Ele au avut ca obiect 
discutarea unor proiecte privind dez
voltarea relațiilor bilaterale în do
meniile economic, comercial și cul
tural, relatează agenția B.T.A.

Alegerile din Seychelles. 
La Victoria au fost date publicității 
rezultatele alegerilor generale desfă
șurate în Republica Seychelles. în 
funcția de șef al statului a fost 
reales președintele Partidului Unit 
Popular din Seychelles, France Al
bert Rene, in favoarea căruia au fost 
exprimate 98 la sută din numărul 
voturilor. Au fost desemnați, de ase
menea, deputății Adunării Populare.

300 de deținuți din cele 
două lagăre, pentru în
cercări de evadare.

Stabilit in 1950 în 
Brazilia, el a fost iden
tificat anul trecut de 
Simon Wiesenthal intr-o 
fotografie de ziar luată 
la o adunare care co
memora ziua de naștere 
a lui Hitler. Toate cele 
patru țări care au cerut 
extrădarea călăului na
zist — Polonia, Aus
tria, R.F.G. și Israel — 
și-au exprimat intenția 
de a urmări in conti
nuare „cazul Wagner" 
pentru ca acesta să-și 
primească pedeapsa me
ritată.

FRANȚA. în cadrul manifestări
lor culturale dedicate zilei de 23 
August, ansamblul folcloric „Doina 
Crișului" din orașul Ineu a prezen
tat spectacole deosebit de aprecia
te în mai multe orașe din departa
mentul Loire — Atlantique.

ECUADOR. La Institutul poli
tehnic militar din Quito a avut loc 
o reuniune în cadrul căreia au fost 
relevate semnificația actului de la 
23 August 1944, realizările Româ
niei in anii construcției socialiste, 
ca și politica sa externă activă și 
constructivă. Au fost prezentate 
filme documentare românești.

KUWEIT. La Palatul emirului 
Kuweitului a avut loc donarea de 
către Ambasada tării noastre in 
Kuweit către Biblioteca Amiri Di
wan a unor lucrări șl publicații 
privind dezvoltarea economică și

R.P. CHINEZĂ

Sesiunea Adunării Naționale a Reprezentanților Populari
Moțiune de revizuire a unor prevederi ale Constituției

BEIJING 27 (Agerpres). — în ca
drul sesiunii Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. Chi
neze, care își continuă lucrările la 
Beijing, Comitetul Permanent a pre
zentat o moțiune de revizuire a unor 
prevederi ale Constituției referitoare 
la functionarea organelor administra
tive. Moțiunea prevede, între altele, 
reorganizarea administrației locale și 
crearea funcțiilor de guvernator de 
provincie, președinte al regiunii 
autonome, primar de oraș, șef de

★

Biroul de statistică al R.P. Chineze 
a dat publicității miercuri un comu
nicat privind îndeplinirea planului e- 
conomic national pe anul 1978, în care 
se relevă că valoarea producției in
dustriale și agricole globale a țării a 
atins, în anul respectiv, 569 miliarde 
yuani, înregistrînd o creștere de 12,3 
la sută față de 1977. Comunicatul,

„Sînt necesare măsuri efective 
de stăvilire a cursei înarmărilor"

— subliniază reprezentantul Suediei în Comitetul 
pentru dezarmare de la Geneva

GENEVA 27 (Agerpres). — „Exis
tă o discrepanță tot mai mare în
tre negocierile de dezarmare de la 
Geneva și realitățile cursei înarmă
rilor", a declarat șeful delegației 
suedeze la Comitetul pentru dez
armare, doamna Inga Thorsson. 
Făcind un bilanț al lucrărilor din 
prima jumătate a acestui an ale co
mitetului, Inga Thorsson a apreciat 
că „omenirea are dreptul să ceară

Dialogul la nivel înalt 
iugoslavo-portughez. La 
Brioni s-au încheiat convorbirile 
dintre președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, și președintele Por
tugaliei, Ramalho Eanes, aflat în 
vizită oficială în Iugoslavia, Cei 
doi șefi de stat au evidențiat posibi
litățile existente pentru amplificarea 
cooperării bilaterale, și-au afirmat 
interesul profund pentru transfor
marea Mediteranei într-o zonă a 
păcii și cooperării, lipsită de arme 
nucleare, au subliniat importanța ac
tivității țărilor nealiniate în lupta 
pentru asigurarea păcii și securității 
în lume și pentru insLaurarea unor 
relații economice mai echitabile între 
state.

Manifestație de protest 
la Seul. Peste 1 000 de studenți ai 
Universității Koryo, din Seul, au or
ganizat în incinta universității un 
miting de protest împotriva acțiuni
lor antipopulare și antinaționale ale 
autorităților din Coreea de sud — 
relatează agenția A.C.T.C. Studenții 
au adoptat o rezoluție în care au ce
rut abrogarea legilor dictatoriale, 
democratizarea țării, eliberarea de- 
ținuților politici, încetarea arestărilor 
arbitrare și a represiunilor la care 
sînt supuși oamenii cu vederi pro
gresiste.

Intîlnire la nivel înalt 
iordaniano-Iibiană.La Araraan 
s-au încheiat miercuri convorbirile 
dintre regele Hussein al Iordaniei și 
Moammer El-Geddafi, conducătorul 
marii revoluții de la 1 septembrie din 
Libia, în cadrul turneului acestuia 
intr-o serie de țări arabe. Cei doi 
șefi de stat au trecut în revistă re
lațiile bilaterale și au examinat eve
nimentele din Orientul Mijlociu și 
din lumea arabă, precum și alte ciies- 
tiuni de interes reciproc.

Spre reînnoirea conven
ției de la Lome. Dupa doua zilB 
de dezbateri, miercuri au luat sfîrșit 
la Bruxelles lucrările noii runde 
de negocieri consacrate reînnoirii 
Convenției de la Lome, în baza că
reia 57 de state în curs de dezvoltare 
din Africa, zona Caraibilor și Paci
ficului (A.C.P.) sint asociate la Piața 
comună. Deși rezultatele nu sint 
pe măsura așteptărilor țărilor A.C.P., 
se apreciază că noua Convenție ar 
putea fi semnată în cîteva săptă- 
mini.

Ploile torențiale și furtunile 
care s-au abătut, începind cu sfîrși
tul săptămînii trecute, asupra Anato- 
liei, au provocat moartea a șapte 
persoane și importante pagube ma
teriale. Direcția generală de meteo
rologie din Turcia a anunțat că tim
pul nefavorabil se va menține alte 
cîteva zile în regiunile din centrul 
și estul Anatoliei. 

social-politică a României. Donația 
include ultimele volume ale ope
relor președintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

MALI. La Bamako a fost orga
nizată o seară culturală românească, 
care a inclus proiecții de filme 
documentare și artistice. Au parti
cipat membri ai guvernului tării 
gazdă, alte persoane oficiale, un 
numeros public. Despre însemnă
tatea celor două evenimente în 
viața poporului român a vorbit în
sărcinatul cu afaceri al țării 
noastre.

AUSTRALIA. în cadrul emisiunii 
sale intitulate „60 de minute" 
— care cuprinde știri și reportaje 
din întreaga lume — televiziunea 
australiană a transmis un film des
pre România.

(Agerpres)

district, județ sau oraș șl director de 
comitet administrativ comunal. Mă
surile respective, relatează agenția 
China Nouă, sint impuse de sarcinile 
modernizării socialiste, întrucît „in
stituțiile provizorii care au apărut în 
cursul revoluției culturale nu mai pot 
satisface cerințele noii perioade". De 
asemenea, propunerile respective au 
drept țel „să contribuie la întărirea 
democrației și a sistemului juridic și 
să reflecte legătura strînsă d’ntre 
guvern și popor in China".

★
transmis de agenția China Nouă, 
precizează că venitul național a fost 
în 1978 cu 12 la sută mai mare față 
de anul precedent.

La sfîrșitul anului 1978, se arată în 
comunicat, populația Chinei era de 
975 230 000 locuitori (inclusiv provin
cia Taivan), rata creșterii naturale 
fiind de 12 la mie.

schimbări majore în munca noastră, 
după 17 ani de negocieri in urma 
cărora nu s-a ajuns la abolirea nici 
unui singur sistem de armamente". 
Ea a adăugat că retorica nu mai este 
suficientă și că în prezent se im
pune o discuție sinceră și realistă 
cu privire la marile discrepanțe din
tre ceea ce se întîmplă în realitate 
in lume și negocierile de dezarmare 
de Ia Geneva.

Primire la Beijing. Premi~- 
rul Hua Guofeng a primit la Beijing 
delegația pakistaneză condusă de Faiz 
Aii Chisti, ministrul muncii, care în
treprinde o vizită oficială în R. P. 
Chineză. Au fost abordate probleme 
ale dezvoltării continue a relațiilor 
chino-pakistaneze, precum și ches
tiuni ale situației internaționale.

Conferința internaționali 
a muncii 3 ad°Ptat 0 serie de re
zoluții privind situația copiilor in 
lume, ajutorarea handicapaților, 
crearea unor relații sociale mai bune, 
intensificarea cooperării tehnologice 
internaționale.

Lupta poporului din R.S.A. 
pentru libertate și echitate socială 
reprezintă o componentă a luptei co
mune a popoarelor din Africa aus
trală împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului și rasismului — se 
arată într-o declarație a Congresului 
Național African, dată publicității la 
Londra, cu ocazia Zilei libertății 
.Africii de Sud. Congresul Național 
African apreciază că sarcina sa pri
mordială este de a întări unitatea 
tuturor forțelor democratice ale țării 
in vederea răsturnării regimului de 
apartheid. Extinderea luptei armate 
din R.S.A. conferă poporului încre
derea în victorie.

Elemente neofasciste au 
atacat sediul federației 
P.C.F. din ora?ul Nantes. Partidul 
comunist, alte organizații democra
tice franceze au cerut autorităților 
să adopte măsuri pentru curmarea 
activității elementelor neofasciste și 
pentru a sancționa pe cei vinovați de 
atentat.

Reuniunea O.C.AJVf.La Co* 
țonou, in Republica Populară Benin, 
au început lucrările celei de-a X-a 
reuniuni la nivel înalt a Organizației 
Comune Africane și Mauritiene 
(O.C.A.M.), la care iau parte șefii de 
stat din Benin, Niger, Ruanda, Togo 
și Volta Superioară, miniștrii de ex
terne ai Coastei de Fildeș, Imperiului 
Centrafrican și Senegalului, precum și 
un reprezentant cu rang de ambasador 
al statului Mauritius.

Condamnarea autorilor 
masacrului de la Alep.Curtea 
Supremă a securității de stat din Si
ria a condamnat la moarte și la pe
depse cu închisoarea pe diferite ter
mene persoanele acuzate de asasi
nate și acte de violență, activități 
care au culminat cu masacrul de la 
16 iunie, la Școala de ofițeri din 
Alep, unde aproximativ 50 de cădeți 
au fost uciși și numeroși alții răniți. 
Persoanele condamnate sînt membri 
ai organizației „Frații musulmani", 
interzisă în Siria. Unii dintre acuzați 
au fost condamnați în contumacie.
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