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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Iu Plenum comune a Comitetului Centrul

al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem 

ul Dezvoltării Economice și Sociale a României
Stimați tovarăși,Aș dori să încep prin a mulțumi Comitetului Central pentru hotă- rîrea pe care a luat-o, de a fi propus, în cadrul conferințelor organizațiilor județene de partid, pentru funcția de secretar general al partidului. Desigur, hotărîrea o vor lua partidul, Congresul. Eu mulțumesc însă Comitetului Central pentru această încredere, asi- gurîndu-1 că mă voi strădui, ca și pînă acum, să-mi fac datoria, să îndeplinesc hotărîrilc partidului și Congresului. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,Plenara Comitetului Central a dezbătut și adoptat documente de importanță deosebită pentru dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, pentru înfăptuirea neabătută a Programului elaborat de Congresul al XI-lea privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. Aceste documente urmează să fie dezbătute în partid, în rîndurile întregului nostru popor, în conferințele județene și apoi supuse aprobării Congresului al XII-lea.în proiectul de Directive privind dezvoltarea economico-socială pînă în 1985 și în perspectivă pînă în 1990 se trasează principalele niveluri ale dezvoltării noastre eco- nomico-sociale, pornindu-se de la 

obiectivul fundamental stabilit în Programul partidului — și anume de a asigura baza tehnico-mate- rială și înfăptuirea celorlalte cerințe ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Realizarea acestui obiectiv fundamental presupune ridicarea țării noastre pe o nouă treaptă de dezvoltare, asigurarea creșterii susținute a nivelului de trai material și spiritual al poporului, a gradului general de civilizație, precum și întărirea continuă a independenței și suveranității patriei noastre socialiste.Directivele prevăd căile și măsurile prin care se asigură realizarea acestui obiectiv fundamental.După cum ați putut constata din proiectul de Directive, va continua activitatea de dezvoltare în ritm înalt a întregii economii naționale, a produsului social, producției nete și venitului național — condiții hotărîtoare pentru înfăptuirea prevederilor Programului partidului. în mod deosebit, în următorul cincinal se vor accentua afirmarea revoluției tehnico-științifice și realizarea unei noi calități în toate domeniile de activitate. Trebuie să avem în vedere că, în cincinalele care aii trecut, am acumulat, din punct de vedere material, o bază tehnicO-economică puternică ; am realizat, de asemenea, acumulări însemnate în dezvoltarea clasei muncitoare — atît numericește, cit și din punctul de vedere al pre

gătirii profesionale și politice — a țărănimii noastre noi și a intelectualității. Am realizat, deci, în toate domeniile o puternică acumulare de forțe, care impune trecerea obligatorie la o nouă calitate. Să înfăptuim această cerință a dialecticii, dacă dorim să mergem înainte! Altfel, există riscul să rămînem pe loc, și chiai’ să dăm înapoi. Trecerea la o nouă calitate, pe baza acumulărilor cantitative din toate domeniile, se impune acum ca o necesitate obiectivă pentru realizarea Programului elaborat de Congresul al XI-lea, pentru crearea condițiilor de înfăptuire a societății comuniste în România.La întocmirea proiectului de Directive s-a ținut seama, în primul rînd, de schimbările economiei românești, cît și de necesitatea asigurării tuturor mijloacelor necesare înfăptuirii neabătute a Programului partidului. în același timp, s-au avut în vedere fenomenele noi apărute în economia internațională. Mă refer, îndeosebi, la accentuarea și prelungirea crizei economice, a instabilității, și mai ales la criza energetică și petrolieră, care va continua să se adîncească în viitor.Pornind de la aceste realități, atît naționale, cît și internaționale, au fost stabilite nivelurile și orientările dezvoltării economiei noastre naționale. După cum ați putut 

constata, se are în vedere ca industria să se dezvolte, și în cincinalul 1981—1985, într-un ritm înalt — de 8—9 la sută. Unele ramuri vor crește și mai mult: construcția de mașini într-un ritm de 10—11 la sută, iar chimia de circa 10 la sută. Avînd în vedere criza de energie și petrol, se prevede o anumită restructurare a dezvoltării industriale în viitor. Se va pune un accent mai mare pe ramurile industriale, cu un consum de combustibil și energie mai redus, iar industria prelucrătoare va asigura o valorificare superioară mai înaltă a materiilor prime și materialelor de care dispunem.în viitorul cincinal avem în vedere reducerea consumului și im-’' portului de petrol față de nivelul din 1980. Aceasta se va realiza, pe de o parte, prin orientarea nouă — pe care am menționat-o — a dezvoltării industriei, iar pe de alta printr-o reducere foarte serioasă a consumurilor de combustibil și energie. Se va renunța la unele capacități de producție e- xistente din categoria celor mari consumatoare de petrol și energie sau se vor reduce la strictul necesar.Industria ușoară și alimentară se vor dezvolta într-un ritm de circa 7—8 la sută anual, asigurînd satisfacerea în bune condiții a necesităților de consum ale între

gii populații și anumite disponibilități de export, îndeosebi la industria ușoară. în legătură cu a- ceasta, trebuie să menționez că încă în 1980’ realizăm, pe ansamblu, un consum corespunzător cerințelor științific determinate, considerate ca optimale și pe plan internațional. Am ajuns la circă 3 240 calorii pe locuitor, iar pe plan internațional se consideră că de la 3 000 calorii în sus consumul satisface necesitățile fiziologice ale omului. Și în producția textilă, de încălțăminte și altele, ajungem la un nivel de consum comparabil cu consumurile multor țări avansate din punct de vedere economic. Aceste consumuri satisfac pe deplin cerințele oamenilor muncii, ale întregii populații din țara noastră.Un accent deosebit se va pune în cincinalul viitor pe ridicarea nivelului tehnic al activității industriale, pe o calitate tot mai înaltă a întregii producții ...de bunuri materiale, atît pentru satisfacerea cerințelor interne, cît și pentru realizarea competitivității cu produsele similare pe plan internațional. Nu consider că trebuie să insist mai mult asupra acestor probleme, pentru că ele sînt larg expuse în proiectul de Directive.în mod deosebit, proiectul Directivelor acordă o preocupare mare dezvoltării bazei de materii 

prime. Avem în vedere să identificăm, în țară, noi substanțe utile, noi minereuri care să asigure în- tr-o măsură mai mare necesitățile de materii prime și materiale ale economiei. în această privință, prevederile din Directive trebuie considerate minime, urmînd ca, pînă Ia definitivarea și supunerea lor aprobării Congresului al XII-lea — și apoi pînă la definitivarea planului cincinal viitor — ele să fie mai mult aprofundate. Se prevede o intensificare a activității de cercetare geologică, alocîndu-se în acest scop mijloacele materiale și financiare necesare. Vor fi luate și măsurile organizatorice necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activității în acest important sector. Există un proiect de program pentru activitatea geologică, care, pînă la Congres, va fi adoptat de Comitetul Politic Executiv și supus plenarei Comitetului Central. Pe baza lui se va desfășura întreaga activitate în acest sector.în cadrul asigurării bazei materiale pentru activitatea de producție, un loc important îl ocupă recuperarea și refolosirea materialelor. Se are în vedere ca, pe această cale, să se acopere 40—50 la sută — în unele sectoare chiar peste 50 la sută — din necesarul de materiale și materii prime pentru consumul intern. De fapt, recuperarea și refolosirea materiale

lor vor deveni o sursă foarte importantă pentru asigurarea bazei de aprovizionare a economiei; a- ceasta va reprezenta de fapt mai mult decît ne va da întreaga industrie minieră și va depăși cu mult importul de materii prime și materiale.Subliniez acest lucru pentru a se înțelege bine 'atenția deosebită pe care trebuie s-o acordăm în viitor acestei importante surse de asigurare a bazei materiale pentru desfășurarea activității de producție. Trebuie să asigurăm folosirea mai largă a fierului vechi, care va duce la o reducere a consumului de cocs și energie de circa 30 la sută pe tona de oțel. Acest lucru este valabil și pentru celelalte materiale. Trebuie să fim conștienți că odată cu fiecare ciob de sticlă se aruncă energie și sodă caustică. Strîngerea și refolosirea materialelor — inclusiv a cioburilor de geam — înseamnă economie de energie și de substanțe utile. Noi pornim de la concepția ma- terialist-dialectică potrivit căreia în natură nimic nu se pierde, totul se transformă. într-adevăr, nici o materie nu se pierde. Dar una este ca materia utilă să se transforme în fum, în praf, în gaze — poluînd atmosfera — și alta este ca ea să fie captată și
(Continuare în pag. a Il-a)v ' •Lucrările sesiunii Marii Adunări NaționaleVineri dimineața au fost reluate în plen lucrările sesiunii a IX-a a celei de-a Vil-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Ora 10. în aplauzele deputaților și invitaților, sosesc în rotonda Marii Adunări Naționale tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat.împreună cu secretarul general al partidului, in lojile oficiale au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană,

Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ștefan Voitec.în sală se aflau, de asemenea, membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.La lucrările înaltului for legislativ al țării au luat parte, de asemenea, în calitate de invitați, membri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii, personalități ale vieții științifice, culturale și artistice, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.

Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat înscrise următoarele puncte :1. — Depunerea jurămintului de credință și devotament față de Republica Socialistă România de către un membru al Consiliului de Stat ;2. — Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1972 cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României ;3. — Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor nr. 9/1972 ;4. — Proiectul de lege pentru mo

dificarea și completarea Legii contractelor economice nr. 71/1969 ;5. — Raportul privind controlul exercitat de Consiliul de Stat în legătură cu aplicarea și respectarea legilor ;6. — Proiectele de legi pentru a- probarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.La propunerea Biroului Marii A- dunări Naționale, înaltul for legislativ al țării a aprobat ca Raportul privind controlul exercitat de Consiliul de Stat în legătură cu aplicarea și respectarea legilor, înscris la punctul 5 pe ordinea de zi, să fie prezentat în următoarea sesiune a Marii Adunări Naționale.
(Continuare în pag. a IV-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele și vicepreședintele 

organizației „Joint“Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit vineri dimineața pe Donald Robinson, președintele organizației „Joint", și pe Ralph' Goldman, vicepreședintele organiza
ției, care fac o vizită în țara noastră.La primire a luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A fost de față Moses Rosen, șeful

rabin al Cultului Mozaic din țar* noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.,

Succese în cinstea marii noastre sărbători

AU DEPĂȘIT

PLANUL SEMESTRIAL

Industria județului 
HunedoaraColectivele de muncă din unitățile economice din județul Hunedoara au realizat in primul semestru al acestui an o producție industrială mai mare cu 648 milioane lei decit in aceeași perioadă a anului trecut. Industria hunedoreană a pus la dispoziția economiei naționale, peste prevederile planului, 279 milioane kWh energie electrică, 17 700 tone oțel aliat și înalt aliat, 47 700 tone laminate finite, 7 950 tone cocs metalurgic, 1 185 tone mașini și utilaje pentru industria metalurgică și minieră, însemnate cantități de cărbune, minereu de fier preparat, materiale de construcții și alte produse.

Industria județului 
HarghitaImportante realizări au consemnat in cronica întrecerii socialiste în întîmpinarea zilei de 23 August și oamenii muncii din tinăra și moderna industrie a județului Harghita. Față de planul la zi, personalul muncitor din această parte a țării a realizat un spor de producție de 116 milioane lei și o producție- marfă de 47 milioane lei. Sporul de producție realizat în acest an se materializează în 630 tone fontă specială de primă fuziune, aparate Electrice de joasă tensiune în valoare de 7,6 milioane lei, 204 tone utilaj tehnologic pentru industria metalurgică, 325 tone mașini și. mijloace tehnice pentru industria chimică, 7 100 mc cherestea, 40 000 mp plăci aglomerate din lemn ș.a.

Industria județului 
BrașovOamenii muncii din industria județului Brașov au încheiat primul semestru cu un bilanț rodnic. Pe ansamblul județului, planul producției industriale a fost depășit cu 139 milioane lei. Semnificativ este faptul că peste 88 la sută din sporul de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii, indicator superior cifrei înscrise în plan cu 351 lei pe fiecare om al muncii din industrie.

Cu 6 000 tone lignit 
mai multMinerii de la Motru-Vest au rotunjit, vineri, la 6 000 tone cantitatea de lignit extrasă peste prevede

rile planului, îndeplinindu-și, cu 180 de zile mai devreme, angajamentul asumat in întrecerea socialistă pe întregul an. Succesul a fost înregistrat îndeosebi ca urmare a acțiunilor inițiate de consiliul oamenilor muncii pentru folosirea mai bună a complexelor mecanizate de abataj și combinelor de Înaintare in galerii, pentru depășirea productivității fizice pe post, indicator care, comparativ cu perioada corespunzătoare din 1978, a înregistrat o creștere de peste 10 la sută.
34 milioane kWh energie 

electrică economisităColectivele unităților industrial din județele Iași și Vaslui au intrat în cel de-al doilea semestru al anului cu o economie de peste 34 milioane kilowați-oră energie electrică, volum ce reprezintă echivalentul a peste 10 200 tone combustibil convențional. Energia economisită este suficientă pentru a asigura necesarul de energie electrică pentru o perioadă de peste 6 luni întreprinderii de antibiotice din Iași.
Suplimentar, la exportPentru muncitorii întreprinderii „Textila" din Buzău perioada scursă din acest an a fost cea mai rodnică de la înființarea unității. între altele, ei au realizat, peste prevederi, produse destinate exportului, a căror valoare depășește 2 milioane lei valută. în același timp, gama sortimentală a crescut cu 10 noi tipuri de stofe pentru mobilă și îmbrăcăminte, realizate in 20 de poziții coloristice și 30 de desene, pro- A duse solicitate de noi firme de peste hotare.
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NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)refolosită. Una este ca sticla să fie aruncată și fierul lăsat să ruginească, și alta să le rel'olosim. Aceasta este valabil pentru toate categoriile de materiale. Problema recuperării și refolosirii materialelor este una din problemele de importanță deosebită pentru dezvoltarea noastră viitoare, pentru asigurarea necesarului de materii prime.De asemenea, trebuie să acordăm o atenție mai mare recondi- ționării subansambielor mașinilor și utilajelor. Este necesar să stabilim și în această privință norme — așa cum s-a făcut și în ’alte țări — asigurînd recondițio- narea pieselor de mai multe ori ți refolosirea lor. Practic nu există subansamblu care să nu poată fi recondiționat și refolosit, cel puțin o dată, de două ori. Aceasta duce, de asemenea, la o mare economie de materiale, oțeluri speciale, energie, muncă și ușurează soluționarea reală a problemelor aprovizionării. S-a vorbit aici și despre piesele de schimb. Există, desigur, o problemă a pieselor de schimb, dar există și problema recuperării și recondiționării pieselor de schimb. Aceasta trebuie, de asemenea, să constituie una din sarcinile noastre deosebite. Ea va fi introdusă în plan și în normele de consum în cincinalul care urmează.Am insistat asupra acestor probleme pentru că asigurarea pe aceste căi a bazei de materii prime constituie una din problemele esențiale ale cincinalului 1981— 1985. Desigur, noi vom continua să importăm materii prime, materiale. Dar avînd în vedere că pe plan mondial prețurile continuă să crească, trebuie să punem un accent mult mai mare pe folosirea cu spirit de răspundere, cu maximum de spirit gospodăresc a ceea ce avem în țară.

Stimați tovarăși,în proiectul de Directive se subliniază rolul important al agriculturii, care urmează să cunoască o puternică dezvoltare, să devină o agricultură socialistă, modernă, de înaltă productivitate. Alături de asigurarea bazei de materii prime și a energiei, agricultura Vă sta pe același loc, pe același plan. Asigurarea materiilor prime, a combustibilului și energiei, și dezvoltarea bazei de materii prime și alimente din agricultură sint cele mai importante priorități economice de care depinde dezvoltarea industriei, a tuturor ramurilor de activitate. Pornind de la aceasta, avem în vedere să accentuăm procesul de modernizare a agriculturii, de înfăptuire a programului de irigații, de îmbunătățiri funciare. in vederea creșterii potențialului productiv al pămîntului. Trebuie să punem un accent deosebit pe buna gospodărire, pe folosirea rațională a suprafețelor arabile. Să punem capăt cu desăvîrșire risipei de pămînt. Ne propunem să realizăm chiar o anumită creștere a suprafeței arabile pină în 1985 — eu o consider minimă prevederea înscrisă în Directive. Să asigurăm gospodărirea cu un înalt simț de răspundere a suprafețelor existente, pe structuri de culturi, să mărim suprafața arabilă pe seama terenurilor irosite fără rost. Este necesar să realizăm o nouă revoluționare a activității agricole, avînd în vedere că și aici am realizat mari acumulări cantitative. Să obținem acum transformarea acestor acumulări într-o calitate 

nouă, care să se materializeze în creșterea producției de cereale și,, plante tehnice, în legumicultura, viticultură, zootehnie. Să ne propunem incheierea pînă în 1985 a modernizării tuturor plantațiilor viticole și pomicole, în conformitate cu programul adoptat de plenara Comitetului Central al partidului. Să asigurăm creșterea simțitoare a producției în toate domeniile. Să realizăm o legumicultura de înaltă productivitate și în sortimentele necesare unui consum rațional, cu substanțe nutritive de calitate rit mai bună. Un rol important în această privință revine consiliilor unice agroindustriale, care au menirea să unifice activitatea unităților de stat și cooperatiste, să realizeze în acest cadru o mai bună specializare și raionare a culturilor. Să se asigure obținerea unor recolte maxime de pe terenurile fiecărui consiliu agroindustrial. Se poate spune că, pe baza realizărilor de pînă acum, agricultura va satisface pe deplin, în 1980, necesitățile de consum, științific fundamentate, pentru întreaga populație și va asigura cantități sporite de produse destinate exportului. Agricultura trebuie să devină o bază puternică de aprovizionare a industriei cu produse care trebuie valorificate superior.O atenție deosebită s-a acordat dezvoltării economico-sociale în continuare, în mod echilibrat, a tuturor județelor țării. în actualul cincinal am mers pe o producție industrială globală, minimă de circa 10 miliarde lei pe fiecare județ — ceea ce a corespuns etapei în care ne aflăm. Am considerat acum necesar să realizăm o mai bună echilibrare, pornind de la producția pe locuitor. Avem în vedere că există o mare diferență între județe în.ce privește numărul populației : sînt unele județe cu 200 000 de locuitori, altele cu peste 800 000 de locuitori. Dacă am stabili un minim de 10 miliarde lei pe fiecare județ, evident, cele cu 200 000 de locuitori ar putea fi de patru ori mai înainte decît cele cu peste 800 000 locuitori.De aceea am considerat necesar să stabilim obiectivul producției globale pe locuitor. Aceasta va asigura o repartizare mai justă a forțelor de producție și o ridicare generală a nivelului economic și a gradului de civilizație al tuturor zonelor. Aceasta corespunde intr-adevăr politicii generale a partidului nostru, atît sociale, cît și naționale, de dezvoltare corespunzătoare a tuturor zonelor, de asigurare a unor condiții de muncă și viață egale pentru toți membrii societății, pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. în proiectul de Directive s-a avut în vedere să pornim,'pentru următorul cincinal, de la realizarea unei producții minime pe locuitor de 70 000 lei. Ca urmare a dezvoltării de pină acum, avem județe, ca de exemplu Brașovul, care vor avea o producție de peste 160 000 lei pe locuitur. Desigur, nu ne propunem să reducem acest- nivel, dar va trebui să acționăm în perspectivă pentru creșterea producției pe locuitor în toate județele. Cea mai mică producție globală pe locuitor va fi de peste 70 000 lei. Din aceasta avem în vedere ca o valoare de circa 50 000 lei' să fie reprezentată de producția industrială, cel puțin10 000 lei de producția agricolă —• după calculele făcute de Ministerul Agriculturii, împreună cu județele, probabil vom trece de11 000 lei media pe țară — și circa 10 000 lei de transporturi, con

strucții, servicii și alte activități. Deci dorim să asigurăm condiții de dezvoltare tuturor domeniilor pentru a satisface necesitățile tuturor locuitorilor din orașele, comunele și județele patriei noastre.Desigur, aceasta cere să se depună în unele județe eforturi mari ; dar pentru toate județele eforturile vor fi de cîteva ori mai mici decît în cincinalul actual. Nici un județ nu va mai crește de 4 sau de 5 ori. Cea mai mare creștere va fi, probabil, de 2—2,2, cel mult de 2,5 ori. Deci, prin măsurile ce vor fi luate, atît pe plan central, cît și local, sarcinile vor putea fi realizate în condiții corespunzătoare. Avem în vedere ca, în perspectivă, în județele cu un nivel înalt de dezvoltare, inclusiv în Capitală, să nu mai amplasăm noi unități industriale. Mai mult chiar, unele unități de mai mică tehnicitate vor fi mutate treptat în localitățile din jurul orașelor, în județele respective, iar cele din București în județul Ilfov.Se va pune un accent deosebit pe creșterea productivității muncii și pe realizarea unei producții de nivel superior din punct de vedere tehnic și calitativ.Așa cum am menționat — și cum ați putut vedea și din proiectul de Directive și din proiectul planului energetic — o atenție deosebită va trebui să acordăm, în cincinalul viitor, dezvoltării bazei energetice și de combustibil. Aceasta presupune să intensificăm activitatea de descoperire a noi rezerve de petrol, gaze și cărbune și să asigurăm punerea lor în valoare. Trebuie să mărim gradul de extragere a petrolului, care este acum în jurul a 30 la sută. în Directive se prevăd în acest sens unele creșteri, dar ele sînt minime, trebuie să ne propunem obiective mult mai îndrăznețe.în același timp, trebuie să pornim de la necesitatea ca, în următorul deceniu. România să devină independentă din punct de vedere al energiei și combustibilului, să nu mai depindă de import în aceste domenii. Acesta este un obiectiv de bază pină în 1990. în prima etapă, pînă în 1985, trebuie să reducem mai mult decît se prevede în Directive importul de petrol și combustibil. Noi am prevăzut un import mai redus de petrol, dar îl considerăm și pe acesta maxim și trebuie să acționăm pentru a-1 reduce și mai mult, prin identificarea și punerea în valoare a noi surse energetice din țară. Pe lîngă sursele cunoscute, trebuie — așa cum se menționează și în Directive, în planul de cercetare și în planul energetic — să intensificăm activitatea pentru descoperirea de noi surse de energie. Nu vreau să mă opresc acum asupra acestora ; în proiectul de Directive sînt enumerate succint, iar în programele concrete sînt înfățișate pe larg. Desigur, avem în vedere și măsuri organizatorice, asigurarea soluțiilor corespunzătoare în această privință. Trebuie să fim conștienți că este obligatoriu pentru dezvoltarea societății noastre socialiste, a țării noastre, să ne asigurăm independența, li- chidînd situația de importatori de combustibil și energie.
Stimați tovarăși,Următoarele două decenii se vor caracteriza printr-un puternic avînt al științei, tehnicii și tehnologiilor noi, de înaltă productivitate. Pornind de la aceasta, este necesar ca România să asigure dezvoltarea intensă a întregii activități știin

țifice și tehnice, preocuparea pentru crearea de noi tehnologii. Pe această cale se va asigura o bază trainică, din toate punctele de vedere, pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. După cum vă amintiți, ‘în Program se subliniază faptul că numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale gindirii umane, vom putea realiza obiectivele de făurire a celei mai înaintate și mai drepte societăți din cîte a cunoscut omenirea. Iată de ce s-a elaborat programul pe care l-am adoptat în plenară, în unanimitate, cu privire la activitatea de cercetare în toate domeniile, la impulsionarea punerii in valoare a gindirii și forței creatoare a poporului nostru, a oamenilor de știință, a oamenilor muncii. Aș dori să atrag atenția asupra unui fapt. Programul nostru de cercetare are mai multe etape : 1985, 1990. 2000. Am pornit de la necesitatea ca cercetarea să devanseze cu cel puțin 5 ani activitatea economică, oferind soluții noi pentru diferite domenii de activitate cu cîțiva ani înainte. A înfăptui ceea ce e prevăzut în Directive sau în planul cincinal privind dezvoltarea unui anumit sector este, desigur, un lucru foarte important; cercetarea, activitatea tehnică și tehnologică trebuie să răspundă cerințelor planului cincinal, să contribuie la realizarea lui. Dar dacă cercetarea se va limita doar la aceste prevederi, ea va rămine în urmă, nu-și va îndeplini menirea pe care o are în accelerarea progresului societății. Pe lîngă problemele puse de dezvoltarea e- conomico-socială imediată, cercetarea trebuie să-și propună probleme noi. Institutul metalurgic, de pildă, nu trebuie să-și propună numai ce și-a propus Ministerul Industriei Metalurgice în plan; el trebuie, desigur, să acționeze pentru îndeplinirea acestor prevederi, dar în același timp trebuie. să-și propună și să realizeze lucruri noi ÎP perioada următorului cincinal, care nu sînt prevăzute în planul ministerului. EI trebuie să soluționeze probleme care să fie aplicate, dacă nu în cincinalul acesta, cel mai tîrziu în cincinalul viitor. Să promovăm o gîndire mai îndrăzneață, mai revoluționară în știință, pentru că numai așa vom putea ține pasul cu uriașele descoperiri care au loc în lume, vom putea face să crească contribuția științei și tehnicii românești, atît la progresul societății noastre socialiste, cît și la știința și civilizația mondială.Pornind de la concepția revoluționară, materialist-dialectică și istorică, să fim conștienți că nu există domeniu unde s-a spus ultimul cuvînt; există numai lucruri cunoscute la un moment dat, dar în toate domeniile omenirea cucerește mereu noi succese in cunoaștere, realizează noi descoperiri. Să renunțăm la mentalitatea unor cercetători care spun: „Atît se face și pe plan mondial'*, în felul acesta nu se pot face cercetare, știință! Nu putem merge înainte dacă ne mărginim să copiem, să reedităm ceea ce s-a făcut deja. Trebuie să pornim de la ceea ce s-a realizat pe plan mondial pentru a face noi descoperiri, pentru a merge înainte! Aceasta este știință nouă ! Desigur, este important să reeditezi ceea ce au făcut alții bun. Dar aceasta nu este știință. Pornind de Ia concepția noastră revoluționară despre lume, natură și societate, trebuie să punem la baza 

întregii noastre activități o gîndire științifică nouă, îndrăzneață, revoluționară.Să ne propunem să cunoaștem pe deplin structura materiei, a proceselor fizico-chimice, biologice, genetice din natură și, pe această bază, să acționăm în mod conștient pentru dirijarea proceselor în vederea transformării naturii, conferirii a noi caracteristici unor minerale și substanțe utile, plantelor și animalelor, în vederea satisfacerii necesităților crescinde ale dezvoltării societății noastre. De asemenea, în domeniul științelor economice și sociale nu trebuie să ne mulțumim a repeta ceea ce se prevede în ho- tărîrile de partid și de stat; înfăptuirea acestor prevederi este obligatorie, iar repetarea lor nu înseamnă știință, ci activitate practică — foarte importantă, desigur, pentru aplicarea lor. Nu poate fi numită cercetare științifică activitatea pentru înfăptuirea unor ho- tărîri adoptate. Cercetarea în domeniul științelor sociale, economice trebuie să-și propună, în raport cu schimbările și cu transformările care au loc în domeniul forțelor de producție și relațiilor sociale, cu noile descoperiri științifice, să conceapă și să prevadă noi direcții de dezvoltare a societății. Numai așa știința va putea deveni o forță materială, un factor important în transformarea conștientă a societății. Desigur, vreau să se înțeleagă bine, eu nu îndemn să se renunțe’la practică; dimpotrivă, să ținem seama de practică, de viață, să verificăm orice nouă cucerire a gindirii în practică. Dar dacă ne vom mulțumi să repetăm doar ceea ce a realizat practica, nu vom reuși să dăm — nici în domeniul științelor economice și sociale, și nici în alt domeniu — noi dimensiuni gindirii și practicii științifice. Dacă Marx, Engels, Lenin s-ar fi mulțumit doar să repete ceea ce se cunoștea în practica de atunci și n-ar fi căutat, pe baza experienței practice, a gindirii înaintate, să-și imagineze și să previzioneze societatea socialistă, ei n-ar fi făcut știință, n-ar fi devenit' revoluționari, ar fi rămas economiști burghezi. Iată de ce și în domeniul științelor sociale, dacă vrem să fim în- țr-adevăr revoluționari și să contribuim la dezvoltarea societății, trebuie să aducem o contribuție creatoare la dezvoltarea gindirii și practicii socialismului.Este necesar să acționăm pentru înfăptuirea în viață a orientărilor și hotărîrilor partidului pricind legarea strînsă a științei cu învăță- mîntul, cu producția, unirea tuturor eforturilor în direcțiile hotărî- toare. Să înțelegem bine că la nivelul actual cerințele științei nu se mai pot soluționa de un om, de un institut izolat. Există o interdependență strînsă între diferite discipline științifice, între forțele din institute și din învățămînt, o interdependență strînsă între cercetători și masele de oameni ai muncii, clasa muncitoare, făuritorii de bunuri materiale. Numai prin unirea tuturor forțelor și participarea activă a clasei muncitoare, alături de cercetători, la întreaga activitate se vor putea soluționa mai rapid, în mod corespunzător, problemele complexe ale cercetării, vom face ca știința noastră să dea soluții bune de perspectivă în toate domeniile.
Stimați tovarăși,O problemă asupra căreia proiectul de Directive insistă în mod deosebit este îmbunătățirea activității economico-financiare și creș

terea eficienței economice a întregii noastre activități. După cum reiese din Directive, producția netă va crește într-un ritm de 9—10 la sută anual, superior creșterii producției industriale globale. Venitul național va crește cu 6,7— 7.4 la sută. Dar aș dori să atrag atenția că aceste cifre trebuie considerate ca minime. în domeniul creșterii producției nete, a venitului național trebuie să facem totul pentru a obține indicatori mai ridicați decît se prevede în Directive.în următorul cincinal se are în vedere continuarea dezvoltării în ritm înalt a economiei și deci alocarea unei părți însemnate din venitul național pentru dezvoltare. Cu toate acestea, în raport cu actualul cincinal, partea ce se va aloca din venitul național pentru fondul de dezvoltare va fi mai mică cu circa 3 la sută, respectiv de circa 30 la sută. Considerăm că acest nivel corespunde viitoarei etape de dezvoltare și asigură — folosit în mod rațional — înfăptuirea prevederilor din Directive.Trebuie să avem în vedere că vom ajunge la fonduri fixe de circa 2 000 de miliarde lei, ceea ce reprezintă o puternică bază materială. Să ne propunem să obținem cu aceste fonduri fixe o producție cît mai mare, un venit net și un venit național cît mai înalte. Și în această privință prevederile din Directive trebuie considerate minime. Trebuie să înțelegem că nu se mai poate merge mai departe cu slaba folosire actuală a fondurilor fixe, cu producția redusă pe care o obținem la 1 000 de lei fonduri fixe. în această privință se lucrează la un program de creștere a eficienței economice pe care, într-o plenară viitoare, îl vom supune dezbaterii, aceasta fiind una din problemele de bază ale activității noastre în cincinalul viitor. Trebuie să acționăm ferm pentru a spori producția netă la 1 000 de lei fonduri fixe. Să mergem mai hotărît la reducerea cheltuielilor materiale, a costurilor de producție în toate sectoarele vieții economice! Să reducem cheltuielile de producție. Este necesar să înțelegem că fiecare centimetru, fiecare gram risipit înseamnă o pierdere pentru economie. Problema reducerii cheltuielilor materiale, a consumului de materiale trebuie să devină o problemă centrală pentru întreaga economie. Am vorbit de recuperarea materialelor, ca sursă de bază ; reducerea consumurilor este o altă sursă foarte importantă. Reducerea consumurilor de energie și combustibil este o sursă economică importantă în multe țări — și ea trebuie să capete aceeași pondere și în economia noastră. De la început materialele trebuie dimensionate și consumate în mod corespunzător. Reducerea consumurilor materiale, de energie și combustibil în toate domeniile este una din problemele centrale ale Directivelor, ale planului cincinal viitor, ale activității noastre zilnice.Trebuie să acordăm mai multă atenție creșterii productivității muncii, pe baza mecanizării, automatizării și cibernetizării, a introducerii mijloacelor moderne în conducerea proceselor de producție, a calculatoarelor și microprocesoarelor. Aceasta presupune, totodată, și măsuri pentru reorganizarea proceselor de producție și reducerea corespunzătoare a necesarului de forță de muncă solicitată în alte domenii de activitate. Noi am introdus calculatoare, am făcut centre de calcul, le-am încadrat cu un număr mare de oameni, dar n-am redus aparatul de evidență 

și financiar. Să trecem cu hotărîr® la aplicarea măsurilor de reducer» a personalului, corespunzător dezvoltării mecanizării și automatizării. asigurînd buna organizare a procesului de producție, ridicarea productivității muncii. Aceasta presupune, de asemenea, organizarea fluxului de producție în așa fel îhcît să se poată lucra concomitent la mai multe utilaje și mașini. Problema realizării prevederilor din actualul cincinal și din Directive privind reducerea săptă- minii de lucru este legată nemijlocit de creșterea productivității muncii. Să acționăm cu toată ho- tărîrea în direcția aceasta !în proiectul de Directive se subliniază necesitatea desfășurării unei activități de comerț exterior și de cooperare în producție cu alte țări cu rezultate mai bune. Este necesar să înțelegem că atît asigurarea materiilor prime de care avem nevoie, cît Și pa’-*|ci- parea activă a țării noastre fa diviziunea internațională a muncii impun o extindere serioasă a cooperării în producție, în toate domeniile, cu țările socialiste din C.A.E.R. — al cărui statut prevede asemenea acțiuni — cu celelalte țări socialiste, precum și cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, în condițiile stabilite prin legile bine cunoscute ale țării noastre. Este necesar să realizăm acorduri și înțelegeri de lungă durată, atît în domeniul aprovizionării materiale, cît și în domeniul producției. Nu se poate realiza o producție de calitate și înaltă tehnicitate fără acorduri de lungă durată, care să dea posibilitate întreprinderilor și institutelor de cercetare să-și organizeze cum trebuie activitatea. în condițiile vieții economice moderne, dar mai cu seamă într-o economie planificată, nu se poate produce fără o perspectivă îndelungată — nu numai de cinci ani, ci chiar de 10—15 ani — care să ofere siguranța desfășurării organizate a întregii activități. Aceasta asigură, de asemenea, condiții corespunzătoare pentru creșterea eficienței economice. De aceea, problemele legate de comerțul exterior, de cooperare în producție trebuie privite cu toată seriozitatea ; ele sînt parte inseparabilă a activității pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Este necesar ca în această privință să acționăm cu mai multă fermitate. Să acordăm o atenție corespunzătoare cooperării, exportului, realizării producției de export în concordanță cu cerințele pieței internaționale, ale partenerilor.
Sîima|i tovarăși,în proiectul de Directive sînt enumerate o serie de prevederi privind ridicarea nivelului de trai material și spiritual al maselor — începînd cu creșterea veniturilor, a retribuției, a consumurilor — ce urmează să fie re? lizate în cincinalul viitor. Este bine cunoscut că în actualul cincinal, pe baza hotărîrilor Comitetului Central, ale Conferinței Naționale, vom realiza o creștere cp mult superioară prevederilor inițiale din Directive și din plan.Pentru cincinalul viitor, ținînd seama de experiența acestui cincinal, am stabilit să întocmim un program special privind creșterea nivelului de trai. Vor fi reunite toate problemele intr-un program unitar, care să dea o viziune clară a ceea ce am realizat și a ceea

(Continuare în pag. a IlI-a)

Construcția de locuințe a cunoscut în actualul cincinal o puternicâ dezvoltare. Fotoreporterul nostru a realizat ieri aceasta Imagine într-unul din marile cartiere ale Capitalei — Pantelimon Foto : E Dichiseam*
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CU VÎNTAREA TO VA RĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a H-a)ce trebuie să realizăm. Aceasta va permite să urmărim în mod unitar înfăptuirea tuturor prevederilor.Se poate spune că cincinalul viitor asigură condițiile necesare pentru ridicarea nivelului de trai al maselor, pentru realizarea unei calități noi a vieții materiale și spirituale a poporului nostru. Veniturile populației vor crește cu circa 25 la sută, retribuția reală cu 16—18 la sută ; vor crește, de asemenea, pensiile, alocațiile pentru copii, iar cheltuielile social-cultu- rale, în ansamblu, vor ajunge de la circa 10 000 lei pe familie în 1980, la circa 12 500—13 000 lei în 1985. Se are în vedere o creștere a desfacerii bunurilor de consum de 30—35 la sută. Așa cum am menționat și anterior, pe această bază se va putea asigura un consum alimentar, precum și o desfacere de textile, încălțăminte și alte produse industriale în deplină concordară" cu cerințele, de consum știirițmrc fundamentate. Mă refer îndeosebi la consumul alimentar și de i bunuri ale industriei ușoare, la care se vor asigura satisfacerea în bune condiții a cerințelor tuturor membrilor societății noastre.Se poate spune că și prevederile Directivelor în domeniul creșterii nivelului de trai se încadrează pe deplin în obiectivele Programului partidului și asigură, în această etapă, înfăptuirea lor în bune condiții, demonstrind în practică, în viață, că tot ceea ce realizăm în societatea noastră este destinat ridicării bunăstării poporului, asigurării unui nivel superior de civilizație tuturor cetățenilor.O atenție deosebită se acordă în Directive problemelor învățămîn- tului, formării cadrelor. Este de înțeles că realizarea tuturor prevederilor din Directive depinde de activitatea cadrelor, a oamenilor, a clasei noastre muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor. Iată de ce trebuie să acordăm, în continuare, țoată atenția înfăptuirii Legii învățămîntu- lui, realizării unui învățămînt modern, strîns legat de cerințele dezvoltării societății noastre, de viață și producție, care să asigure cadre cu pregătirea corespunzătoare pentru toate domeniile de activitate.Este necesar să acordăm atenție formării cadrelor de muncitori, specialiști, ridicării nivelului de pregătire profesională al țărănimii cooperatiste, al țărănimii în general. Totodată, să înfăptuim neabătut hotărîrea cu privire la perfecționarea continuă a nivelului de cunoștințe al tuturor cadrelor, începînd de la Comitetul Central, de la Comitetul Politic Executiv, pînă la ultimul muncitor. Toți avem nevoie să învățăm, dacă vrem să ne îndeplinim în bune condiții sarcinile încredințate în- tr-un domeniu sau altul, inclusiv în producție. Fără a învăța, fără a fi la zi cu noile cunoștințe ">-un domeniu sau altul, nimeni nu-și poate îndeplini cum trebuie datoria. Din păcate, mai persistă la unii tovarăși concepția greșită — pe care am combătut-o nu o dată — că e suficient să ai experiență, experiența vieții, pentru a nu mai trebui să înveți nimic. Este adevărat, viața, experiența dau mult, dar numai cu viața și cu experiența nu poți să conduci societatea, nu poți să perfecționezi mașinile. Trebuie să înveți tehnica necesară pentru a realiza orice produs. De asemenea, pentru a face o agricultură modernă este 

necesar să asigurăm pregătirea profesională corespunzătoare a țărănimii, a tuturor celor ce lucrează în această ramură economică. Această cerință este, valabilă pentru toate domeniile de activitate.Insist asupra acestei probleme, pentru că ea este hotărîtoare nu numai în cincinalul viitor, ci pentru dezvoltarea generală în perspectivă a societății noastre, pentru mersul înainte al României spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, spre comunism. Omul societății comuniste trebuie realmente să poată munci în orice domeniu ; cînd au afirmat acestea, clasicii socialismului științific n-au avut însă, desigur, în vedere că cerințele societății nu vor evolua. S-a avut în vedere că toată lumea, inclusiv măturătorul, cum spunea Lenin, va dobîndi cunoștințe care să-i permită să facă față sarcinilor în orice domeniu. Iată de ce este necesar să înțelegem cu toții — insist, de sus pînă jos — că trebuie dezvoltate cunoștințele în toate domeniile de activitate. Să acordăm atenția corespunzătoare pregătirii muncitorilor, inginerilor, profesorilor, oamenilor de știință, activului de partid și de stat, conducătorilor de partid și de stat. Numai așa vom putea corespunde, ne vom putea îndeplini sarcinile încredințate de popor, de partid, numai așa vom putea asigura mersul ferm înainte al societății noastre, vom înfăptui revoluția și în știință, și în cultură, și în tehnică, în toate domeniile.Este necesar, de asemenea, să acordăm mai multă atenție educării și formării omului nou, ridicării conștiinței socialiste a maselor, activității politico-ideologice. Să fim mai activi în afirmarea concepțiilor noastre filozofice, revoluționare, despre lume și societate, să fim mai combativi, să nu închidem ochii sau să lăsăm cale liberă diferitelor concepții retrograde, înapoiate. Nu trebuie confundată concepția noastră revoluționară, obligația comunistului, a activistului de partid de a lupta pentru această concepție, cu politica noastră de stat, conform căreia se respectă credința și concepția fiecăruia. Nu trebuie șă renunțăm la activitatea pentru afirmarea și demonstrarea în practică a justeței și superiorității concepției noastre despre lume și viață, a concepției socialismului științific, a materialismului dialectic și istofic. în legătură cu a- ceasta ne gîndim să organizăm o nouă dezbatere în domeniul activității politico-ideologice. Să intensificăm această activitate și pe plan național, și pe plan internațional. Există multe fenomene negative — nu atît pe plan național, deși, și la noi sînt o serie de manifestări necorespunzătoare concepției socialismului — dar mai cu seamă pe plan internațional, unde apar chiar încercări de a se reedita concepții ale evului mediu.Deci trebuie să înțelegem faptul că membrii partidului nostru,' oriunde s-ar afla — în uzină, în. teatru, în literatură, în presă, în editură — trebuie să fie luptători pentru concepția revoluționară a partidului și să acționeze pentru a demonstra în viață superioritatea a- cestei concepții. Nu trebuie să invocăm greșelile făcute într-un domeniu sau altul în trecut, pentru a trage concluzia că nu trebuie să mai facem nimic. Una este să nu fii de acord cu anumite etichetări, cu unele măsuri administrative în acest domeniu, și alta este să lupți 

pentru concepția revoluționară a partidului. De asemenea, una este libertatea pentru credințele religioase, și alta este activitatea partidului pentru promovarea filozofiei revoluționare despre natură și societate.Toate mijloacele noastre politice, ideologice și cultural-educative trebuie să servească politica partidului, promovarea concepției noastre filozofice despre lume și viață ! Dacă ne propunem să transformăm societatea, să transformăm omul, să cunoaștem tainele naturii și să o transformăm, apoi trebuie să ne propunem mai cu seamă să transformăm conștiința omului. Fără aceasta, nu putem transforma nici societatea.Iată de ce activitatea politico- educativă, de formare a omului nou, este o problemă esențială a partidului nostru ; de aceea am și înscris-o — desigur, concentrat — în Directive. La Congres ea va trebui să-și găsească tratarea corespunzătoare. Și în activitatea în acest domeniu trebuie să se producă trecerea la o calitate nouă.
Dragi tovarăși,în legătură cu documentele pe care le-am adoptat astăzi, doresc să mă refer la problema perfecționării în continuare a conducerii societății, la dezvoltarea democrației socialiste. Noi am creat un sistem larg de organisme democratice, pe care le perfecționăm continuu, creînd condiții de participare tot mai activă a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a întregii societăți. în următorul cincinal trebuie să asigurăm perfecționarea și funcționarea în cele mai bune condiții a acestor organisme. Ele trebuie realmente să poarte răspunderea deplină pentru întreaga activitate din fiecare domeniu, din fiecare unitate. Toate organismele colective largi, în care oamenii muncii participă nemijlocit, trebuie să joace un rol hotărîtor, împletin- du-și strîns activitatea cu cea a organelor de stat. Ele trebuie să devină parte inseparabilă a structurii statului nostru socialist. Să înțelegem că teza cu privire la dispariția statului presupune nu desființarea lui într-un anumit moment, ci crearea cadrului prin care masele populare participă la viața socială, își asumă răspunderea în conducerea societății. în acest sens, funcționarea organelor noastre colective trebuie ridicată la nivelul general al dezvoltării societății noastre socialiste. Cu atît mai mult cu cît în primăvara viitoare vom avea alegerile pentru Marea Adunare Națională și pentru consiliile populare, cărora trebuie să le dăm o atenție deosebită, accentuînd caracterul lor democratic.De Ia început, cînd am vorbit de societatea socialistă multilateral dezvoltată, am atras atenția că trebuie să dezvoltăm nu numai baza materială, foarte importantă de altfel, ci toate celelalte compartimente ale societății, inclusiv activitatea de educație, cultura, conștiința socialistă, democrația, participarea maselor la conducerea societății. Realizarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism nu se pot concepe fără o transformare continuă a structurii statului, fără creșterea continuă a participării maselor la conducerea societății. 

Acest proces trebuie să se accentueze în cincinalul viitor ca o parte inseparabilă a înfăptuirii Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului.Putem spune că aceste trei documente — Directivele, Programul cercetării și Programul energeticii — asigură pe deplin, împreună cu programele care urmează să mai fie elaborate, mai buna așezare a activității noastre în toate domeniile, un echilibru mai just între diferitele ramuri și sectoare ale societății. Ele ne dau garanția că dispunem de tot ce este necesar pentru ca, în condiții normale, să înfăptuim neabătut prevederile Programului partidului. Ele vor asigura, fără îndoială, ridicarea țării noastre pe o treaptă nouă de dezvoltare, vor apropia România de societatea socialistă multilateral dezvoltată, realizarea unui pas important în direcția societății comuniste.
Dragi tovarăși,în legătură cu convocarea Congresului al kll-lea al partidului, după cum ați reținut din proiectul de hotărîre, am considerat necesar să aducem și în activitatea partidului o anumită îmbunătățire organizatorică, creînd un sistem mai precis de participare a comuniștilor, a cadrelor, în diferite organe de conducere ale partidului. Desigur, dacă vorbim de democrație în general, trebuie să înțelegem necesitatea de a accentua democrația în partid, creînd condiții pentru participarea largă a comuniștilor, a tuturor membrilor de partid la adoptarea hotărîrilor, la înfăptuirea politicii generale a partidului în toate domeniile de activitate.Am considerat că este bine să stabilim pentru alcătuirea Cp- mitetului Central criterii precise, și anume alegerea unui membru al Comitetului Central la 12 000 membri de partid și a unui supleant Ia 18 000 membri de partid. Aceasta la nivelul actual al numărului membrilor de partid, de peste 2 900 000, asigură un număr de 408 membri plini și supleanți în Comitetul Central. Considerăm că este un lucru bun ca în Comitetul Central partidul să fie reprezentat, în mod proporțional, din toate zonele, din toate județele țării. Reprezentarea disproporționată în Comitetul Central ar însemna o încălcare a normelor și regulilor democratice de partid. Am stabilit, de asemenea, criteriile de alegere a organelor județene de partid și avem în vedere ca, în mod corespunzător, să stabilim asemenea criterii și pentru comitetele orășenești și pentru comitetele comunale de partid. Aceasta o vor face Secretariatul și Comitetul Politic Executiv. Vom asigura în felul acesta o bază mai corespunzătoare formării organelor noastre de partid, înlăturînd orice fel de subiectivism și arbitrar, statornicind mai precis drepturile și obligațiile membrilor de partid.Am acordat o mai mare atenție creșterii ponderii femeilor în organele noastre de partid. în general, la propunerile pentru delegați la Congres am stabilit ca femeile să reprezinte circa 30 Ia sută, ținînd seama că ponderea femeilor în societate este de peste 50 la sută. E adevărat, numărul 

femeilor membre de partid este sub 30 la sută din efectivul partidului. De aceea va trebui ca în viitor să acordăm toată atenția creșterii numărului femeilor în partid, participării lor în bune condiții la activitatea partidului. în mod corespunzător, în Comitetul Central — așa cum se prevede în hotărîre — femeile vor reprezenta tot 30 la sută. Considerăm că aceasta este o măsură foarte importantă pentru partidul nostru, în vederea atragerii mai active a femeilor la viața politică și socială, în raport cu rolul tot mai însemnat pe care ele îl au în toate domeniile de activitate.în mod corespunzător, la alegerile delegaților la Congres, ale membrilor Comitetului Central și celorlalte organe de partid se va asigura prezența naționalităților conlocuitoare, în raport cu procentul pe care îl reprezintă în societatea noastră.Consider că prevederile adoptate sînt de o importanță deosebită, ele mergînd în direcția îmbunătățirii activității partidului, a creșterii rolului și răspunderii organelor de partid în toate domeniile, lărgirii democrației de partid, creării condițiilor pentru participarea comuniștilor la adoptarea și înfăptuirea tuturor hotărîrilor. Fără îndoială că aceasta trebuie să ducă la creșterea și mai puternică a rolulut conducător al partidului în toate domeniile de activitate.în Comitetul Politic Executiv am discutat ca pînă la Congres să aducem o anumită îmbunătățire și în componența Comitetului Politic Executiv, în sensul unei reprezentări mai largi a organizațiilor județene. Avem în vedere ca primii secretari județeni, chiar care nu vor fi membri ai Comitetului Politic Executiv, să participe la ședințele acestui, organ pentru a se asigura o legătură mai strînsă a conducerii superioare cu organizațiile de partid, cunoașterea directă de către organele de partid a preocupărilor Comitetului Central pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite în toate organizațiile de partid. Aceste măsuri se înscriu în spiritul lărgirii și perfecționării democrației noastre de'partid.Ținînd seama de hotărîrile adoptate, de faptul că documentele vor fi publicate în următoarele săptă- mîni, în mod eșalonat, și că vom trece la pregătirea și desfășurarea alegerilor în toate organizațiile de partid, este necesar să luăm măsuri pentru o mai bună organizare a activității partidului nostru în toate domeniile. Trebuie să îmbunătățim activitatea comitetelor județene de partid, a organizațiilor de partid, acordînd mai multă atenție bunei repartizări a cadrelor, a forțelor, pentru a cuprinde toate domeniile. într-adevăr, problemele și sarcinile sînt multiple și ele se amplifică mereu ; dar trebuie să asigurăm ca nici o problemă să nu rămînă în afara atenției, a preocupărilor zilnice ale comitetelor județene, ale organelor noastre de partid și de stat.Vom trece la dezbaterea Directivelor și programelor pe care le-am adoptat astăzi. Comitetele județene au obligația ca, pînă la începutul lunii septembrie, să întocmească planurile de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, așa cum le-am discutat cu cîteva săptămîni în urmă, și să le publice în ziarele locale, pentru a 

fi cunoscute și dezbătute în organizațiile de partid, precum și de cetățeni. Astfel, oamenii muncii vor cunoaște perspectiva nu numai în general, pe țară, ci și în județul lor, în întreprinderea, comuna, satul sau orașul lor. Oamenii vor înțelege mai bine ce trebuie să facă, antrenîndu-se în înfăptuirea tuturor hotărîrilor privind dezvoltarea țării, precum și a locului unde muncesc și trăiesc. Și aceasta este o parte importantă a democrației noastre socialiste, expresie a participării conștiente a maselor la înfăptuirea politicii generale a partidului în toate domeniile.
Stimați tovarăși,Aceasta am avut de spus în legătură cu documentele adoptate astăzi. Nu aș dori însă să se plece de la plenară cu impresia că trebuie să ne concentrăm numai asupra pregătirii Congresului, lăsînd pe planul doi preocupările pentru înfăptuirea sarcinilor actuale, din anul acesta și din 1980. Dimpotrivă, toată această activitate presupune o intensificare a preocupărilor pentru îndeplinirea în bune condiții a planului pe acest an — care la unele ministere prevede o suplimentare pe următoarele 6 luni — pentru a avea garanția deplină că prevederile întregului cincinal vor fi realizate în bune condiții, inclusiv în ce privește depășirea de 100 de miliarde lei. O a- tenție deosebită trebuie acordată îndeplinirii programului de investiții, recuperîndu-se rapid rămîneriJe în urmă și asigurîndu-se darea în folosință la timp atît a obiectivelor economice, cît și a locuințelor. Ținînd seama de starea favorabilă a vremii, se impune, de asemenea, intensificarea activității în agricultură, îndeosebi urgentarea campaniei de recoltare a păioaselor, întreținerea culturilor, asigurarea tuturor condițiilor pentru obținerea unor producții agricole sporite în acest an. Vom crea, astfel, o bază trainică atît pentru realizarea prevederilor de creștere a veniturilor pe acest cincinal și care — după cum știți — vor începe să se aplice de la 1 august, precum și pentru viitorul plan cincinal.Am adoptat proiectul de Directive în anul în care se împlinesc 35 âe. ani de la răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, de la trecerea României pe calea dezvoltării democratice și apoi a construcției societății socialiste. Trebuie să în- tîmpinăm această mare sărbătoare națională a poporului nostru cu succese deosebite în toate domeniile de activitate — economice, politice, culturale. Să asigtirăm înfăptuirea neabătută a tuturor sarcinilor de plan, precum și pregătirea temeinică a Congresului al XII-lea al partidului, care trebuie să constituie un eveniment deosebit în viața poporului nostru, în înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.-Putem afirma că astăzi — în preajma celei de-a 35-a aniversări a marii sale sărbători naționale — România a devenit o țară indus- trial-agrară cu o industrie modernă, puternică și o agricultură dezvoltată, cu o știință, un învățămînt și o cultură socialistă înaintate, o țară în care se asigură un nivel de viață tot mai ridicat pentru întregul popor.Viața, realitatea demonstrează continuu justețea liniei generale a partidului nostru, care, bazin- du-se pe concepția revoluționară 

a materialismului dialectic și li- toric, a socialismului științific, aplică în mod creator adevărurile generale la condițiile din țara noastră, asigurînd mersul ferm înainte al poporului nostru, înfăptuirea neabătută a Programului elaborat de Congresul al XI-lea.Toate acestea evidențiază cu putere superioritatea orînduirii noastre socialiste, a socialismului; numai în condițiile socialismului, cînd clasa muncitoare, masele populare, poporul însuși este stă- pînul mijloacelor de producție, a tot ceea ce se produce, făurin- du-și în mod conștient viitorul nou, socialist, am putut obține aceste istorice realizări. Putem spune — fără îngîmfare sau automulțumire — că am obținut realizări remarcabile, care au ridicat într-o perioadă istorică scurtă țara și poporul nostru la un nivel de viață pe care mulți nici nu-1 gîndeau, nici nu îndrăzneau să-l imagineze. De aceea, pe baza experienței noastre putem afirma că socialismul și-a demonstrat pe deplin capacitatea de a asigura progresul rapid al unui popor care și-a luat soarta în mâinile sale. Partidul nostru comunist își îndeplinește cu cinste rolul istoric de a conduce poporul pe culmile cele mai înalte de civilizație și progres. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).Trebuie să menționăm, și cu acest prilej, faptul că în întreaga această activitate clasa muncitoare și-a îndeplinit și își îndeplinește în mod minunat rolul de clasă conducătoare a societății, în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea ; unind în jurul său toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul popor, ea asigură, sub conducerea partidului comunist, înfăptuirea neabătută a Programului de făurire a socialismului și comunismului. Viața demonstrează că numai în condițiile cînd oamenii muncii devin stăpînii forțelor de producție, ai mijloacelor materiale, ai produselor și participă activ la conducere pot să-și îndeplinească rolul destinat de istorie, că numai în socialism clasa muncitoare își poate îndeplini rolul conducător în societate. (Aplauze puternice).Am adoptat, într-o deplină unanimitate și unitate, toate documentele ce urmează să fie dezbătute în partid și de către întregul nostru popor ; am stabilit măsurile cu privire la pregătirea și desfășurarea Congresului al XII-lea al partidului. Acum este necesar să acționăm, în aceeași deplină Unanimitate și unitate, în toate domeniile, pentru a asigura realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce ne revin. Eu am deplina convingere că toți membrii Comitetului Central, întregul activ de partid, toate organizațiile de partid, toți membrii partidului nostru vor face totul pentru a înfăptui neabătut hotărîrile adoptate de plenară, vor acționa pentru a uni forțele întregului nostru popor și că întregul popor va acționa sub conducerea partidului nostru, asigurînd înfăptuirea actualului cincinal, dezvoltarea în continuare a patriei noastre pe o nouă treaptă și mai înaltă.Cu această convingere, doresc să declar închise lucrările plenarei noastre, să vă urez tuturor succes în activitatea viitoare. Vă rog să transmiteți organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii urări de succese tot mai mari ! (Aplauze pu

ternice, îndelungate).
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(Urmare din pag. I)Intrindu-se în ordinea de zi. deputatul Ion Iliescu, in calitatea de membru al Consiliului de Stat, a depus jurâmtntul de credință și devotament față de Republica Socialistă România.în continuare, tovarășul Nicolae Constantin, viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a prezentat de- putațilov spre examinare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1972 cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României.Tovarășul Uie Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară. a arătat că membrii acestei comisii și ai altor comisii de specialitate ale M.A.N. au examinat proiectul de lege, făcînd o serie de propuneri care au fost cuprinse in forma prezentată Marii Adunări Naționale. El a cerut deputaților ca proiectul de lege să fie adoptat in forma in care a fost prezentat.După examinarea pe articole a proiectului de lege, Marea Adunare Na

țională a adoptat, apoi In unanimitate Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1972 cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României.La următorul punct de pe ordinea de zi, tovarășul Paul Niculescu. vi- ceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a supus examinării modificările și completările Ia actuala Lege a finanțelor, izvorite din Ho- tărîrea Plenarei din martie 1978 a C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea conducerii și planificării eco- nomico-financiare. hotărire care a fost amplu dezbătută, in cadrul unităților economice, al ministerelor, de întregul nostru popor și a propus Marii Adunări Naționale adoptarea proiectului de lege.Tovarășul Ioachim Moga, vicepreședinte al Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară, a arătat că comisiile de specialitate ale M.A.N., care au analizat acest proiect de lege, au avizat favorabil și în unanimitate modificările și completările propuse, care sînt cuprinse în proiectul de lege supus dezbaterii.

Proiectul de lege a fost examinat apoi pe articole. Marea Adunare Națională a adoptat in unanimitate Legea pentru modificarea și completarea Legii finanțelor nr. 9/1972.La următorul punct de pe ordinea de zi. tovarășul Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul aprovizionării tehnico-materiale si controlului gospodăririi fondurilor fixe, a prezentat pentru examinare și adoptare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii contractelor economice nr. 71/1969, subliniind că acesta a fost întocmit pe baza Hotăririi Plenarei Comitetului Central din martie 1978. Proiectul a fost pe larg dezbătut cu specialiști, organele centrale. întreprinderile și ministerele.'Tovarășul Tudor Drăganu, președintele Comisiei constituționale și juridice, a arătat că, examinind dispozițiile acestui proiect de lege, comisiile permanente de specialitate ale M.A.N. l-au avizat favorabil, in unanimitate, și a cerut deputaților să fie adoptat in forma în care este prezentat.

După discuția pe articole. Marea Adunare Națională, a adoptat in unanimitate Legea pentru modificarea și completarea Legii contractelor economice nr. 71/1969.La ultimul punct de pe ordinea de zi, tovarășul Silviu Curticeanu. secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, a prezentat proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat. Tovarășa Maria Groza, vicepreședinte al Comisiei constituționale și juridice a Marii Adunări Naționale, a informat Pe deputați că această comisie a avizat favorabil proiectele de legi supuse dezbaterii.După discuția pe articole a fiecărui, proiect de lege, forumul legislativ suprem al terii a adoptat in unanimitate legile pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.Ordinea de zi fiind epuizată, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a declarat închise lucrările sesiunii a IX-a a celei de-a VII-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.

al mișcării noastre muncitorești »socialiști rămași în teritoriile neocupate, în 1919 devine președinte al Federației socialiste din Prahova, iar ulterior a fost ales de două ori consecutiv deputat in parlamentul României reîntregite. Este perioada care coincide, totodată, cu intensa activitate de clarificare ideologică desfășurată de el, alături de militanți revoluționari proeminent! ca Gh. Cristescu, C. Popovici, D. Fabian, E. Rozvan etc., pentru transformarea Partidului Socialist în Partid Comunist, ceea ce a determinat de altfel includerea sa în delegația socialiștilor români, care a discutat cu Lenin, cu alți conducători ai Internaționalei a IlI-a, condițiile de afiliere a mișcării muncitorești din țara noastră.Participant activ Ia pregătirea și desfășurarea Congresului din mai 1921, congres care, prin crearea Partidului Comunist Român, a marcat o etapă nouă, superioară, in mișcarea revoluționară din țara noastră. a fost cooptat după cîteva luni membru al Comitetului executiv provizoriu, iar la Congresul al III-lea, ales membru al C.C.Demascînd răspunderea comună a partidelor guvernamentale în reprimarea sîngeroasă a răscoalei din 1907. el scria, referitor la țărănime : „Sîn- 
tem încredințați că... se va organiza 
în vederea propriilor sale interese și 
muncitorimea satelor noastre, formând 
astfel... în unire cu proletariatul in
dustrial, o putere formidabilă, de care 
va trebui, în sfîrșit, să se țină seama".Se cuvine însă menționat faptul că, sub influența unor concepții stingiste care nu țineau seama de realitățile societății românești. Al. Dobrogeanu-Gherea a susținut teza trecerii întregului prietatea îngreuna nești de nare.Arestat în repetate rînduri, judecat și condamnat în 1929 pentru participare la activitatea Blocului Muncitoresc-Țărănesc, avea să fie eliberat sub presiunea largii mișcări de protest desfășurate în țară și peste hotare; la începutul a- nului 1932 s-a stabilit în U.R.S.S., unde a lucrat la traducerea in limba română a unor lucrări ale lui Lenin și a fost ales în comisia de revizie a M.O.P.R. — organizație internațională de ajutorare a deți- nuților politici comuniști și antifasciști ; în 1937 a murit în împrejurări tragice.Tn istoria mișcării noastre muncitorești, Alexandru Dobrogeanu- Gherea se înscrie în pleiada militanților revoluționari de frunte prin a căror luptă plină de abnegație a fost purtată la biruință cauza nobilă a eliberării sociale și naționale a poporului.

Trecuseră cîteva luni de la Congresul istoric din mai 1921 care hotă- rise transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist Român. Printre zecile de delegați la congres care au fost arestați atunci și implicați ulterior in „Procesul din Dealul Spirii" se afla și Alexandru Dobrogeanu-Gherea. Istovit de îndelungata grevă a foamei declarată împotriva înscenării judiciare prin care clasele dominante încercau să desființeze Partidul Comunist Român, purtînd urmele torturilor la care fusese supus, Alexandru Dobrogeanu-Gherea a fost adus pe targă in sala de ședințe.Atitudinea inumană a autorităților față de unul dintre cei 20 de deputați socialiști aleși in 1920 a stir- nit indignarea cercurilor larfei ale opiniei publice. Prestigiul de care acesta se bucura ca personalitate proeminentă a vieții culturale și militant , gata Ia crificiu slujirea căruia îi se viața, terminat lorga sâ-și încheie depoziția de martor cu cuvintele : „Oricînd, legăturile cu Dobrogeanu m-ar onora". Era, în fapt, confirmarea atitudinii exprimate anterior de marele savant : „alături de toată lumea cu dragoste de demnitatea noastră ca popor, protestăm contra tratamentului barbar aplicat la 300 de cetățeni ai acestui stat dați pe mina curților marțiale, schingiuiți și batjocoriți cum nu se poate mai josnic". Ampla acțiune de solidaritate a maselor muncitoare a silit cercurile guvernamentale să-I amnistieze, împreună cu majoritatea deținuților, la aproape trei luni și jumătate de la începerea procesului.Fiu al lui Constantin Dobrogeanu- Gherea, Alexandru — ..I___ _ L.iești la 7 iulie 1879 — avea să-și consacre fără șovăire împlinirii idealului urmînd pilda dăruirii sufletești dovedite de său. prestigios conducător și teoretician al vechii noastre mișcări socialiste. •După încheierea studiilor universitare la Politehnica din Miinchen, Al. Dobrogeanu-Gherea activează ca inginer la Cîmpina, Ploiești, iar din 1911. după încadrarea în rîndu- rile Partidului Socialist-Democrat, avea să desfășoare, timp de aproape patru decenii, o intensă publicistică militantă în „România muncitoare", rul muncii", „Lupta „Viitorul social". „Lupta de clasă". „Socialismul". „Proletariatul — scria el în mai 1919 — rămînind stăpin 
necontestat pe puterea politică, va 
conduce trebile politice in confor
mitate cu interesele sale, care se 
armonizează. cu interesele majori
tății poporului".. După ce. in timpul primului război mondial a activat în vederea coordonării activității militanților

corhunist, orice sa- pentru idealului i închina- 1-au de- pe N. 100 de ani de la nașterea 
lui Alexandru 

Dobrogeanu-Gherea

născut in Plo-întreaga viață revoluționar, și nobleței părintele

activitate „Facla", „Calenda- zilnică",
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Ipămint în prestatului, ceea ce evident atragerea maselor țără- partea forțelor revoluțio- I
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FAPTUL
DIVERS
Patru 
decenii
la volan

Valter Albu, șofer la Sectorul 
de transport și reparații auto 
Petroșani, a lucrat timp de 40 de 
ani pe diferite tipuri de auto
vehicule. In toți acești ani n-a 
avut nici un accident de circu
lație. a prelungit „viața" multor 
autocamioane și a economisit 
însemnate cantități de carbu
ranți. Din TJ70 a purtat pe 
piept, fără nici o întrerupere, 
steluța de fruntaș in muncă. De 
curind a ieșit la pensie ; a pre
dat ștafeta unui șofer mai tî- 
năr, pe care n-a uitat să-l în
vețe cum să iubească meseria, 
cum să muncească pe mașină. 
Felicitări veteranului ! Succes — 
tinărului său urmaș !

Adevărați
9

consăteni
In urma unei furtuni- ... ________ cu

ploaie torențială, plriul de linpi 
casa lui Vasile Marc din com' 
na Valea Ierii (Cluj) a- ie 
din matcă, iar apele sale învol
burate loveau amenințător in 
gospodăria omului. A sărit 
multă lume să-l ajute; meca
nizatori agricoli, șoferi, vecini ; 
cei care s-au avintat mai băr- 
bătește în lupta cu apele pen
tru salvarea familiei și a bunu
rilor au fost comuniștii Con
stantin Rancu, Ștefan Ferenczi 
și Octavian Marcu. Dar toți s-au 
comportat ca adevărați con
săteni.

Alo, alo și...
nimic

Telefonul de la Oficiul P.T.T.R. 
Punghina (Mehedinți) suna în
continuu de 16 minute. Alo I 
Alo ! Dar, nici chip să răspun
dă cineva. Cînd. in sfîrșit, tele
fonista Ioana Vlăduți a zis și 
ea „alo" la celălalt capăt al firu
lui a înțeles pe loc că... va băga 
mina în buzunar. Apelul fusese 
făcut de organul de control al 
grupului de pompieri!

Omenie

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

Inițiativa 
și spiritul gospodăresc - 

izvorul bunei aprovizionări 
cu apă potabilăOrașul Arad a ajuns in acest an la un consum de peste 170 000 metri cubi pe zi de apă potabilă, de cea mai bună calitate, din surse subterane, la care se adaugă o cantitate și mai mare de apă industrială. Pină la sfirșitul anului viitor, capacitatea instalațiilor și rețelelor de aducțiune și distribuție va crește la 250 000 metri cubi apă potabilă pe zi. Totodată, numărul orașelor și comunelor care vor beneficia de o distribuire centralizată a apei va spori de la 18 la 34.în județul Arad s-au creat toate condițiile materiale pentru realizarea lucrărilor de construcții-montaj privind dezvoltarea instalațiilor și rețelelor de apă și de canalizare-epu- rare.— Dacă In anul 1968 întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă — ne spune inginerul Constantin Stoica, directorul unității — putea executa in regie proprie lucrări e- dilitare în valoare de 3 milioane lei, în 1979 valoarea acestor lucrări se ridică la peste 79 milioane lei. întreprinderea dispune de stații de sortare a agregatelor, stații de betoane, de prefabricate. de izolat țevi, diverse utilaje — vibratoare, automacarale, depozite. în acest domeniu lucrează 700 de oameni, din care 20 de ingineri și subingineri. Urmărind soluții noi. moderne, s-a ajuns la un grad relativ inalt de industrializare a lucrărilor, putindu-se executa cite două turnuri sau castele de apă pe an. Pînă nu de mult, acestea aveau o durată de construcție de doi-trei ani și chiar mai multi. Concomitent, a crescut productivitatea muncii și s-a îmbunătățit permanent calitatea lucrărilor. în alegerea soluțiilor pentru foraje, instalații de pompare, rezervoare, conducte, canalizări și stații de epurare se urmărește atit reducerea costului investițiilor, cît și a consumului de energie și combustibili. Astfel, oțelul scump și supus coroziunii a fost înlocuit cu tuburi armate din beton precomprimat si cu tuburi de azbociment.— în dotarea localităților județului Arad cu instalații centralizate pentru apă potabilă — ne spune inginera Ana Nicoară, de la întreprinderea județeană de specialitate — un rol important îl are contribuția populației in bani și muncă pe baza legii 20. Săpăturile și umpluturile ulterioare, care nu necesită munci calificate, s« execută, în principiu, pe fiecare stradă de către locuitorii acesteia. Primăriile din Pincota, Chi- șineu-Criș, Ineu, Chisindia și din alte orașe șl comune ale județului au avut și au o contribuție meritorie la buna organizare și accelerare a lucrărilor. Primarii urmăresc personal realizarea in grafic a lucrărilor și Împreună cu constructorii stabilesc Ziua, numărul de oameni și de ore

însemnări 
din județul Arad

de muncă ce urmează să fie prestate. Se economisesc in felul acesta, la diferite lucrări, în. .jur de zece la sută din fondurile alocate.Arădenii se laudă că au apă potabilă foarte bună. Și au ! Ea provine, îndeosebi, din surse subterane, prin puțuri de adincime (25—100 metri, situate la distanțe de 30 și 50 kilometri de riul Mureș). în urma unor cercetări geotehnice amănunțite, s-a ajuns la concluzia că pe teritoriul județului Arad există surse de apă potabilă indestulătoare și id perspectivă.— O atenție deosebită se acordă în județul nostru protecției calității apelor. Pentru a preveni o eventuală infiltrare a unor ape poluate in sol — ne spune ing. Gh. Găman, directorul oficiului județean de gospodărire a apelor — pe teritoriul combinatului chimic și in vecinătatea locului in care se deversează ape cu nocivități a fost, forat un număr mare de puțuri de observație, a căror apă este supusă cu regularitate a- nalizelor. Se supraveghează exigent toate sursele de/ suprafață.Cu tot efortul depus, cu toate realizările obținute, persistă încă o serie de neajunsuri generate de furnizori de instalații și aparataje pentru alimentări cu apă, canalizări și stații de epurare in ce privește cantitatea, calitatea, termenele de livrare ale acestora. Unul din acești furnizori, întreprinderea „Unio" din Satu Mare, nu a acceptat incă să contracteze instalațiile pentru stațiile de epurare, care au termen de dare in funcțiune in 1980, iar singura fabrică de pompe din București nu poate face față decit parțial solicitărilor.Odată cu creșterea cantităților de apă potabilă, trebuie combătută risipa acesteia. Urmărind consumul de apă la citeva blocuri din Arad am constatat diferențe foarte mari. în- tr-un bloc se consumau între 80—120 litri apă de om pe zi — un consum rațional, care asigură toate cerințele de igienă și confort — în timp ce în alte blocuri acest consum ajunge la 400—500 litri apă de om pe zi — ceea ce constituie o adevărată risipă de apă. Aceasta se explică prin proasta întreținere a instalațiilor de apă, a robinetelor, instalațiilor sanitare.După cum se știe, pină la sfîrșitul deceniului următor se va trece la asigurarea centralizată cu apă potabilă a tuturor localităților tării. în această direcție, județul Arad a făcut un pas însemnat. Desigur, ceea ce s-a realizat aici este și la înde- mina altor județe, cu condiția să-și dezvolte baze proprii de producție, să atragă populația Ia realizarea lucrărilor necalificate, să descopere noi surse de apă. să le protejeze si să vegheze la înlăturarea oricărei risipe a consumului nerațional de apă potabilă.
Al. PEAIEȘU

După ploile din ultimele zile, se impun măsuri urgente pentru

Intensificarea lucrărilor agricole de vară
Ploile, care au cuprins, în ultimele zile, cea mai mare parte a tării, au întrerupt temporar secerișul și celelalte lucrări agricole de sezon. Din această cauză, chiar și în județele în care lucrările sint avansate — Brăila. Ialomița, ■ Buzău, Constanța și Tulcea — mai sint citeva zile bune de lucru la secerișul griului. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei A- limentare, cerealele păioase — orzul, orzoaica și griul — au fost strînse de pe o suprafață de peste un milion de hectare. Griul a fost recoltat de pe 438 000 hectare, ceea ce reprezintă 21 la sută din suprafața cultivată. Cercetătorii din domeniul agrometeorologiei, din institutele de cercetări agricole și specialiștii din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare au evaluat efectele ploilor și au stabilit o serie de măsuri absolut necesare de aplicat în vederea bunei desfășurări a campaniei agricole de vară.Precipitațiile din ultimele zile au însumat 50—100 litri pe metrul pătrat în bazinele superioare și mijlocii ale riurilor Argeș, Dîmbovița și Ialomița, precum și nordul Olteniei. Aici au fost necesare măsuri pentru scurgerea apelor de pe semănături. în restul țării, exceptind Dobrogea și nord-estul Bărăganului unde a plouat mai puțin, precipitațiile au însumat 30—50 litri pe metrul pătrat. Ca urmare a ploilor abundente, au fost refăcute rezervele de umiditate din sol, ceea ce are o influență pozitivă asupra dezvoltării culturilor prășitoare și plantelor furajere. Astfel, rezervele

de umiditate din sol pînă la adin- cimea de un metru Însumează 1 700- 2 000 metri cubi de apă la hectar in centrul și nordul Munteniei, nordul Olteniei și in multe zone din Transilvania. Cu excepția Do- brogei și nord-estul Bărăganului,
acumularea energiei solare — condiție de mare însemnătate pentru obținerea de recolte mari la hectar. Sub aspectul fazelor de vegetație, există un avans de 12 zile față de alți ani și deci plantele vor ajunge mai repede la maturitate.

• Apele aflate în exces pe terenurile cultivate 
trebuie evacuate grabnic! • La recoltat - cu 
combine, coase și seceri • Atenție maximă 
la prevenirea pierderilor prin scuturare • în- 
sămînțarea neîntîrziată a culturilor succesive 

și îngrijirea exemplară a celor răsărite

unde rezervele cîe umiditate din sol reprezintă 40—50 la sută din capacitatea de cimp, in celelalte zone ale țării cantitatea de apă din sol se menține in limite favorabile, ajungind la 1 200—1 700 metri cubi de apă la hectar. Se poate afirma deci, că ploile au fost foarte favorabile pentru agricultură, stimulînd. în general, creșterea culturilor in vegetație, inclusiv a celor succesive. Specialiștii afirmă că. la a- ceastă dată, masa vegetativă a plantelor și ritmul lor de creștere sint superioare celor din alți ani. De exemplu. în jumătatea de sud a țării, suprafața foliară a plantelor de porumb depășește 20 000 metri pătrat i la hectar, asigurind astfel

în această perioadă, porumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr și alte culturi au un consum maxim de apă. Deși rezervele de umiditate din sol se vor reduce ca urmare a creșterii evaporației — în zilele următoare aria precipitației se va restringe — plantele vor găsi în sol o rezervă suficientă de umiditate. Acolo unde continuă să existe deficit de apă — nord-estul Bărăganului și Dobrogea — ea va trebui asigurată prin irigații.Recoltarea cerealelor păioase trebuie să concentreze, in continuare, principalele mijloace mecanice și forța de muncă din agricultură. A- ceasta cu atît mai mult cu cit ploile au intirziat executarea lucrărilor și

Ritm alert la recoltarea griului din lanurile întreprinderii agricole de stat Buzău Foto : C. Stoicescu

există pericolul pierderilor de boabe prin scuturare. La o uscare rapidă a lanurilor, cum se întimplă acum, rezistenta plantelor de griu la lovire scade foarte mult, iar spicele se rup mai ușor. De asemenea, există pericolul imburuienării lanurilor. Din această cauză, boabele ar putea ajunge prin combine, in paie. Tcn- tru a preveni pierderile de recoltă este necesar să se lucreze foarte repede ia seceriș, iar combinele să fie reglate de mai multe ori in cursul zilei, în funcție de starea lanurilor. Acolo unde grînele sint culcate, este bine să se lucreze și manual, cu coasele și secerile. Nu sint excluse și alte precipitații. De aceea, conducerile unităților agricole au datoria să ia măsuri ca cerealele din cîmp să ajungă, în aceeași zi, la magazii unde să fie condiționate și depozitate cu cea mai mare răspundere.Semănatul culturilor succesive trebuie să continue cu cea mai mare intensitate. Cu toate că recolta de cereale păioase a fost strinsă de pe o suprafață de peste un milion de hectare, semănatul acestor culturi s-a realizat doar pe 405 000 hectare — 27 la sută din suprafața planificată. Dacă in cooperativele agricole din județele Ialomița și Brăila s-a semănat 79 și respectiv 53 la sută din suprafața planificată. în cele din județele Olt, Dolj, Teleorman realizările reprezintă numai circa un sfert din prevederi. Această întîrziere se dats- rește, in principal, faptului că mari suprafețe continuă să fie ocupate cu paie.Umezeala ridicată din sol constituie un factor de cea mai mare însemnătate pentru reușita celei de-a doua culturi. Se cere insă ca semănatul porumbului pentru boabe să se încheie cel mai tirziu pină la 10 iulie. Cea mai mare atenție trebuie acordată însămințării și plantării legumelor. existind condiții favorabile pentru realizarea unei suprafețe mai mari decit cea planificată. De asemenea, sînt necesare măsuri hotărîte pentru Insămințarea tuturor suprafețelor destinate a se cultiva cu plante furajere pentru masă verde. Se poate aprecia că acele unități agricole care au însămințat culturile succesive înainte de ultimele ploi au făcut un lucru foarte bun. Plantele au răsărit. dar pentru a se dezvolta normal se cere să fie distrusă crusta formată la suprafața solului. Iată de ce este necesar să se execute imediat lucrările de întreținere a culturilor succesive.Timpul se îmbunătățește creindu-se astfel condiții pentru reluarea cu toate forțele a lucrărilor de recoltare a griului și insămințarea celei de-a doua culturi. Avînd în vedere întîr- zierile determinate de ploi la executarea lucrărilor agricole de vară, este necesar ca organele și organizațiile de partid, consiliile unice agroindustriale și conducerile unităților agricole să Întreprindă măsuri ferme în vederea bunei organizări a muncii, astfel incit, in timpul cel mai scurt, întreaga recoltă să ajungă din lan în magazii, să se însămînțeze toate suprafețele destinate culturilor succesive.
loan HERȚEG
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Ion Toma din Constanța, 
strada Răzoare, nr. 35 ■— venea 
obosit spre casă, după o zi ae 
muncă. La un moment dat, ză
rește pe trotuar un portmoneu. 
11 ridică și. descoperă in el un 
pașaport 
in lei și 
pierduse 
pe litoral la odihnă, 
odihnă 
în noaptea asta" v. _ 
Ion Tonta. Și, pentru liniștea 
celuilalt, n-a mai așteptat să 
treacă noaptea, s-a prezentat 
imediat la miliție, predind port- 
moneul găsit. Și-a sacrificat el 
o oră, dar a salvat noaptea unui 
oaspete !

trotuar un portmoneu.

și o importantă sumă 
in valută. Era clar, il 
tin turist străin venit 

„Numai 
poate avea omul 

și-a zis
nu

Doctore,
s-a spart 
ulciorul...

esteE medic. Solomon Elias 
medic psihiatru la policlinica 
Rahova din Capitală. Dar e unul 
dintre medicii aceia care... știți 
dumneavoastră. Deunăzi, i-a 
pretins Măriei Sodolescu suma 
de 3 000 lei pentru a-i facilita 
întocmirea actelor de pensiona
re pe motiv de boală. Mai pro
cedase. desigur, și altădată la fel, 
dovadă că la percheziția efec
tuată prompt de lucrătorii cir
cumscripției 13 miliție s-au găsit 
asupra sa — ca „mici atenții" 
primite de la nacienți — șase 
plicuri conținind in total suma 
de 12 250 lei ! Dacă tot s-a spart 
ulciorul, continuă cercetările. 
Poate se află de cite ori a mers 
la apă !

Pești exotici
♦

la Bîrlad
Pentru actualul sezon estival, 

gospodarii grădinii zoologice din 
parcul de cultură și odihnă al 
Birladului oferă vizitatorilor, dar 
mai ales pasionaților de acva- 
ristică, o colecție inedită : 50 de 
bazine cu pești exotici de o rară 
frumusețe. Cele 50 de specii, 
care cuprind circa 500 de exem
plare, incintă ochiul prin colo
ritul și diversitatea mărimilor. 
Intr-un alt bazin, de o mărime 
apreciabilă, se află 10 specii de 
pești care se găsesc in apele tării 
noastre.

I Unde erați,9 *

I oameni
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buni?
Petrecere la iarbă verde, pe 

undeva în zona Pietrei Craiului. 
Petrec cei de la Combinatul de 
celuloză și hirtie Zărnești. Ni
mic rău in asta, numai că — 
după ce-au băut mai multe pa
hare cu tărie — doi dintre pe
trecăreți încep să se certe, ajun
gind chiar la bătaie : Ilie Franț 
il lovește puternic pe Toader 
Verdeș și-i provoacă acestuia 
moartea. Sigur că de vină e în 
primul rînd alcoolul, dar — ii 
întrebăm pe ceilalți — unde 
erați, oameni buni, cum de i-ați 
lăsat să ajungă pină aici ?

Gheorqhe MITROI
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" \
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Vizita delegației de parlamentari 
francezi

tvDelegația de parlamentari francezi condusă de senatorul Lucien Andre Gautier, membru a! grupului partidu- , lui ..Adunarea pentru Republică", președintele Grupului de prietenie Franța-România din Senat, a făcut vineri o vizită în municipiul Brașov.în cursul dimineții, parlamentarii francezi, însoțiți de Virgil Teodores- cu, vicepreședinte al Marii Adunări

Naționale, președintele Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Franța din M.A.N., au avut o întrevedere cu primarul municipiului Brașov. loan Drăghici. și au vizitat întreprinderea constructoare de tractoare, precum și monumente istorice și de artă, obiective soeial-cultu- ■ rale și turistice din localitate.

PROGRAMUL 1

8,30 Teleșcoală
10,00 Roman foileton : Poldark — re

luarea episodului 19
10,55 Corespondenții județeni transmit...
11,15

12,50
13,30

Cronica zilei
14,00

PlCCOrC. vinerl dimineața a părăsit Capitala Machila Joshua Lumina, ministrul finanțelor și cooperării tehnice din Republica Zamb'a, care a făcut o vizită în țara noastră. La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ion M. Nicolae. prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.
Consfătuire republicană. In perioada 3—6 iulie, la Casa agronomului din Suceava s-a desfășurat, sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, consfătuirea republicană pe tema „Organizarea producției și a muncii pentru realizarea lucrărilor de drenaj". Participant» — reprezentanți ai Departamentului de resort și specialiști de la oficiile de îmbunătățiri funciare și proiectarea construcțiilor in agricultura din județele care dispun de terenuri cu exces de umiditate — au realizat cu acest prilej un util schimb de experiență privind tehnologiile de execuție și influența lucrărilor de dren-j asupra sporirii productivității / arilor agricole. Ei au făcut, de asemenea, vizite documentare pe te-

pro- de din
renurile de îmbunătățiri funciare din zonă, unde au luat cunoștință, la fața locului, de schemele de drenaj folosite. de organizarea optimă a ducției și a muncii, precum și perfecționările aduse utilajelor dotare.

Simpozion. La Constanta se desfășoară în aceste zile cea de-a 8-a ediție a simpozionului de creație în domeniul picturii, lă care iau parte reputati artiști plastici din întreaga țară. Participants la actuala ediție printre care Ion Pacea, Ion Musceleanu, Vasile Celmare. Ion Bi- țan. Ion Sălișteanu. Gabriela Pă- tulea-Drăguț, Viorica Iacob, Vladimir Setran, Ștefan Cîlția și alții, vor face vizite de documentare și se vor în- tilni cu oameni ai muncii de pe platforma petrochimică Midia-Năvo- dari, cu constructori ai canalului Du- năre-Marea Neagră, cu navaliștii constănțeni. Operele inspirate de contactul nemijlocit cu realitățile acestei zone a țârii, aflată într-un amplu proces de dezvoltare, se vor regăsi intr-o expoziție de grup ce se va deschide la Galeriile de artă din Constanța în luna octombrie, cu prilejul manifestărilor „Pontica-79“.

Film artistic : Desculț în parc. Cu : 
Jane Fonda și Robert Redford' 
Concert de prînz
Din cartea naturii : In împărăția 
lacurilor alpine
De la A la infinit... Magazin de 
sîmbătă. în sumar : Transmisiuni 
directe : Oaspeți în studio ; Repor
taje : Curiozități : Foiletoane ; Mu
zică. Emisiune de Tudor Vornicu 
și Dan Mihăescu
Agenda cultural-artlstlcă15,39

16,00 Tenis de cimp — finala de simplu 
bărbați a turneului Internațional 
de tenis de la Wimbledon

17.50 Clubul tineretului
18.35 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal • Din cronica întrecerii 

socialiste
19,15 Teleenciclopedia • Civilizații bal

canice (8) : întemeietori de state : 
Burebista • Secolul XXI. Stații 
interplanetare • Atlantida. Noi do
vezi despre existenta legendarului 
continent. Redactori Toma Popes
cu și loan Ionel

19,55 Film serial : Rădăcini. Episodul 7
20,45 Intîlnirea de sîmbătă seara
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,15 Program de romanțe
19,30 Reportaj pe glob
19.50 Ritm și melodie
20,20 Angajare, responsabilitate, creație
20.35 Omul și muzica : Zeno Vancea
21.35 Telejurnal

Ziua internațională a cooperațieiDevenită o manifestare tradițională, Ziua internațională a cooperației, sărbătorită în fiecare an în. prima sîmbătă din luna iulie, constituie un prilej de evocare a succeselor mișcării cooperatiste din întreaga lume, de afirmare a înaltelor principii ale prieteniei, întrajutorării, colaborării și păcii, pentru care se pronunță organizațiile, cuprinzînd peste 340 milioane de membri, afiliate la Alianța Cooperatistă Internațională (A.C.I.).Năzuința statornică a omenirii de a se înțelege, de a găsi un limbaj comun și de a coopera în cele mai variate domenii se accentuează astăzi tot mai mult datorită creșterii considerabile a interdependentelor economice și tehnico-știlntifice. Iată de ce cooperarea — pe toate planurile — devine o condiție indispensabilă a dezvoltării fiecărei națiuni și a comunității mondiale in ansamblu, un factor de progres și destindere generală.Organizațiile cooperatiste din țara noastră, membre ale A.C.I. — Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție (U.N.C.A.P.). Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum (CENTROCOOP) și Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești (UCECOM) — în conformitate cu principiile politicii externe ale partidului nostru. își lărgesc legătu- . rile cu organizațiile cooperatiste similare din toate țările socialiste, din tarile în curs de dezvoltare, și din celelalte țări membre ale A.C.I., dez- voltînd schimbul de mărfuri și de experiență pe plan mondial.în acest an, organizațiile cooperatiste din țara noastră sărbătoresc Ziua internațională a cooperației, angajate în ampla întrecere socialistă desfășurată în cinstea marilor evenimente din viața poporului nostru — a XXXV-a aniversare a Eliberării și Congresul al XII-lea al partidului. Membrii cooperativelor agricole de

- abeneficiind de recentele perfecționare a organizăriiproducție, măsuri de , agriculturii, participă cu însuflețire la bătălia pentru recolte sporite, adu- cindu-și contribuția la diversificarea producției agroalimentare, la satisfacerea cerințelor de consum ale populației. Cooperația de consum, prin cele peste 32 400 unități comerciale și de alimentație publică, are un rol deosebit de important în a- provizionarea populației, desfășurmd totodată o intensă activitate de satisfacere a solicitărilor de servicii ale sătenilor, de promovare a schimbului de mărfuri dintre sat și oraș. La rindul său, cooperația meșteșugărească își dezvoltă activitatea in sfera serviciilor publice urbane, pentru îmbogățirea sortimentelor de bunuri, pentru lărgirea relațiilor noastre economice externe.Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție. CENTRO- COOP și UCECOM fac parte din Frontul Unității Socialiste, an de an fonduri importante stat pentru sporirea bazei t materialo a cooperativelor.lărgirea volumului activității lor. De menționat că. pe lingă activitatea economică, cooperația din țara_noastră, ca largă organizație de masă, desfășoară in rindurile membrilor săi și o importantă activitate cultural- educativă, de pregătire a cadrelor necesare în sectorul productiv, comercial și al prestărilor de servicii.Cu prilejul celei de-a 57-a aniversări a Zilei internaționale a cooperației, cooperatorii din România își reafirmă dorința de a dezvolta relațiile economice și de prietenie cu organizațiile cooperatiste membre ale A.C.I.. de a contribui la promovarea idealurilor de pace și prosperitate in rindul tuturor popoarelor lumii.

primind■ de la tehnico- pentru

Mihai IONESCU

Nouă ani de la semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare

si asistentă mutuală dintre România si Uniunea Sovietică

româno-sovietice

ASIGURĂRILE — 
măsuri utile 

de prevederePrintre asigurările pe care A.D.A.S. le pune la dispoziția cetățenilor este si „asigurarea mixtă de viață".Această asigurare constituie un sprijin bănesc pentru cel care o contractează sau pentru familia sa în .cazul survenirii unor evenimente asigurate, neprevăzute și nedorite. Totodată, dă posibilitatea asiguratului să economisească în mod planificat o anumită sumă de bani pe care o va primi la expirarea poliței.Asigurarea mixtă de viață se mai practică și în alte trei variante, realizate prin extinderea protecției asupra unui număr mai mare de persoane, prin suplimentarea sumei asigurate in cazul survenirii unor a- numite evenimente asigurațe, ; ori prin prelungirea în timp- a prestațiilor A.D.A.S.Astfel. în „asigurarea familială mixtă de viață" se pot cuprinde toți membrii familiei în virstă de la 5 ani la 65 ani. oricare dintre aceștia puțind incasa suma asigurată.La „asigurarea mixtă de viață și suplimentară de accidente" suma asigurată stabilită pentru urmările accidentelor reprezintă de 6 ori suma prevăzută pentru celelalte evenimente cuprinse în această asigurare.Prin „asigurarea mixtă de viață cu pensie pentru urmași" se garantează primirea eșalonată a unor sume de bani de către urmașii asiguratului.Asigurările menționate prezintă o serie de caracteristici comune, dintre care enumerăm :• Sînt accesibile tuturor persoanelor in virstă de la 16 ani pină la 65 de ani.• Se pot contracta pe termene de la 5 ani la 15 ani.• Primele de asigurare sînt diferențiate in funcție de_ virsta persoanei ce se asigură, de durata poliței și de mărimea sumei asigurate, puțind fi achitate și in rate.• La expirarea asigurărilor la care primele au fost plătite pentru întreaga durată prevăzută în poliță, sumele asigurate se plătesc concomitent cu o indemnizație de 10 la sută.• Asigurările participă la tragerile de amortizare lunare și speciale.
Obiecte sportive 
pentru vacanță 

și concediuMagazinele comerțului de stat oferă obiectele necesare unei agreabile drumeții. Aici există un bogat sortiment de articole pentru sport și turism : termosuri (prețul între 25 și 108 lei) ; cutii turistice pentru alimente ; spirtieră de voiaj (prețul 14 lei); lămpiță camping tip LUCEAFĂRUL ; saci de dormit (prețul între 181 și 522 lei). ; saltele și perne din poliuretan, pentru camping (prețul între 23.50 și 415 lei) ; corturi tip ALPIN, tip DACIA și tip LITORAL, pentru 2, 3, sau patru persoane (prețul intre 900 și 3 094 lei) : mobilier pentru camping : paturi, scaune, mese pliante (prețul intre 49 și 300 lei).
• BICICLETA REDIVI- 

VUS. „La început au fost cozile la stațiile de benzină, apoi au început cozile la magazinele de biciclete" — scrie revista a- merlcană „Newsweek" — refe- rindu-se la criza de benzină. Din luna mai, continuă revista, de cind a început să se facă simțită lipsa de benzină în California, vînzarea de biciclete a crescut cu 42 la sută. Pe eleganta arteră newyorkeză Fifth Avenue se pot vedea deja oameni de afaceri, in costumele lor sobre, mergind pe bicicletă ; pe străzile Washingtonului multi funcționari se duc și vin de la birouri cu bicicletele, iar la Boffalo, departamentul poliției a dotat unele din patrulele sale

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

Victorii românești în prima zi 
a „Regatei Snagov* la caiac-canoe

• Azi, de Ia ora 9, finalele probelor de 500 m și 1OOOO m„Regata Snagov“ la caiac-canoe — competiție internațională de veche și prestigioasă tradiție — a început ieri pe apele liniștite și în ambianța îneîntătoare ale lacului cu același nume. Dat fiind faptul că precede cu aproximativ o lună campionatele mondiale de la Duisburg (R.F.G.), concursul de la Snagov a suscitat de această dată un interes deosebit, ilustrat chiar și numai de prezența sportivilor din 11 țări, din rindul cărora se detașează — prin palmares și experiență — caiaciștii și canoiștii din R. D. Germană și România.Iată rezultatele înregistrate ieri în finalele probelor masculine pe distanța de 1 000 m : caiac 1 Rudiger Helm (R. D. Germană) 3’45”9/10 ; canoe simplu — I. Patzaichin (Româ-

nia) 4'07”9/10 ; caiac 2 — N._ Si- mionenco—I. Milașcu (România) 3’23”4/10 ; canoe 2 — frații Simionov (România) 3'36”l/10 ; caiac 4 —R. D. Germană 3’03”.Finalele probelor feminine disputate pe distanța de 500 m s-au încheiat cu următoarele rezultate : caiac 1 : Rosvitha Eberl (R. D. Germană) — 2’04” ; caiac 2 : R. D. Germană : 1’44”.Este foarte posibil ca unii dintre învingătorii probelor de ieri, ca și dintre cei ai probelor de azi (la 500 m și 10 000 m — primul start la ora 9) să se numere printre meda- liații campionatelor mondiale. Forma sportivă, dîrzenia, spiritul de combativitate demonstrate acum șint edificatoare pentru șansele lor la marele examen de la. 16?—18 august.
Sportivi români în întîlniri internaționale• La Brașov au început vineri întrecerile unei grupe preliminare a competiției internaționale de tenis pentru tineret dotată cu „Cupa Galea". în prima zi a meciului dintre echipele Tunisiei și Turciei scorul este egal : 1—1. Abdelmajid Ma-rouki l-a invins cu 6—1, 6—2 peturcul Karasu Hussein, iar Demir Negret (Turcia) a ciștigat. cu 6—2, 6—4 meciul eu Jilani Bouhafa. în- tilnirea continuă astăzi. Din această grupă mai fac parte echipele României. Ciprului și Austriei. întrecerile se vor încheia miercuri.• După cum s-a mai anunțat, între 13 și 15 iulie la arena „Progresul" din Capitală se va desfășura meciul de tenis dintre echipele României și Suediei, contînd pentru semifinalele „Cupei Davis" — grupa B a zonei europene. Biletele de intrare la acest meci se vor pune in vinzare cu începere de marți 10 iulie, la casele de bilete de la stadioanele Progresul 'și Republicii, precum și la sediul C.N.E.F.S. (str. Vasile Conta nr. 16).• Turneul internațional de șah „Memorialul Mihail Sadoveanu" a continuat la Iași cu runda a treia, în care Roos l-a învins pe Skrobek, Hausner a ciștigat la Foișor, iar partidele Pușcașu—Dominte și Urzică* — Bușu s-au terminat remiză. Celelalte partide s-au întrerupt. în clasament conduce Roos (Franța), cu 2,5 puncte, urmat de Urzică și Bușu (ambii

HonfyHausnerRomânia) — cite 2 puncte. (Ungaria) — 1,5 puncte (1) și (Cehoslovacia) — 1,5 puncte.• în prima zi a turneului internațional feminin de handbal de Ia Varna, selecționata României a ’ întrecut cu scorul de 14—7 (7—1) formația R.D. Germane. Alte rezultate : Ungaria — Franța 18—15 (11—7) ;Cehoslovacia — S.U.A. 18—8 (8—3).9 în prima zi a competiției internaționale de baschet pentru .junioare care se desfășoară in localitatea bulgară Haskovo, selecționata României a învins cu scorul de 68—65 (34—29) formația Iugoslaviei. într-un alt joc, reprezentativa Ungariei a întrecut cu 82—55 (41—32) echipa Poloniei.• Rezultate înregistrate în cadrul campionatelor balcanice de volei pentru echipe de juniori, competiție ce se desfășoară in localitatea iugoslavă Borovo : Bulgaria—România (băieți) 3—0 (15—8. 15—11, 15—11) ; Turcia — Grecia (băieți) 3—1 (15—7. 15—5, 15—17, 15—8) ; Iugoslavia — Bulgaria (fete) : 3—2 (15—10, 14—16, 12—15, 15—13, 15—5).• In ultima zi a competiției internaționale de baschet — echipe de junioare II de la Salgotarjan (Ungaria) s-au înregistrat următoarele rezultate : U.R.S.S—Franța 109-76 (61—38) ; Ungaria — România 68—57 (40—29).Turneul a fost cîștigat de selecționata U.R.S.S., urmată de formațiile Franței, Ungariei și României.

handbal de

ÎN CÎTEVA RÎNDURIse• Pe hipodromul din Ploiești va desfășura duminică, la ora 9,15, tradiționala competiție de hipism „Derbiul de trap", alergare rezervată celor mai buni cai de 4 ani. întrecerea se va disputa pe distanța de 2 800 metri.• în cadrul tradiționalului concurs internațional ce se desfășoară in fiecare an pe stadionul „Bislet" din Oslo, atletul englez Sebastian Coe a stabilit un nou record mondial în proba de 800 m, cu excelentul timp de l’42”33/100 Vechiul record era de 1’43”4/IO și aparținea, din anul 1977, campionului olimpic Alberto Juanto- rena (Cuba).în virstă de 21 de ani, Sebastian Coe (înălțime 1,77 m ; greutate 54 kg) s-a impus în atenția specialiștilor anul trecut la campionatele europene de la Braga, cind a cucerit medalia de bronz, cu l’44”8/10.• Vineri, în finala probei de simplu feminin din cadrul turneului international de tenis de la Wimbledon. Martina Navratilova a intre- cut-o cu 6—4, 6—4 pe Chris Evert- Lloyd. Proba de fost cîștigată de Fleming și John finală i-au invins 6—2 pe Gottfried rez (Mexic).
dublu masculin a americanii Peter McEnroe, care in cu 4—6, 6—4, 6—2, (S.U.A.) și Rami-® Cea de-a 9-a etapă a Turului ciclist al Franței, disputată pe distanta Amiens — Roubaix (201,200 km), a fqst cîștigată de belgianul Ludo Delcroix, (4h49’03”). Pe locurile următoare s-au clasat Dietrich Thu- rau (R.F. Germania) — 4h49'22" și Michel Pollentier (Belgia) — același timp. în urma acestei etape, lider al clasamentului a devenit cunoscutul rutier olandez Joop Zoetemelk, urmat la 2’08” de francezul Hinault și la 4’48" de Nilsson.• Turneul internațional pe apă de la Atena s-a încheiat cu victoria echipei Ungariei — 9 puncte, urmată în clasament de formațiile R.F. Germania — 8 puncte. S.U.A. — 6 puncte, Australia — 4 puncte, Grecia — 3 puncte și Suedia — zero puncte.

Bernard suedezulde polo

la clasa 500 cmc, probă campionatul mondial, la Farleigh Castle și de sportivul englez („Honda"). Pe locurile

următoare s-au clasat americanul Brad Lackey („Kawasaki") și belgianul Roger de Coster („Suzuki").• în concursul de natație din cadrul Jocurilor îportive panamericane de la San Juan (Porto Rico). înotă- toarea americană Tracy Caulkins a cucerit a treia medalie de aur, cîști- gind proba de 400 m mixt cu timpul de 4’46”05/100 (nou record al Jocurilor). Și in celelalte finale victoria a revenit sportivilor americani.în concursul feminin de gimnastică. pe primul loc s-a situat canadiana Monica Geerman — 7(5,30 puncte, urmată de Jennine Creek (S.U.A.) — 75,15 puncte și Elfi Schlegel (Canada) — 75,10 puncte. în clasamentul pe echipe, primul loc a fost ocupat de Canada — 376,45 puncte, urmată de Cuba — 368.25 puncte și Mexic — 360,50 puncte.• Tn primul meci al turneului pe care-1 întreprinde in Europa, selecționata masculină de volei a Japoniei a jucat la Poznan cu reprezentativa Poloniei. Voleibaliștii polonezi au terminat învingători cu scorul de 3—1.• Desfășurată la Boston (Massachusetts), cea de-a doua întîlnire internațională amicală de atletism dintre echipele de juniori și junioare ale S.U.A. și U.R.S.S. s-a încheiat cu scorul general de 188—178 puncte în favoarea gazdelor.In primul meci, disputat la kersfield (California), tinerii : sovietici au cîștigat cu scorul 201—190 puncte.
LOTO

LA

Ba- atleti l de
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA DIN 6 IULIE 197949 32 51 63 23Extragerea I : 13 74 39 33Extragerea a Il-a :45 64 77FOND TOTAL DE776 836 lei, din care 96 573 lei report la categoria 1.
6 85 28 43 61 58CIȘTIGURI :

• „Marele Premiu" al Angliei motocros conțin d pentru ș-a desfășurat a fost ciștigat Graham Noyce cinema

Se împlinesc astăzi nouă ani de la încheierea noului Tratat de prietenie. colaborare și asistentă mutuală dintre România și Uniunea Sovietică — document de cea mai mare însemnătate in evoluția ascendentă a relațiilor de conlucrare multilaterală româno-sovietice. înlocuind primul tratat încheiat în 1948 — ale cărui prevederi esențiale le actualizează și le dezvoltă — documentul semnat la 7 iulie 1970 oferă un cadru deosebit de propice pentru valorificarea posibilităților sporite de colaborare generate de marile înfăptuiri ale țărilor noastre pe tărim economico-sociai, reflectă stadiul superior al relațiilor prietenești bilaterale, noile condiții existente în lume, voința comună de a ridica pe trepte tot mai înalte conlucrarea noastră reciproc avantajoasă.Tratatul se fundamentează pe legăturile de prietenie și întrajutorare făurite în decursul luptei îndelungate purtate de popoarele noastre pentru libertate și dreptate și îmbogățite prin nenumăratele manifestări, de solidaritate dintre forțele revoluționare și progresiste din cele două: țări. După victoria insurecției naționale antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944, sîngele vărsat în lupta dusă cot la cot de ostașii români și sovietici pentru eliberarea deplină a României, precum și a Ungariei și frîngerea cimentat sovietică, ___________ _ ___________ ___colaborării dintre popoarele și țările noastre.în anii socialismului, relațiile de colaborare româno-sovietice, potențate de comunitatea de orinduire, de ideologie, de țelurile comune ale făuririi socialismului și comunismului. au dobîndit valențe noi. un conținut tot mai bogat. Rodnicele rezultate ale conlucrării noastre bilaterale demonstrează cu putere caracterul constructiv al principiilor noi de relații interstatale — deplina egalitate în drepturi, respectul independentei și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc. solidaritatea și întrajutorarea tovărășească — principii care, consacrate cu claritate in noul Tratat, constituie temelia trainică a dezvoltării continue, actuale și în perspectivă, a raporturilor de colaborare prietenească dintre țările și popoarele noastre.Este bine cunoscut că în evoluția continuu ascendentă a relațiilor româno-sovietice o înrîurire determinantă exercită raporturile de solidaritate și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, contactele și convorbirile, dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, în primul rînd în- tîlnirile dintre tovarășii Nicolăe Ceăușescu și L.I. Brejnev, care și-au demonstrat de fiecare dată caracterul fertil pentru samblului relațiilor Declarația privind tinuă a colaborării țești între partidele

Cehoslovaciei, pină la in- totală a hitlerismului, a puternic prietenia româno- deschizînd orizonturi noi

amplificarea an- ■ româno-sovietice. dezvoltarea con- și prieteniei fră- și țările noastre.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 iulie, tn țară : Vreme în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil. La 
începutul intervalului vor cădea averse 
locale de ploaie însoțite de descărcări 
electrice, in nord-estul țării și în zo-

semnată în 1976 la București, de tovarășii Nicolae Ceăușescu și , X-1. Brejnev. completind Tratatul din 1970, a deschis noi și largi perspective intensificării in continuare a conlucrării româno-sovietice pe multiple planuri.Constituie un motiv de satisfacție faptul că. prin traducerea în viată a înțelegerilor convenite la nivelul cei mai înalt, a prevederilor dd'ciimente- lor ce reglementează raporturile. ..româno-sovietice, relațiile de prietenie șt colaborare dintre țările . noastre cunosc o continuă aprofundare și diversificare, imbrățișînd- cele .mal diferite domenii de activitate — politic, economic. tehnico-știintific, cultural. Acest curs pozitiv își găsește o vie expresie în colaborarea economică, Uniunii Sovietice reve- nindu-i primul loc în rindul partenerilor externi ai tării noastre. în acest context se cuvine a evidenția, concomitent cu sporirea continuă a schimburilor comerciale, creșterea ponderii unor forme noi, superioare de colaborare, cum sînt cooperarea și specializarea în producție — în ramuri și sectoare de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea economiilor naționale ale celor două țări. în ansamblul acestei activități, un rol de prim ordin revine realizării prin eforturi comune a unor importante obiective economice, atît pe teritoriul tării noastre, cit și pe cel al U.R.S.S. O fructuoasă colaborare se desfășoară și în domeniul tehnico-știintific, prin dezvoltarea schimburilor de documentații, prin cercetări și elaborarea, prin eforturi comune, de tehnologii de mare eficientă economică pentru diverse domenii ale industriei. în același timp, se dezvoltă colaborarea româno-sovietică pe plan ral, în cadrul C.A.E.R.O evoluție ascendentăcolaborarea în domeniile învățămîn- tului și culturii, literaturii, artei. Se extinde, de asemenea, schimbul de experiență pe linia organizațiilor de partid, de stat șl obștești, în cele mai diferite domenii ale construcției socialismului șl comunismului.Paleta largă a relațiilor bilaterale își găsește o firească întregire prin conlucrarea dintre România și U.R.S.S. în sfera relațiilor internaționale, unde țările noastre, alături de celelalte state socialiste, de forțele democratice și progresiste, desfășoară o susținută activitate pentru realizarea destinderii și întărirea colaborării internaționale, pentru securitate în Europa și în lume, pentru pacea și progresul tuturor popoarelor.Corespunzînd intereselor țărilor noastre, colaborarea frățească româno-sovietică se înscrie, in același timp, ca un aport de seamă la afirmarea superiorității socialismului șl creșterea influenței sale, la accentuarea proceselor pozitive în lumea contemporană.

economică multilate-cunoaște

Gabriela BONDOC

nele de deal 
după-amiază. 
izolate. Vînt 
Temperatura 
crească ușor.
între 3 și 18 grade, iar maximele între 
20 și 30 de grade, local mal ridicate. 
In București : Vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil, favorabil aver
sei de ploaie după-amiază. Vînt slab 
pînă Ia moderat. Temperatura in creș
tere ușoară.

și de munte, îndeosebi 
In rest, aversele vor fi 

slab pină la moderat, 
aerului va continua să 
Minimele vor fi cuprinse

• înarmat și foarte periculos ; 
BUZEȘTI — 16: 18; 20.
• Vestul sălbatic : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Al patrulea stol : BUCEGI — 
16; 18; 20,15.
• Vacanță tragică : LIRA — 16;
18; 20, COTROCENI — 15; 17,30; 20.
• La dolce vita (ambele serii) — 
9,45, Drumul spre înalta societate
— 14, Absență îndelungată — 16.15,
Amanți celebri — 18,30; 20,30 :
CINEMATECA.
• Severino : GIULEȘTI — 9; 11; 
13.15; 15,30; 17,45; 20, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.15.
• Expresul de Buftea : DRUMUL 
SĂRII — 16: 18; 20.
• Nea Mărin miliardar : FEREN
TARI — 14; 16; 18; 20, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. la 
grădină — 21.
• întoarcerea acasă ; GLORIA — 
9; 11,30; 14,30; 17; 19.45, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 21.
• Fortăreața Invizibilă : PACEA
— 16; 18; 20.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
15.30; 17,45; 20, GRĂDINA FESTI
VAL — 21.
• Brațele Afroditei : VIITORUL — 
15.30; 17,45; 20.
• Un trecător în ploaie : TOMIS
— 8,45; 11; 13,15; 15.45; 18; 20,15, la 
grădină — 21,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Copil de duminică : POPULAR
— 16; 18; 20.
• Inspectorul și braconierii : 
MUNCA — 16; 18; 20.

• Un om în loden : COSMOS — 
15,30: 17,45; 20.
• Neamul Șoimăreștilor : FLA
CĂRA — 15.30; 17,45; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20, la grădină — 21.
• Falansterul : PROGRESUL — 
15,30; 19.
• Omul cu masca de fier : GRĂ
DINA PARC HOTEL — 21.15.
• Prietenii copilăriei mele : GRĂ
DINA BUCEGI — 21,15.
• Cobra : GRĂDINA LIRA — 21.
• Police Python 357 : GRĂDINA 
TITAN — 21.15.
• Rodeo : GRADINA FLACĂRA 
— 21,15.

• Alibi pentru un prieten : SALA
PALATULUI — 14; 17,15; 20,15,
PATRIA — 14; 17; 20, FESTIVAL
— 14; 17; 20, FAVORIT — 8,45;
11.15: 14; 16.45: 19,30, GRADINA
CAPITOL
• Hercule 
LUCEAFĂRUL —
20.30, la grădină — 
REȘTI — 13.30; 15.45.
• Moartea unui greier
— 15,30; 17,45: 20.
• U iz an a, căpetenia 
SCALA — 15; 17,30; 20.
• Inocentul : CINEMA
— 10: 12,30; 16: 19.
• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
CENTRAL — 15.30; 17,45; 20.
• Lanțul amintirilor : VICTORIA
— 14: 17; 20.
• Program de desene animate — 
9,30; 11.15; 13; 14,30, Frații Jderi
— 15.30; 17,45: 20 : DOINA.
• Păcală : TIMPURI NOI — 15;
18.30.
• Tînărul din Istanbul : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 
20. MELODIA — 9: 11.15; 13,30;
15.45: 18; 20.15, GRĂDINA BU- 
ZEȘTI — 21,15.
• Nick Carter superdetectiv :
GRJVIȚA — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 
18: 20.15. FLOREASCA — 9: 11;
13: 15.30; 17,45: 20.
• Frumoasa si bestia : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 
20.

INVITAȚIE LA HANUL MALUUn îmbietor loc de popas pe traseul București — Constanța, la km. 73, chiar la intrarea în județul Ialomița, este hanul și popasul turistic „Malu“ — un original ansamblu arhitectonic inspirat din arta populară românească. Restaurantul și terasa asigură servirea turiștilor cu o gamă variată de preparate, din care nu lipsesc cele de pescărie. L i etaj funcționează un Salon-braserie, și camere pentru dormit, mobilată si decorate diferit, fiecare cu elemente din folclorul altei regiuni. Ele sînt dotate cu confort modern și încălzire centrală. în apropierea restaurantului se află alte trei locuri de cazare și adăposturi pentru autoturisme. Lor li se adaugă mai multe căsuțe în formă de căpițe acoperite cu stuf, de dimensiuni și forme variate, înconjurate de o hătrină pădure de salcimi, care creează un cadru natural atrăgător pentru petrecerea unei vacante reconfortante.
In fotografic : hanul Malu.

cu biciclete. „Newsweek" conchide : „Industria americană de biciclete speră că anul 1979 va fi formidabil din punctul de vedere al afacerilor".
• REZERVAȚIA DIN 

TUNDRĂ. în zona Taimlrtilu4 (Siberia), dincolo de Cercul Pojar, se va crea o rezervație naturală cu suprafața de 15 000 kilometri pătraii. Aceasta va fi prima rezervație sovietică în tundră. Regiunea respectivă a fost eliminată integral din circuitul economic și va deveni un poligon natural, unde se vor putea studia modificările care intervin în flora de la țărmurile Oceanului înghețat de Nord și pină la marginea primelor păduri din partea de sud a ținu

tului. Astfel se va proteja totodată fondul genetic din această parte a Siberiei.
• ȚIGĂRI ÎMPOTRIVA 

...FUMATULUI. în Danemarca, fumătorii sînt de la o vreme invitați să-și procure țigări care... nu se pot fuma. în cadrul campaniei lansate împotriva fumatului, Societatea daneză de combatere â cancerului a început să distribuie pachete imitind pe cele obișnuite, dar conținînd 20 de tipări. false. în loc de tutun, aceste pseudoțigări sint umplute cu un preparat mentolat care nu arde. Făcînd gestul;rutinier de a introduce în gură țigara ce nu se „lasă" însă a fi fumată, se speră astfel a se veni în ajutorul celor ce ar dori

cu adevărat să renunțe la nocivul obicei.
• SCHIUL CU GHI

DON. Să-ți faci iarna car, iar vara... trischi. Un locuitor din Geneva (Elveția) a anunțat in aceste zile de vară realizarea unui original vehicul destinat amatorilor sporturilor de iarnă. Numit trischi, acesta combină caracteristicile schiului și ale bicicletei. Cum anume ? Are in față o bară verticală metalică terminată, sus, cu un ghidon ; în partea inferioară se află trei schiuri scurte, unul frontal, două in spate. Mane-

lălriW&Vivrind ghidonul, a cărui bară se sprijină pe schiul frontal, in timp ce picioarele stau pe o mică platformă situată deasupra schiurilor din spate, vehiculul poate fi utilizat, ca și tradiționalele schiuri, la coborîri, slalomuri și chiar Sărituri. Oferă avantajul unei mai mari siguranțe ; în pluș, datorită faptului că se poate plia, este și mai ușor de transportat.
• CASĂ SOLARĂ 

DIN PREFABRICATE. ° asemenea casă, a cărei lansare în producția de serie a fost a- nunțată de o firmă norvegiană.

20,
16,45:
- 21,15. 

cucerește 
14

21,15, 
i; 18,15 

CAPITOL

Atlantida : 
16: 18,15;

BUCU- 
20.30.

apașilor :

STUDIO ta t r
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Deschiderea 
stagiunii estivale. Concert simfo
nie. Dirijor : Kurt WSss (Austria). 
Festival JOHANN STRAUSS — 20.
• Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară „23 August") : Preșul — 
20.
• Teatrul „Nottara" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Carambol —
20.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gînd, o lacrimă, un zimbet — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai —
18.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema 
ride, ciută și dansează ! — 20.

are încorporat în însăși structura sa întregul sistem de încălzire pe baza energiei soarelui. Elementele de colectare a luminii solare sînt dispuse în partea înclinată a acoperișului orientată spre sud. O rețea tu- bulară asigură distribuirea in casă a căldurii, permitînd si obținerea necesarului de apă caldă. Casa include o mică pivniță dotată cu un sistem de stocare a energiei solare utilizînd un ansamblu de roci pentru păstrarea căldurii.
• LA MINUT. Specialiștii unei firme din Munchen au conceput un aparat — de mărimea unui calculator de buzunar — cu ajutorul căruia se poate efectua analiza sîngelui chiar la locul unui accident, în

sala de operație sau la patul bolnavului. Remarcabilă este „o- perativitatea" aparatului : mini- laboratorul stabilește cantitatea de hemoglobina și numărul globulelor roșii în numai un minut.
• STUDII ECOLO

GICE IN AMERICA DE 
SUD. Viitoarele misiuni ale echipajului Cousteau vor fi îndeplinite întocmai intențiilor a- nunțate. însuși celebrul oceano- graf a tinut să aducă această precizare, după recenta pierdere a fiului său Philippe, ce a pierit, cum se știe. în fluviul portughez Tejo, în urma scufundării hidroavionului Calipso. în cadrul expedițiilor ce urmează a fi întreprinse figurează două

vaste operațiuni exploratorii d« ordin ecologic: una —. in.zona de coastă venezueleanâ. cealaltă — in bazinul fluviului Amazon.
• CÎINELE CARE NU 

LATRĂ. Un ciine ideal pentru vecinii proprietarului este cu siguranță cel din rasa „basenji", care posedă particularitatea că nu... latră niciodată. Originar din Africa Centrală, „basenji" este folosit drept ciine de vînă- toare. fiind deosebit de apreciat tocmai pentru că nu latră și, deci, nu trădează prezenta vînă- torilor. E drept, nu se pomenește nimic dacă acest cîine nelătrător se dovedește util și ca mijloc de pază împotriva hoților și a altor oaspeți nepoftiți...
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MONROVIA

Deschiderea sesiunii Consiliului Ministerial 
al Organizației Unității AfricaneMONROVIA 6. — Trimisul special al Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : La Monrovia au început vineri lucrările celei de-a 33-a sesiuni a Consiliului Ministerial al Organizației Unității Africane. Iau parte, pe lingă miniștrii de externe din statele membre ale organizației, reprezentanți ai mișcărilor africane de eliberare națională recunoscute de O.U.A. Ministrul de externe al Liberiei, Cecil Dennis ir., a fost ales președinte al sesiunii.

ORIENTUL MIJLOCIU
• încheierea noii runde de 
convorbiri între Egipt, israel 

si S.U.A. Ale-(Agerpres). — La încheiat vineri o nouă

Plenara C. C. al P. C. Italian— La Roma Plenarei Co-

Principalul obiectiv al conferinței îl constituie definitivarea agendei ce urmează să fie transmisă sesiunii la nivel, înalt a O.U.A., programată să se- deschidă, tot la Monrovia, pe data de 17 iulie.Pe agenda dezbaterilor actuale au fost înscrise 11 grupuri mari de probleme. Dintre acestea, se remarcă, prin importanța care i se acordă, capitolul politic, în cadrul căruia sint cuprinse rapoarte ale secretarului general al O.U.A., Edem Kodjo, privind principalele probleme cu care sint confruntate statele continentului african. Este vorba, între altele, de rapoartele în legătură cu decolonizarea Africii și efectul aplicării. dg sancțiuni economice regimurilor rasiste minoritare din sudul continentului. Situația din Africa australă, agresiunile repetate ale Rho- desiei și Africii de Sud împotriva statelor vecine și propuneri privind adoptarea de măsuri individuale și colective pentru descurajarea unor asemenea acte ilegale formează un

grup de aspecte de ordin politic care se vor situa, de asemenea, în atenția participanților.La capitolul intitulat „Probleme ale cooperării și dezvoltării economice" sint înscrise, între altele, rapoartele privind concluziile ce se desprind pentru statele africane din lucrările celei de-a V-a sesiuni a U.N.C.T.A.D., subliniindu-se imperativul extinderii și aprofundării cooperării economice multilaterale, panafricane, al dezvoltării colaborării afro-arabe.Delegații prezenți în capitala li- beriană și-au exprimat hotărîrea de a contribui la soluționarea acestor probleme, in vederea consolidării independenței politice, realizării asigurării emancipării economice, progresului economic și social al popoarelor continentului. Toate acestea, declara președintele țării-gazdă, William Tolbert jr„ sint probleme de o însemnătate cardinală pentru Africa, de rezolvarea lor depinzînd prezentul și viitorul continentului.

CAIRO 6 xandria s-a rundă de convorbiri tripartite egip- teano-israeliano-americane consacrate definirii statutului de autonomie al palestinienilor din teritoriile Gaza și Cisiordania.Comunicatul dat publicității menționează că cele trei delegații au convenit asupra formării unei comisii de lucru, care să examineze problemele pe care le ridică organizarea de alegeri în Cisiordania și Gaza, precum și a unui grup de lucru pentru studierea problemelor privind „repartizarea puterilor și responsabilităților noii autorități palestiniene".

ROMA 6 (Agerpres). s-au încheiat lucrările mitetului Central și a Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian. A fost dezbătut raportul secretarului general al P.C.I., Enrico Berlinguer, cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din

3—4 iunie și ale alegerilor din 10 iunie în Parlamentul (vest)-european.Plenara a numit o comisie pentru elaborarea propunerilor vizînd modalitatea alegerii organelor de conducere ale partidului și numirii în funcțiile de partid. Aceste propuneri vor fi prezentate următoarei plenare.
Partidul Socialist Italian nu va participa 

la un guvern de coaliție condus 
de un premier

CONSFĂTUIRE A SECRETARILOR CU PROBLEME IDEOLOGICE 
SI INTERNATIONALE Al COMITETELOR CENTRALE 
ÂEE PARTIDELOR COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI 

DIN UNELE TARI SOCIALISTE«

ROMA 6
în mobilizării 

publice 
pentru 

dezarmării

(Agerpres). — Liderul Partidului Socialist, Bettino Craxi, a declarat că partidul său nu este dispus să participe la un guvern de coaliție condus de un prim-ministru democrat-creștin, informează’ agenția France Presse. Craxi a făcut această declarație joi seara la Roma, după întîlnirea cu premierul desemnat Giulio Andreotti, consacrată examinării posibilităților formării unui nou guvern.Declarația lui Craxi, lipsită de orice ambiguitate, afirmă observatorii politici din Roma, face extrem de difi-

democrat-creștincilă misiunea lui Andreotti. Este știut că. în condițiile în care democrația creștină refuză categoric o coaliție cu comuniștii, singura alternativă viabilă pentru P.D.C. ar fi constituirea unui guvern împreună cu socialiștii. Or, odată cu declarația fermă a lui Craxi, pentru Andreotti s-a spulberat și această posibilitate. Cu toate acestea, premierul desemnat își va. continua consultările cu reprezentanții celorlalte partide parlamentare. Este vorba însă de partide nesemnificative.

r f. G-: îngrijorare față de recrudescența 
activității neonaziștilorBONN 6 (Agerpres). — Referin- du-se la recrudescența activității elementelor neonaziste, Axei Wernitz, președintele Comisiei Bundestagului R.F.G. pentru problemele politicii interne, a relevat că „Amploarea acțiunilor unor asemenea elemente în R.F.G. produce o mare îngrijorare". Anul trecut — a arătat Wernitz — au fost înregistrate 1 000 de acțiuni comise de neonaziști — cel mai mare număr din ultimii 20 de ani. împotriva a 400 de elemente neonaziste au

fost deschise acțiuni de urmărire penală pentru terorism,, pentru.amenințări proferate la adresa unor antifasciști, pentru profanare de morminte și alte acțiuni de acest gen.BERLINUL OCCIDENTAL 6 (Agerpres). — Un grup de neonaziști au profanat, în noaptea de miercuri spre joi, cimitirul evreiesc Charlotenburg din Berlinul occidental. Neonaziștii au desenat zvastici pe morminte și au distrus mai multe monumente funerare.

sprijinul 
opiniei 
la lupta 

înfăptuirea
încheierea Adunării generale 
a Conferinței organizațiilor 

neguvernamentale 
de pe lingă ECOSOCGENEVA 6 (Agerpres). — La Geneva a luat sfîrșit cea de-a 14-a Adunare generală a Conferinței organizațiilor neguvernamentale, care au un statut consultativ pe lingă ECOSOC. Principala problemă a- flată în discuție a fost colaborarea dintre organizațiile neguvernamentale și organismele ca dezarmarea, turile omului. .Au participatorganizații neguvernamentale, s-au pronunțat pentru intensificarea activității în direcția mobilizării opiniei publice in sprijinul ideilor dezarmării generale și totale, pentru încetarea producției armelor nucleare și lichidarea stocurilor de asemenea arme.

O.N.U. în probleme dezvoltarea și drep-reprezentanții a 102care
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Cu peste o jumătate de milion de persoane lipsite de locuri de muncă, din care 200 000 tineri, Portugalia se 
numără intre tarile occidentale cele mai afectate de șomaj. în această situație, lupta împotriva șomajului a de
venit principala revendicare a organizațiilor sindicale și obștești. Fotografia înfățișează un aspect de la recenta 
manifestație populară desfășurată în orașul Coimbra, în cursul căreia participanții au cerut aplicarea unei politici 

hotărîte de stăvilire și reducere a șomajului

MADRID 6 (Agerpres). — Luînd poziție împotriva recrudescenței activităților teroriste, Comitetul Central al P. C. din Spania a dat publicității o declarație în care se relevă că noile acțiuni ale elementelor extremiste se produc tocmai în momentul cînd Parlamentul dezbate una din problemele naționale cele mai importante — acordarea autonomiei Țării Bascilor. Asemenea acțiuni, se subliniază în document, au ca scop crearea de

Spaniaîn rezolvarea problemei și constituie o parte ,inte-dificultăți respective grantă a strategiei reacțiunii în vederea destabilizării situației politice din țară.în prezent, mai mult ca oricînd, este necesară unitatea tuturor forțelor democratice în lupta împotriva terorismului, în apărarea transformărilor democratice, se spune în declarația C.C. al P. C. din Spania.
agențiile de presă transmit:

Convorbiri româno-brita- 
niCO. continual'ea vizitei pe care o întreprinde în Marea Britanie, tovarășul Ion Ceaușescu, fi___ fiministrului agriculturii și industriei alimentare, ' " 7___Blaker, ministru de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Common- wealthului, membru al guvernului, precum și cu Jerry Wiggin, secretar parlamentar Ia Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației, membru al guvernului. Au fost discutate probleme de interes comun. De asemenea, au avut loc întilniri de lucru cu conducerile firmelor „Shell International Chemical Comparfy Ltd" și „Cadbury Schweppes Ltd".

adjunct als-a întîlnit cu Peter
La Beijing, Hua Guofeng, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit, vineri, pe Imelda Romualdez Marcos, soția președintelui Filipinelor, Ferdinand Marcos, a- flată într-o vizită în capitala chineză. Imelda Marcos a transmis premierului Hua Guofeng, din partea președintelui F. Marcos, invitația de a face o vizită în Filipine. Invitația a fost acceptată, urmînd ca vizita să aibă loc la o dată convenabilă — precizează agenția China Nouă.

întîlnire T. Jivkov — 
Y. Srafut. Todor Jivkov, prim-se- crețar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, a avut, la Sofia, o întrevedere cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației Pentru Eliberarea Palestinei. După cum relatează agenția B.T.A., convorbirea s-a referit, în principal, la aspecte ale situației Mijlociu. din Orientul

Secretarul general al 
O.N.U. la Budapesta. Primul secretar al C.C. al P.M.S.U., Jănos Kădăr, l-a primit vineri, la Budapesta. pe secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, aflat în vizită oficială în Ungaria. Kurt Waldheim s-a întîlnit, de asemenea, președintele Consiliului de al R.P.U., Gyorgy Lazar, și convorbiri cu ministrul de al țării-gazdă, Frigyes Puja. ________M.T.I. precizează că în cursul convorbirilor au fost abordate probleme internaționale actuale, o atenție deosebită fiind acordată celor ce privesc lichidarea focarelor de criză.

cu Miniștri a avut externe Agenția
c.c.loc la a P.C. Pe-Lima. Secreta-Plenara 

ruan a avut rul general al Prado, a prezentat un raport despre situația economică a țării și poPtica P.C.P. față de programul guvernamental de dezvoltare economică.
partidului, Jorge Del

EȘECUL MANEVREI DE CAMUFLARE A REGIMULUI RASIST DIN RHODESIA

Sesiunea Adunării Națio
nale a Puterii Populare din 
Cuba și-a încheiat lucrările la Havana. Au fost dezbătute și adoptate Legea asigurărilor sociale, precum și o serie de documente privind transporturile de pasageri, disciplina muncii și circulația rutieră. în legătură cu problemele dezbătute, a luat cuvîntul Fidel Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri.

„Lupta armată va continua pînă la victoria finală"
- declară reprezentanții Frontului Patriotic Zi mbabwe -, La numai cîteva zile după instalarea la Salisbury a așa-zisului guvern condus de Abel Muzorewa, agenția Associated Press sublinia că „majoritatea observatorilor prezic un haos inevitabil dacă in lunile ce urmează nu are loc măcar o recunoaștere tacită a noului guvern". Astăzi, după două luni, se poate afirma cu certitudine că situația din Rhodesia este mai complicată ca oricînd. „Guvernul" condus de Muzorewa, departe de a fi fost recunoscut pe plan extern, este respins în modul cel mai categoric, ca o creație a rasiștilor avind drept scop perpetuarea dominației minorității albe (230 000 persoane) a- supra celoi 7 milioane de africani. Organizația Unității Africane, care grupează 49 de state ale continentului, a luat recent una dintre cele mai clare și categorice poziții față de manevrele rasiștilor rhodesieni. Intr-o declarație făcută la Khartum, purtătorul de cuvint al acestei organizații a făcut cunoscut că Abel Muzorewa rțu va fi invitat la cea de-a 16-a reuniune la nivel înalt programată să aibă loc în luna iulie.. El a precizat că O.U.A. va continua să recunoască Frontul Patriotic ca singurul reprezentant legitim al poporului Zimbabwe. Țările „din prima linie" (Tanzania, Zambia, Botswana, Angola și Mozambic), ale căror teritorii continuă sâ fie ținta unor permanente agresiuni din partea rasiștilor din Rhode- sîa și R.S.A., au lansat în cadrul reuniunii de la Dar Es Salaam a miniștrilor lor de externe un apel către statele lumii pentru a nu recunoaște așa-zisa reglementare internă a problemei rhodesiene și guvernul marionetă. Ele și-au exprimat hotărirea de a continua să acorde deplinul lor sprijin Frontului Patriotic Zimbabwe pentru obținerea unei independențe reale a țării.Respingerea și condamnarea manevrei rasiștilor rhodesieni nu se limitează insă la continentul african, în ultima vreme, numeroase personalități politice din Europa, Asia, America și-au exprimat în mod deschis opoziția față de așa-zisele alegeri generale din Rhodesia, desfășurate sub incidența legii marțiale și marcate de nenumărate acte de fraudă și mistificări.Această reacție promptă pe toate

meridianele globului a pus guvernul marionetă al lui Muzorewa într-o situație deosebit de dificilă. Rămas complet izolat, nerecunoscut decît de Republica Sud-Africană, el caută sprijinul unor cercuri occidentale. Șeful acestui așa-zis guvern a anunțat in acest sens că in curind va întreprinde o călătorie în S.U.A. și Anglia. Speranțele sale se bazează pe faptul că Senatul american a votat un amendament’ in favoarea ridicării sancțiunilor economice împotriva Rhodesiei (căruia i-a urmat o decizie diametral opusă a Camerei Reprezentanților), și că unii lideri conservatori din Marea Britanie ar înclina spre un compromis cu noul regim rhodesian.Asemenea planuri ignoră însă puternicul curent existent în lume în sprijinul drepturilor legitime la libertate ale poporului Zimbabwe, cit și faptul că noile autorități de la Salisbury nu sint recunoscute nici în interiorul țării. Lupta forțelor patriotice pentru zădărnicirea manevrelor rasiste a luat o tot mai mare amploare. După cum arată ziarul „Zimbabwe People’s Voice", în cursul lunii iunie

„Zimbabwe trebuie să fie liberă I"— 
este lozinca sub care forțele patrio
tice resping așa-zisa „reglementare 

internă"

forțele de eliberare, care controlează circa 80 la sută din teritoriul țării, au scos din luptă numeroși militari inamici și au capturat importante cantități de arme și muniții. Ele au distrus, de asemenea, o serie de tabere militare. în același timp, se întărește unitatea de acțiune a celor două organizații care alcătuiesc Frontul Patriotic Zimbabwe. De curind, Uniunea Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.) și Uniunea Națională Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.) au semnat un acord la Addis Abeba prin care au hotărît unificarea forțelor lor armate. Acestea vor avea de acum încolo un statut unic, un consiliu unic de conducere și un comandament operativ militar unit.întărirea unității de acțiune constituie un. factor deosebit de important pentru succesul Frontului Patriotic Zimbabwe, fapt subliniat, de altfel, chiar de - liderii celor două mișcări componente ale frontului. „Patrioții din Zimbabwe — declară Joshua Nko- mo. președintele Z.A.P.U. — își string și mai mult rindurile. își înzecesc lupta armată pentru atingerea

cit mai curind posibil a obiectivului propus — victoria totală". Lupta armată pentru eliberarea și obținerea independenței depline a poporului Zimbabwe va fi continuată pînă la victoria finală — a declarat, la rîndul său, Robert -Mugabe, președintele Z.A.N.U.Prieten sincer al popoarelor africane și sprijinitor ferm al aspirațiilor lor de libertate și progres, poporul român este cu totul alături de poporul Zimbabwe, de lupta sa eroică pentru neatîrnare. Solidaritatea militantă a României socialiste cu cauza dreaptă a acestuia a fost reafirmată cu putere în cursul vizitei întreprinse de președintele Nicolae Ceaușescu pe continentul african și al întilnirilor avute cu liderii mișcării de eliberare din Zimbabwe. Țara noastră consideră că în prezent este imperios necesar să se întărească solidaritatea internațională cu cauza dreaptă a poporului Zimbabwe, care are dreptul inalienabil de a-și realiza aspirațiile la libertate și independență.
Nicolae N. LUPU

IwemDri ai Frontului Patriotic Zimbabwe pregâtindu-se pentru o nouă acțiune 
de luptă

Ședința Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru meta
lurgia neferoasă,lacareauluat parte delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia, și-a desfășurat lucrările la Ulan Bator. Comisia a examinat sarcinile ce-i revin privind înfăptuirea unor acțiuni de colaborare multilaterală în domeniul său specific, și a elaborat programe, de colaborare tehnico- științifică referitoare la ridicarea nivelului tehnic în metalurgia neferoasă.

întrevedere la Belgrad. Aleksandar Grlicikov, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., a avut o întrevedere cu Jyoti Basu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din India (Marxist), prim-ministru al guvernului din Bengalul de Vest, care se află în vizită în. Iugoslavia la invitația Consiliului Executiv Federal. A avut loc un schimb de vederi cu privire Ia activitatea internă și internațională a celor două partide.
Consultări economice în 

S.U.A. Președintele Jimmy Carter a convocat, vineri, la Camp David, o consfătuire cu înalte oficialități ale S.U.A. pentru o largă trecere în revistă a politicii economice, inclusiv a celei energetice a Administrației, transmite agenția U.P.I.
Regimul de la Salisbury 

a prelungit 
starea de urgențăSALISBURY 6 (Agerpres). — Noua „Cameră a Deputaților" din Rhodesia, formată în urma așa-ziselor alegeri care au avut loc în această țară, a hotărît prelungirea cu încă șase luni a stării de urgență, decretată după proclamarea unilaterală a independenței, în 1965.Această măsură, apreciază observatorii de presă, constituie o nouă dovadă a ceea ce înseamnă în realitate „reglementarea internă" a problemei rhodesiene preconizată de regimul Ian Smith.

BERLIN 6 (Agerpres). — în zilele de 3—5 iulie a.c. a avut loc la Berlin consfătuirea secretarilor cu probleme ideologice și internaționale ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste.La consfătuire au participat : din partea Partidului Comunist Bulgar —A. Lilpv, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B., D. Stanișev, secretar al C.C. al P.C.B., S. Mihailov, secretar al C.C. al P.C.B. ; din partea Partidului Comunist din Cehoslovacia — V. Bilak, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.C., J. Fojtik, secretar al C.C. al P.C.C., J. Havlin, secretar al C.C. al P.C.C. ; din partea Partidului Comunist din Cuba — A. Perez Herrero, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba ; din partea Partidului Socialist Unit din Germania — K. Hager, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., H. Axen, membru al Biroului Politic, secretar al C.C, al P.S.U.G., J. Herrmann, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. ; din partea Partidului Popular Revoluționar Laoțian — S. Sisane, membru supleant al C.C. al P.P.R.L., vicepreședinte al Comisiei de propagandă și învățămint ; din partea Partidului Popular Revoluționar Mongol — G. Adia, secretar al C.C. al P.P.R.M. ; din partea Partidului Muncitoresc Unit Polonez — J. Lukaszewicz, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.. A. Werblan, secretar al C.C. al P.M.U.P.; din partea Partidului Comunist Român — Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.; din partea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar — M. Ovari, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., A. Gyenes, secretar al C.C. al P.M.S.U., I. Gyori, secretar al C.C. al P.M.S.U.; din partea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice —B. N. Ponomariov, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., K. V. Rusakov, secretar al C.C. al P.C.U.S., M. V. Zimianin, secretar al C.C. al P.C.U.S.; din partea Partidului Comunist din Vietnam — To Huu, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Vietnam.La consfătuire au luat parte, de asemenea, șefi de secție, adjuncți de șefi de secție și alți activiști ai Comitetelor Centrale ale partidelor frățești.La consfătuire s-a efectuat un schimb amănunțit de informații și de păreri cu privire la problemele actuale ale conlucrării reciproce dintre partidele participante în domeniile politicii internaționale, ideologiei și propagandei. A fost exprimată satisfacția față de desfășurarea și rezultatele colaborării bilaterale și multilaterale în diferite domenii ale construcției socialiste, inclusiv în domeniul ideologiei, științei și culturii, subliniindu-se dorința partidelor participante de a dezvolta colaborarea lor și în viitor.Participanții la consfătuire au constatat că perseverența țărilor socialiste, politica lor externă principială joacă un rol remarcabil în prevenirea unui nou război, în întărirea securității internaționale și continuarea procesului destinderii.S-a remarcat în mod unanim că tratativele sovieto-americane la nivel înalt . care au avut loc la Viena, tratatul dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la limitarea armamentelor strategice ofensive au constituit un pas important pe calea spre consolidarea coexistenței pașnice între state cu orînduiri sociale diferite, a destinderii. S-a subliniat însemnătatea contribuției P.C.U.S., a statului sovietic, personal a tovarășului Leonid Ilici Brejnev la pregătirea și încheierea cu succes a acestui tratat.Transpunerea deplină în viață a tratatului semnat la Viena. s-a arătat la consfătuire, va deschide noi perspective pentru rezolvarea unor asemenea sarcini primordiale ale contemporaneității, cum sint înfrî- narea cursei înarmărilor și înfăp- tuirea dezarmării, care să ferească omenirea de amenințarea unui nou război.La consfătuire s-a subliniat importanța propunerilor concrete și acțiunilor consecvente ale țărilor socialiste pentru întărirea păcii și securității în Europa, în spiritul Actului final al Conferinței gene- ral-europene de la Helsinki. S-a relevat caracterul constructiv al propunerilor și inițiativelor prezentate la consfătuirile de la București și Moscova ale Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, precum și la ședința de la Budapesta a Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai acestor state. S-a relevat însemnătatea pregătirii și desfășurării cu succes a reuniunii de la Madrid a statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.La reuniune a fost subliniată necesitatea contracarării oricăror încercări ale cercurilor agresive ale imperialismului și ale altor forțe reacționare de a submina procesul destinderii prin accentuarea cursei înarmărilor, desfășurarea unor campanii

dușmănoase împotriva țărilor socialiste, ațîțarea vrajbei între popoare, activizarea în unele țări a organizațiilor și curentelor revanșiste și militariste, neofasciste și neonaziste. Pentru aceasta, alături de eforturi poli- . tice și diplomatice, se impune o intensă activitate ideologică pentru a explica opiniei publice mondiale răspunderea care revine imperialismului, cercurilor militariste ale N.A.T.O. pentru cursa înarmărilor și netemeinicia încercărilor de a arunca vina pentru aceasta asupra socialismului. Este cunoscut faptul că țările socialiste sint pentru oprirea cursei înarmărilor și pentru dezarmare. Este important să se informeze opinia publică mondială despre inițiativele de pace ale țărilor socialiste, despre a- portul lor crescînd la soluționarea problemelor globale ale omenirii contemporane. împlinirea a 40 de ani de la declanșarea celui de-al doilea război mondial reamintește cu putere necesitatea intensificării luptei popoarelor pentru pace trainică, pentru preîntîmpinarea unei noi catastrofe militare.Participanții la consfătuire au subliniat că una din direcțiile importante ale activității ideologice a partidelor lor o constituie propaganda realizărilor economice, tehnico-ștlințifice, so- cial-politice, culturale ale țărilor socialiste, care confirmă vitalitatea^®!,, evidențiază marile potențe crdat'A vtg ale noii orînduiri. Un rol impor. î în dezvoltarea țărilor socialiste, în în- tărirea pozițiilor lor internaționale îl au lărgirea și adincirea colaborării reciproc avantajoase, pe multiple planuri, participarea lor crescîndă la schimburile internaționale de valori materiale și spirituale, întărirea prieteniei și solidarității lor. Cea de-a 30-a aniversare a C.A.E.R. a scos in evidență realizările economico-sociale uriașe ale țărilor socialiste membre, succesele colaborării lor în cadrul ă- cestei organizații, perspectivele dezvoltării și adîncirii acestei colaborări.O mare atenție s-a acordat colaborării în domeniul studierii problemelor teoretice și. practice ale socialismului, noilor fenomene și tendințe ale evoluției lumii contemporane, care confirmă și îmbogățește continuu materialismul dialectic și istoric, socialismul științific, marxism-leninis- mul, concepția revoluționară despre lume și viață a clasei muncitoare.S-a subliniat actualitatea schimbului de experiență în domeniul activității ideologice, de educație, al perfecționării permanente al acesteia, ținînd seama de dinamismul vieții sociale contemporane, de creșterea însemnată a nivelului de cultură și a cerințelor spirituale ale constructorilor noii societăți, a fost relevată însemnătatea dialogului și schimburilor de păreri, a reuniunilor teoreti- co-științifice internaționale, cu participarea largă a reprezentanților partidelor frățești, consacrate dezbaterii în comun a problemelor fundamentale ale procesului revoluționar mondial și desfășurate pe baza normelor și principiilor unanim acceptate în mișcarea comunistă internațională.în spiritul ideilor înscrise in documentul Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa, care a avut loc în urmă cu trei ani, la Berlin, participanții la reuniune au subliniat însemnătatea și actualitatea întăririi colaborării și solidarității dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre toate forțele revoluționare progresiste, antiimperia- liste. Ei au exprimat hotărîrea partidelor lor de a sprijini cu fermitate lupta popoarelor pentru libertate și independență, pentru dreptul lor sacru de a-și hotărî singure destinele, fără nici un amestec din afară, împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, împotriva rasismului și apartheidului, pentru lichidarea subdezvoltării, restructurarea relațiilor economice internaționale pe baze democratice și făurirea unei noi ordini economice internaționale, pentru pace, prietenie și progresul popoarelor de pe planeta noastră.Participanții la reuniune au subliniat marea însemnătate a celei de-a Vl-a Conferințe a șefilor de stat și guvern din țările nealiniate, care va avea loc la Havana, și și-au exprimat convingerea că desfășurarea cu succes a lucrărilor ei va contribui la întărirea unității și solidarității popoarelor din țările nealiniate, în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru dezvoltarea lor economico-socială de sine stătătoare, pentru cauza destinderii și colaborării în întreaga lume.Consfătuirea s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, de colaborare prietenească și solidaritate internațională.
★La încheierea consfătuirii, șefii delegațiilor participante au fost primiți de tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane.Cu acest prilej, tovarășul Erich Honecker a rugat să se transmită conducătorilor partidelor prezente la consfătuire un cald salut tovărășesc, precum și urări de noi și tot mai mari succese în opera de construcție socialistă.

Evoluția complexului spațial sovietic
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., nava cosmică automată 
de transport „Progress-7“ a adus 
la bordul complexului spatial „Sa- 
liut“—„Soiuz" o instalație denu
mită „Evaporator", cu ajutorul că
reia se va realiza acoperirea unei 
plăcute cu pulbere de aluminiu. 
Specialiștii consideră că materia
lul realizat printr-o asemenea 
metodă va putea fi folosit pentru 
amimite componente ale navelor 
cosmice.

La bordul stației „Saliut-6“ a 
fost adus, de asemenea, un aparat 
denumit „Rezistența", cu ajutorul 
căruia se va putea aprecia perio
dic acțiunea de frinare exercitată 
de atmosfera care înconjoară labo
ratorul spațial. Prin stabilirea pre
cisă a efectelor de frinare pe care 
le suportă „Saliut" se vor putea 
face prognoze precise asupra mo
dificărilor care pot surveni la or
bita pe care evoluează complexul 
spațial.
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