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In slujba bunăstării poporului, 
a calității vieții omului

După cum se știe, Plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii, 
care a avut loc săptămîna trecută, a 
dezbătut și adoptat hotăriri în pro
bleme de importantă deosebită, care 
intră în competența acestui inalt fo
rum al democrației noastre socia
liste. între acestea, la loc de frunte 
se Înscrie Hotărirea privind înfăp
tuirea Progra
mului de creștere 
a nivelului de 
trai in perioada 
1976—1980, pro
gram elaborat 
din inițiativa și 
sub îndrumarea 
'irectă a secreta
rului general al 
partidului, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu, și a- 
probat de Confe
rința Națională 
din decembrie 
1977. Adoptarea 
acestei hotăriri 
ilustrează cu 
pregnanță grija 
permanentă pe 
care conducerea 
partidului, personal secretarul gene
ral al partidului, președintele ță
rii, o acordă ridicării continue a 
nivelului de trai material și spi
ritual al poporului — țelul su
prem al politicii partidului nos
tru, esența însăși a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm. Faptul că Plenara 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii a dezbătut și adoptat în una
nimitate Hotărirea privind modul de 
înfăptuire a programului de creștere 
a nivelului de trai în actualul cinci
nal reliefează încă o dată profundul 
democratism ce caracterizează socie
tatea noastră socialistă, linia de con
duită principială. consecventă a 
conducerii partidului nostru, a secre
tarului său general, de a analiza și 
decide împreună cu clasa munci
toare, cu toți oamenii muncii, toate 
problemele care privesc dezvoltarea 
economică și socială a tării, viața și 

Majorarea retribuțiilor 
personalului muncitor în acest cincinal

1975 1978 1980
• în lei — retribuția medie nominala netă
• în procente — retribuția reală

munca poporului, creșterea continuă 
a bunăstării sale materiale și spi
rituale.

Hotărirea Plenarei Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, cuvîn- 
tarea rostită cu acest prilej de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
Consiliului Național al Oamenilor

Tot ceea ce obținem în realizarea Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea cu privire la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, 
întreaga dezvoltare economico-socială a țării sînt destinate 
îmbunătățirii continue a bunăstării oamenilor muncii, dez
voltării generale a societății noastre socialiste, ridicării ni
velului de civilizație al întregului popor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Muncii, subliniază faptul deosebit de 
îmbucurător că, drept rezultat al 
muncii însuflețite a clasei noastre 
muncitoare, a țărănimii, intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, sarcinile prevăzute pen
tru prima etapă din actualul cincinal 
privind creșterea nivelului de trai 
au fost realizate integral, iar unele 
chiar depășite. Astfel, pe baza crește
rii venitului național în primii trei ani 
ai cincinalului cu 30 la sută, retribu
ția reală a personalului muncitor a 
sporit in 1978, față de 1975, cu 21,4 
la sută, îndeplinindu-se in trei ani 
prevederile inițiale pe întregul 
cincinal. Ca rezultat firesc al reali
zărilor obținute in industrie, agricul
tură, în toate domeniile de activitate, 
prima etapă de majorare a retribu
țiilor s-a încheiat la 1 iunie 1978. cu 
trei luni mai devreme decît fusese 
prevăzut Inițial, oamenii muncii be

neficiind prin această devansare de 
venituri suplimentare de peste 2 
miliarde lei. în această primă etapă, 
retribuția tarifară a fost majorată cu 
17,3 la sută pentru muncitori și cu 
15,7 la sută pentru restul personalu
lui, creșteri mai accentuate realizin- 
du-se in ramurile de bază ale in
dustriei. In 1978, retribuția medie 

nominală netă a fost de peste 2 000 
lei, depășindu-se prevederile din 
program. Concomitent, veniturile 
reale pe o persoană activă ale țără
nimii cooperatiste, provenite din 
munca în cooperativele agricole și pe 
lotul personal, precum și venituri
le țărănimii din zonele neco- 
operativizate au crescut in 1978, față 
de 1975, cu 25,6 la sută, depășindu-se 
prevederile din program și din pla
nul cincinal pentru anul 1978.

După cum se vede, în politica de 
ridicare a bunăstării, partidul nostru 
pune un accent deosebit pe creșterea 
veniturilor directe prove,nite din 
muncă, tendință ce s-a accentuat sen
sibil în actualul cincinal. Dar o în
semnătate deosebită pentru creșterea 
continuă a nivelului de trai o pre
zintă și veniturile realizate de popu
lație din fondul social de consum. 
Din acest fond (retribuție socială) s-a 
asigurat învățămintul gratuit pentru 

Creșterea veniturilor reale 
pe o persoană activă ale țărănimii cooperatiste 
provenite din munca în C.A.P. și de pe lotul 
personal, precum și a veniturilor țărănimii din 

zonele necooperativizate

1975 1978 1980

milioane de elevi și studenți, s-au 
plătit pensii — majorate în prima 
etapă, în mod diferențiat, cu 4—20 la 
sută, creșteri mai ridicate acordîn- 
du-se celor cu pensii mici — aloca
ții de stat pentru copii sporite cu 15 
la sută incepind din 1977, s-au chel
tuit sume importante pentru ocroti
rea sănătății populației etc. Astfel, 

veniturile obținu
te de populație 
din fondul social 
de consum au 
sporit de la 57.4 
miliarde lei în 
•1975 la 68,8 mi
liarde lei în 1978.

Corespunzător 
sporirii venituri
lor populației, o 
creștere substan
țială au înregis
trat vînzările de 
mărfuri cu amă
nuntul prin co
merțul socialist, 
acestea sporind 
cu peste 43 mi
liarde lei în 1978 
față de 1975. Au 
crescut și s-au 

diversificat prestațiile de servicii 
pentru populație. S-a îmbunătățit 
continuu aprovizionarea populației 
cu produse agroalimentare și mărfuri 
cu valoare de întrebuințare îndelun
gată. După cum se precizează in ho- 
tărire, consumul alimentar a ajuns 
in medie pe locuitor la circa 3 240 ca
lorii, nivel care — potrivit aprecieri
lor pe plan mondial — nu trebuie să 
depășească 3 250 calorii și care satis
face cerințele unei alimentații rațio
nale, științific determinate.

Este deosebit de important faptul 
că sporirea continuă a veniturilor 
reale ale populației a fost asigu
rată și de consecventa cu care s-a 
aplicat și se aplică politica de pre
turi și tarife, indicele de creștere a 
prețurilor în 1978 fiind inferior pre
vederilor cuprinse în plan, ceea ce
(Continuare in pag. a Il-a)

Luni, 9 iulie, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit in sta
țiunea Neptun pe Kurt Waldheim, 
secretarul general al Organizației Na
țiunilor Unite, care, la invitația gu
vernului român, face o vizită oficială 
în țara noastră.

La întrevedere a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Secretarul general al O.N.U. a ex
primat, cu acest prilej, întreaga sa 
satisfacție de a se reintîlni cu șeful 
statului român și înalta apreciere 
pentru aportul activ și substanțial al 
României, al președintelui' Nicolae 
Ceaușescu. la creșterea și întărirea 
prestigiului și rolului Organizației 
Națiunilor Unite in soluționarea oro- 
blemelor complexe ale vieții politice 
internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, au avut, in cadrul între
vederii, un larg schimb de idei în le
gătură cu misiunea importantă care 
revine O.N.U. și organismelor sale în 
soluționarea echitabilă, intr-un mod 
democratic a marilor probleme care 
confruntă omenirea.

Președintele României și secretarul 
general al O.N.U. au apreciat că in
teresele supreme ale popoarelor cer 
să se acționeze cu toată hotărirea 
pentru instaurarea unui curs de pace, 
destindere și colaborare internațio
nală, pentru reglementarea pe cale 
politică, prin negocieri, a tuturor di
ferendelor dintre state, pentru promo
varea in viața internațidnală a prin
cipiilor independenței, suveranității 
naționale, egalității statelor, neames
tecului în treburile interne, ne- 
folosirii forței sau a amenințării 
cu forța. în acest cadru s-a apreciat 
că trebuie să se depună în continua
re eforturi in vederea înfăptuirii 
dezarmării generale, și în primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea 

secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
și a doamnei Elisabeth Waldheim

După încheierea convorbirilor, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae* Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au oferit 
un dineu in onoarea secretarului ge
neral al Organizației Națiunilor Uni
te, Kurt Waldheim, și a doamnei Eli
sabeth Waldheim.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
Petre Lupu, Ion Pățan, Ștefan An

reducerea bugetelor militare, a ar
mamentelor și trupelor, pentru alo
carea unei părți din mijloacele ce se 
cheltuiesc pentru înarmare în scopul 
dezvoltării economico-sociale a fiecă
rei națiuni, pentru progresul mai ra
pid al țărilor in curs de dezvoltare. 
In context, președintele Nicolae 
Ceaușescu și secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, au apreciat 
Acordul sovieto-american și noul 
Tratat S.A.L.T.-II ca un act pozitiv 
în direcția creării condițiilor pentru 
oprirea cursei înarmărilor și pentru 
trecerea la măsuri de dezarmare ge
nerală.

A fost reliefată, de asemenea, im
portanța deosebită a înfăptuirii secu
rității și dezvoltării colaborării pe 
continentul european, a impulsionă
rii traducerii in practică, ca un tot 
unitar, a angajamentelor asumate 
prin Actul final de la Helsinki. Șe
ful statului român și secretarul ge
neral al O.N.U. au scos în evidență 
importanța pe care o prezintă buna 
pregătire a reuniunii de la Madrid, 
din 1980, astfel ca ea să răspundă 
așteptărilor popoarelor, să dea un 
puternic impuls eforturilor consacra
te promovării unei largi colaborări 
în Europa, să deschidă calea trecerii 
la măsuri concrete de dezangajare 
militară și dezarmare.

Subliniindu-se importanța deose
bită a intensificării eforturilor inter
naționale în direcția lichidării sub
dezvoltării, șeful statului român și 
secretarul general al O.N.U. au scos 
în evidență necesitatea bunei pregă
tiri a sesiunii speciale a Adunării 
Generale O.N.U. din 1980, consacrată 
noii ordini economice internaționale, 
care să marcheze noi pași concreți 
pe calea instaurării unor relații in
ternaționale de tip nou bazate pe de
plină egalitate și echitate.

în cadrul convorbirilor s-a apre
ciat necesitatea lichidării definitive a 

drei, Ion Stoian, Teodor Marinescu, 
Marin Enache, alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, Luigi 
Cottafavi, director general al Ofi
ciului O.N.U. din Geneva, Albert Ro
han, director al cabinetului secreta
rului general al O.N.U., Rudolf Staj- 
duhar, director al Diviziei de presă 
și publicații din Departamentul in
formațiilor al O.N.U., purtător de 
cuvînt al secretarului general, precum 

vestigiilor colonialismului, a politicii 
de discriminări rasiale și apartheid, 
sprijinirii luptei pentru libertate și 
independența popoarelor din Nami
bia, Rhodesia și Africa de Sud, evi- 
dențiindu-se rolul O.N.U. în oprirea 
oricăror manifestări ale politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste.

Abordînd Situația din Orientul Mij
lociu, președintele Nicolae Ceaușescu 
și secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, s-au pronunțat pentru 
continuarea eforturilor în vederea 
unei rezolvări globale, pe calea tra
tativelor, a conflictelor din regiune, 
care să asigure retragerea Israelului 
din teritoriile ocupate in urma răz
boiului din 1967, soluționarea proble
mei poporului palestinian, recunoaș
terea dreptului său la autodetermi
nare, inclusiv crearea unui stat pa
lestinian independent.

A fost exprimată convingerea co
mună că Organizația Națiunilor Uni
te, celelalte organisme internaționale 
își vor spori rolul lor în întreaga via
ță politică internațională, în viața 
națiunilor.

Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite a mulțumit căldu
ros tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru întrevederea acordată, expri- 
mîndu-și deplina satisfacție pentru 
convorbirea deschisă și rodnică avu
tă cu șeful statului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
asigurat Organizația Națiunilor Uni
te, pe secretarul său general, că 
România socialistă va milita și In 
viitor pentru creșterea rolului ei In 
viața internațională, își' va aduce și 
în viitor deplina contribuție la acti
vitatea nobilă a organizației pusă în 
slujba marilor idealuri de pace, bu
năstare, progres și libertate ale po
porului.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă cordialitate.

și Abdel Salam Dajani, directorul 
Centrului de informare O.N.U. la 
București, care-1 însoțesc pe secreta
rul general al O.N.U. in vizita sa ofi
cială in țara noastră.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o ambianță de caldă cor
dialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, au rostit 
toasturi.

Lfl MĂSURILE PRIVIND TRECEREA LA CEft DE-A DOUA ETAPĂ A MAJORĂRII RETRIBUȚIILOR

Faptele- răspunsul și recunoștința noastră
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de mineri, metalurgiști, chimiști și alți oameni

Documentele recentei plenare a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și hotărirea privind 
infăptuirea programului de creștere a nivelului de trai in perioada 
1976—1980, program elaborat din inițiativa și sub îndrumarea directă a 
secretarului general al partidului, au fost primite cu nețărmurită bucurie 
și deplină satisfacție de întregul nostru popor. Aprobînd întru totul măsu
rile adoptate de plenară, numerpase colective de mineri, metalurgiști, 
chimiști șl alți oameni ai muncii au adresat telegrame de mulțumire to
varășului Nicolae Ceaușescu, prin care iși exprimă profunda recunoștință 
pentru trecerea la a doua etapă de majorare a retribuției, pentru grija 
permanentă pe care partidul, statul nostru socialist o manifestă în ce 
privește continua ridicare a nivelului de trai material șl spiritual al celor 
ce_ muncesc, precum șl hotărirea lor unanimă de a răspunde acestor 
măsuri prin noi și prestigioase realizări în îndeplinirea planului pe anul 
în curs, pe întregul cincinal.

ai muncii

în telegrama consiliului oamenilor 
muncii și comitetului de partid din 
COMBINATUL MINIER VALEA 
JIULUI se spune : Folosim acest 
prilej pentru a exprima. încă o dată, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, recunoștința fierbinte 
a minerilor din Valea Jiului pentru 
grija constantă pe care conducerea 
ptftidului, dumneavoastră personal, 
o purtați ridicării materiale și spiri
tuale a poporului, pentru atenția 
deosebită pe care o acordați îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și de

viață ale celor ce muncesc în 
adincuri. După majorarea retribuției 
in prima •etapă cu 23,3 la sută, prin 
aplicarea majorării retribuției din 
etapa a II-a cu încă 15,9 1a sută, spo
rul de retribuție de care beneficiază 
muncitorii mineri din Valea Jiului 
totalizează în actualul cincinal aproa
pe 700 milioane lei. Faptul că în eta
pa a II-a minerii se vor bucura de 
cel mai mare procent de majorare și 
se vor situa printre primii pe indus
trie care vor beneficia de noua creș
tere a retribuției reflectă in modul

cel mai expresiv prețuirea deosebită 
pe care partidul, dumneavoastră per
sonal o acordați muncii minerilor. 

Lucrătorii din industria minieră a 
Văii Jiului răspund grijii neîntrerup
te ce le-o poartă partidul prin efor
turi susținute, pentru asigurarea căr
bunelui necesar economiei naționale 
în plină dezvoltare. In preajma apro
piatei sărbători a Zilei minerului, co
lectivele de muncă din bazinul nos
tru carbonifer, așteptindu-vă cu dea 
mai mare dragoste și bucurie să ve- 
niți din nou în mijlocul lor, să con
statați personal cum se aplică pre
țioasele dumneavoastră indicații și 
îndrumări, raportează că în acest an 
au îndeplinit planul producției nete 
pe .bazin în toate lunile din primul 
semestru și au realizat și o cantitate 
de cărbune în plus.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că mi
nerii din Valea Jiului vor acționa !n 
continuare cu hotărîre, abnegație și 
fermitate, pentru traducerea neabă
tută în viață a prețioaselor dumnea
voastră orientări și sarcini, pentru in
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului, pentru a întimpina cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XII-lea al Parti-

din întreaga {ară
dului Comunist Român cu noi succe
se in muncă.

Minerii, toți oamenii muncii din 
unitatea noastră, exprimind adeziu
nea totală față de progiamul de creș
tere a nivelului de trai pină în anul 
1980 aduc cele mai calde sentimente 
de recunoștință dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija și munca dumneavoastră 
neobosită cu care promovați și asi
gurați traducerea în viață a politicii 
Partidului Comunist Român de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de ridicare continuă a ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului popor — se menționează 
in telegrama comitetului de partid 
și consiliului oamenilor muncii 
al ÎNTREPRINDERII MINIERE 
BĂLAN.

« Totodată, vă asigurăm că vom face 
totul pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan care ne stau în 
față în 1979—1980 și pentru pregă
tirea îndeplinirii prevederilor cinci
nalului următor, pentru a întimpina 
cu noi fapte de muncă cea de-a
(Continuare în pag. a II-a)

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Domnule secretar general al Organizației Națiunilor 
Unite,

Doamnă Waldheim,
Domnilor,
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția noastră de a vă avea 

din nou ca oaspeți, în România.
Vizita dumneavoastră are loc într-un moment cinci 

pe plan internațional sînt multe probleme complexe. 
România apreciază în mod deosebit activitatea și 
rolul Organizației Națiunilor Unite în soluționarea 
problemelor pe calea tratativelor; în mod democratic, 
în interesul tuturor popoarelor. Apreciem, de ase
menea, activitatea pe care o desfășurați dumnea
voastră, domnule secretar general, pentru a găsi căile 
soluționării problemelor pe calea tratativelor.

în viața internațională s-au produs schimbări 
uriașe. Raportul de forțe s-a schimbat și continuă să 
se schimbe. Au apărut probleme complicate, ca re
zultat al promovării, de către unele forțe, a vechii 
politici a zonelor de influență, de dominație, în dife
rite părți ale lumii. Este adevărat că, față de aceste 
tendințe, se manifestă cu putere voința popoarelor, 
hotărîte de a pune capăt acestei politici, de a-și apăra 
independența, suveranitatea, de a fi stăpîne pe bogă
țiile naționale .și pe destinele lor. Dacă ar fi să mă 
refer la o caracteristică generală a tendințelor din 
viața internațională, ar trebui să declar că noi consi
derăm că, în ciuda diferitelor obstacole și greutăți, 
viitorul aparține politicii de pace, de destindere, de 
independență, aparține popoarelor care doresc să fie 
libere. Fără nici o îndoială că vor mai fi încă multe 
greutăți și multe probleme de depășit pentru realiza
rea acestor năzuințe legitime ale omenirii.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim
Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,
în primul rînd, permiteți-mi să exprim, în numele 

soției mele, în numele delegației de la Națiunile Unite 
și al meu personal, gratitudinea noastră sinceră pen
tru amabila dumneavoastră invitație, precum și pen
tru generoasa ospitalitate.

Apreciez foarte mult amabilitatea dumneavoastră de 
a mă primi și de a-mi acorda un timp atît de mare, 
pentru acest schimb foarte interesant de vederi pe 
care l-am avut cu privire la situația internațională, 
cu privire la preocupările României și ale Organiza
ției Națiunilor Unite.

Din nefericire, domnule președinte, de la ultima 
noastră întîlnire s-au întîmplat multe evenimente în 
lume — unele bune, dar unele dintre ele sînt dintre 
acelea care pun în pericol paceă internațională. Ne 
aflăm, în continuare, în fața vechilor probleme inter
naționale, cum ar fi cele care decurg din diferitele 
tipuri de crize, dar, în plus, avem de făcut față unor 
probleme noi.

în cuvîntarea dumneavoastră de adineaori v-ați re
ferit, domnule președinte, la situații de criză, la con
flicte regionale, la dezarmare, la necesitatea de a se 
găsi soluții pașnice problemelor existente, la necesita
tea nefolosirii forței pe plan internațional, la impor
tanța asigurării integrității și suveranității tuturor sta
telor. De asemenea, v-ați referit la problema funda
mentală a timpului nostru — instaurarea noii ordini 
economice internaționale. Dezarmarea este, desigur, 
unul dintre cele mai mari obiective ale timpului nos
tru și, în mod just, ■ dumneavoastră, domnule pr«-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Faptele - răspunsul 
și recunoștința noastră

Telegrame adresate 
tovarășului Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag. I)
35-a aniversare a eliberării patriei si 
Congresul al XII-lea al partidului, 
aducindu-ne astfel contribuția la dez
voltarea multilaterală a patriei noas
tre, Republica Socialistă România.

In telegrama colectivului ÎNTRE
PRINDERII DE ALUMINIU DIN 
SLATINA se menționează : Am luat 
cunoștință cu deosebită satisfacție 
despre conținutul hotăririi plenarei 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii privind înfăptuirea progra
mului de creștere a nivelului de trai 
în perioada 1976—1980. Această mă
sură, impreună cu reducerea săptă- 
minii de lucru de care beneficiem 
încă din luna septembrie 1978. pre
cum și celelalte măsuri stabilite de 
partidul și statul nostru, care vizează 
creșterea rapidă a nivelului de trai 
material și spiritual, ne determină 
să mobilizăm întregul potențial ma
terial și spiritual de care dispunem 
pentru a intimpina cele două mari 
evenimente ale acestui an — cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XII-lea al parti
dului — cu noi și importante succese 
în activitatea noastră de zi cu zi. 
Mulțumindu-vă din inimă pentru 
grija deosebită pe care ne-o purtați, 
vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că pînă in prezent, 
colectivul nostru de muncă și-a în
deplinit și depășit angajamentul pe 
anul 1979 de a realiza 1 500 tone de 
aluminiu și aliaje de aluminiu și o 
valoare a producției nete de 4 mi
lioane lei, urmind ca pînă la finele 
anului să dăm economiei naționale 
o importantă cantitate de aluminiu 
și aliaje din aluminiu și valori su
plimentare la indicatorul producției 
nete. Totodată, vă asigurăm că între
gul colectiv este mobilizat în înfăp
tuirea indicațiilor dumneavoastră 
privind reducerea continuă a consu
mului de energie electrică, de mate
rii prime și materiale, pentru a spori 
și pe această cale eficienta econo
mică a întregii noastre activități.

Prefigurînd România modernă de 
miine, se arată m telegrama colecti
vului ÎNTREPRINDERII mecanice 
ROMAN, documentele pregătitoare 
ale Congresului al XII-lea al P.C.R. 
jalonează o etapă nouă în dezvoltarea 
forțelor de producție pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. Această orientare fundamentală, 
profund realistă, care poartă pecetea 
activității dumneavoastră neobosite, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, generează încrederea și 
optimismul maselor de oameni ai 
muncii, adincindu-le convingerea în 
realizarea țelului suprem al politicii 
partidului de ridicare continuă a ni
velului de trai al întregului popor. 
Colectivul întreprinderii noastre vă 
adresează, mult stimate tovarășe se
cretar general, calde mulțumiri pen
tru orientarea ce ați dat-o in apli
carea etapei a 2-a de majorare a re
tribuțiilor incepind cu lunile august- 
septembrie a.c. Această măsură spo
rește hotărirea comuniștilor, a între
gului colectiv de a acționa și mai 
intens, pentru valorificarea deplină a 
rezervelor de care dispunem și creș
terea eficienței întregii activități eco
nomice. îndeplinind sarcinile actualu
lui cincinal cu 10 luni mai devreme.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, oamenii muncii din ÎN
TREPRINDEREA DE VAGOANE 
CARACAL, se arătă în telegrama a- 
cestui colectiv, au luat cunoștință cu 
bucurie și satisfacție de hotărirea 
plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii privind înfăptuirea 
programului de creștere a nivelului 
de trai în perioada 1976—1980, ho- 
tărîre care reflectă grija permanentă 
a partidului și statului nostru, a 
dumneavoastră personal, stimate to
varășe secretar general, pentru satis-, 
facerea tot mai deplină a nevoilor 
materiale și spirituale ale poporului. 
Măsurile adoptate sînt rezultatul 
succeselor obținute în dezvoltarea 
economico-socială a țării, reprezintă 
o urmare firească a politicii înțelepte 
a partidului și statului nostru al că

rei scop suprem este omul, construc
tor conștient și devotat al socialismu
lui, beneficiar al tuturor realizărilor 
României socialiste.

Exprimîndu-ne deplina adeziune 
față de măsurile adoptate, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dă vom munci cu 
dăruire și abnegație pentru realiza
rea sarcinilor mobilizatoare care ne 
revin.

în telegrama adresată de colectivul 
ÎNTREPRINDERII IJE RULMENȚI 
ALEXANDRIA se menționează : stu
diind hotărirea cu privire la înfăp
tuirea programului de creștere a ni
velului de trai in anii 1976—1980, am 
trăit o deosebită satisfacție față de 
grija și consecvența manifestate de 
conducerea partidului, personal de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru ridicarea neconte
nită a standardului de viață mate
rial și spiritual al întregului popor.

Acestor măsuri, primite cu bucurie 
și recunoștință de către întregul co
lectiv de oameni ai muncii din în
treprinderea noastră, le vom răs
punde. cu noi fapte de muncă, astfel 
încit să putem raporta congresului și 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, rezultate su
perioare în toate domeniile de acti
vitate.

Dind expresie înaltei aprecieri pe 
care o acordăm calităților de emi
nent conducător comunist și om de 
stat, ne manifestăm deplinul acord 
și înalta mîndrie față de hotărirea 
plenarei, ca dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți 
propus in înalta funcție de secretar 
general al partidului, hotărîre ce 
exprimă dorința vie a tuturor comu
niștilor, a întregului nostru popor.

Alături de întregul partid și popor, 
oamenii muncii de pe MAREA 
PLATFORMA DE LA SAVINEȘTI 
au văzut in cuvintarea dumneavoas
tră la plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii grija permanen
tă pe care o manifestați pentru asi
gurarea creșterii permanente, a nive
lului de trai, pentru perfecționarea 
continuă a activității organelor de con
ducere colectivă. Depășirea cu peste 10 
procente a prevederilor cincinalului cu 
privire la creșterea veniturilor oame
nilor muncii demonstrează că dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. parti
dul nostru, aveți ca țel suprem crea
rea unor condiții materiale și spi
rituale din ce în ce mai bune pen
tru toți locuitorii României socia
liste, se arată in telegrama Comi
tetului de partid și Consiliului oame
nilor muncii al Combinatului de 
fibre sintetice Săvinești.

Vă adresăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, cele mai 
alese mulțumiri pentru grija per
manentă care o purtați ridicării ni
velului nostru de viață material și 
spiritual și ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru rea
lizarea și depășirea planului la toți 
indicatorii, pentru micșorarea in 
continuare a consumurilor speci
fice de materii prime, materiale, 
combustibil și energie, să întimpi- 
năm cu noi succese cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și 
marele forum al comuniștilor — 
Congresul al XII-lea al partidului.

Am primit cu bucurie și recunoș
tință hotărirea conducerii partidu
lui ca de la 1 august 1979 să se 
treacă la treapta a Il-a a majorării 
retribuțiilor, a alocațiilor de stat 
pentru copii, a pensiilor și spori
rea ritmului și volumului con
strucțiilor de locuințe, care repre
zintă o nouă etapă de ridicare con
tinuă a standardului da viață ma
terial și spiritual al întregului nos
tru popor, se spune in telegrama 
colectivului ÎNTREPRINDERII DE 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
DIN DEVA.

Răspunsul nostru comunist, mun
citoresc, față de aceste măsuri deo
sebite este angajamentul nostru 
ferm de a ne realiza și depăși sar
cinile de plan, astfel ca pină la sfir- 
șitul acestui cincinal să realizăm o

producție industrială suplimentară 
de 166 • milioane lei. concreti
zată in importante cantități de 
materiale de construcții nece
sare economiei naționale.

Am reținut din hotărirea Plenarei 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii cu privire la Întocmirea pro
gramului de creștere a nivelului de 
trai că sîntem beneficiari ai acestor 
măsuri incepind de la 1 septembrie 
1979 — se spune în telegrama adre
sată de colectivul de oameni ai mun
cii din ÎNTREPRINDEREA „TEX
TILA" DIN ROȘIORI DE VEDE. 
Aceste măsuri, ca și cele anterioare, 
relevă încă o dată grija deosebită a 
partidului nostru, a secretarului său 
general, pentru ridicarea necontenită 
a nivelului de trai material și spi
ritual al intregului popor, atestă că 
in centrul preocupărilor sale stă 
omul, bunul cel mai de preț al so
cietății Yioastre.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că acordul nostru 
deplin cu aceste documente va fi ilus
trat in noi fapte de muncă, că vom 
acționa cu hotărîre și cu fermitate, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a ne aduce contribuția la rea
lizarea sarcinilor ce ne revin, pen
tru ca alături de întregul popor să 
zidim o Românie puternică și pros
pera.

Ne exprimăm, totodată, deplinul 
nostru acord față de hotărirea ple
narei ca dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți 
propus de către conferințele județene 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului.

în telegrama adresată de Comite
tul de partid și Consiliul oamenilor 
muncii al COMBINATULUI DE 
PRELUCRARE A LEMNULUI DE 
LA TOPLITA se arată: Noua hotărî
re elaborată din inițiativa și sub 
directa dumneavoastră îndrumare, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, va asigura transpunerea 
în viată a politicii partidului nostru 
de ridicare a nivelului de viată al 
intregului popor, de formare și dez
voltare a personalității umane, de 
creștere a gradului de civilizație a 
societății noastre socialiste.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
secretar general, că nu vom precu
peți nici un efort pentru înfăptuirea 
programului de creștere a nivelului 
de trai, că vom realiza și depăși lună 
de lună prevederile privind produc
ția fizică și producția netă, punind 
un accent deosebit pe intărirea or
dinii. disciplinei, a spiritului de res
ponsabilitate al tuturor oamenilor 
muncii pentru economisirea mate
riilor prime, materialelor, combusti
bililor și energiei electrice, că vom 
aplica cu consecvență principiul 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economico-financiare, valo- 
rificînd la maximum mijloacele ce ne 
sint încredințate.

în telegrama adresată de munci
toarele de la ÎNTREPRINDEREA DE 
TRICOTAJE DIN PETROȘANI se 
arată: în noile măsuri de creștere a 
retribuției vedem grija deosebită pe 
care partidul nostru, dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. o purtați celor ce muncesc. 
Această grijă' se materializează cu 
prisosință în tînăra noastră între
prindere. prima de acest fel reali
zată in Valea Jiului, unitate in care 
lucrează soții și fiice de mineri. Pen
tru această grijă părintească, pentru 
tot ceea ce întreprindeți pentru noi 
in fruntea partidului și statului, pen
tru traiul nostru îmbelșugat și pros
per, vă mulțumim din adincul inimii 
și ne angajăm în fața partidului, a 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom 
precupeți eforturile pentru a ne În
deplini în mod exemplar sarcinile de 
producție, că vom atinge in terme
nul . stabilit parametrii proiectați 
pentru întreprindere, că prin reali
zarea unor produse dp calitate supe
rioară vom face din numele între
prinderii de tricotaje din Petroșani 
un nume de prestigiu al industriei 
noastre textile.

(Agerpres)

SECERIȘUL ÎN IALOMIȚA:

Cea mai scurtă campanie 
cu toate că timpul 
a fost nefavorabil

în bărăganul ialomițean secerișul 
griului a intrat în stadiu final. Pînă 
la 9 iulie, din cele 82 000 hectare cul
tivate in unitățile agricole de stat și 
cooperatiste, recolta a fost strinsă și 
pusă la adăpost de pe 73 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 90 la sută din su
prafețe. Pină la aceeași dată, 70 de 
cooperative agricole și 15 întreprin
deri agricole de stat din consiliile 
unice agroindustriale Țăndărei, Fă- 
căeni. Fetești. Borcea, Cosîmbești, 
Grivița și altele au încheiat această 
lucrare. Dealtfel, după cum se apre
ciază la direcția agricolă județeană, 
pină cel tirziu la 11 iulie secerișul 
griului se va încheia in toate unită
țile agricole din județ.

în pofida timpului neprielnic, anul 
acesta unitățile agricole de stat și 
cooperatiste ialomițene au făcut una 
din cele mai scurte campanii de re
coltare a griului. Astfel, secerișul se 
încheie cu două săptămini mai devre
me față de anul trecut. Intre lucrările 
de bază ce trebuie executate in această 
perioadă — secerișul, transportul și 
depozitarea producției, eliberarea te
renului de paie, pregătirea terenului 
și insămințarea culturilor succesive — 
nu s-au înregistrat decalaje. Pe cimp 
nu se află depozitată in grămezi nici 
o cantitate de griu. Din recolta 
strinsă pină acum, pe măsura verifi
cării producției realizate de fiecare 
unitate agricolă, se livrează in contul 
obligațiilor contractuale ultimele can
tități de griu. Aceasta dovedeș
te o corelare temeinică a capa
cității de recoltare cu aceea a 
mijloacelor de transport, dar mai' 
ales o bună organizare a mun
cii la bazele de recepție. Al doilea 
argument se referă la insămințarea 
culturilor succesive. Pînă acum an 
fost însămîntate cu porumb pentru 
boabe 60 000 hectare, ceea ce înseam
nă realizarea integrală a sarcinilor de 
plan. Firește, aceasta este o urmare a 
organizării în flux a lucrărilor de eli
berare a terenurilor de paie, pregă
tirea și insămințarea lor imediată.

La C.A.P. Colilia se recolta griul 
de pe ultimele suprafețe. Stăm de 
vorbă cu doi dintre fruntașii la 
seceriș : combinerii Alexandru Diaco- 
nu și Ion Manea. Aflăm că secretul 
depășirii normei la recoltare constă 
în organizarea temeinică a activității 
în cele mai mici amănunte, asigu
rarea mijloacelor de transport, 
descărcarea din mers a combinelor și 
funcționarea ireproșabilă a combine
lor, ceea ce dovedește că ele au fost 
reparate și pregătite cu exigentă și 
răspundere. Președintele cooperati
vei, tovarășul Stoica Lită, ne spu-
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nea că au fost create condiții bune 
de muncă tuturor mecanizatorilor : 
asigurarea in cimp a mesei calde de 
prînz și acordarea stimulentelor pen
tru fruntași. Aceasta a creat o ade
vărată întrecere intre combineri 
pentru depășirea normelor de lucru.

Pe inginetul-șef al cooperativei 
agricole Gheorghe Doja, tovarășul 
Mihai Zaschievici, l-am găsit intr-o 
activitate mai inedită. întocmea 
balanța necesarului de semințe pen
tru ’ cereale păioase și asolamentul 
pentru griu și orz. „Putem considera 
că recolta acestui an este pusă la 
adăpost — ne-a spus inginerul-șef. 
Acum este timpul să ne gindim la 
pregătirea viitoarei recolte de cereale 
păioase, cu atit mai mult, cu cit anul 
acesta a scos în evidentă că avem 
rezerve să perfecționăm tehnologia 
acestor culturi și să obținem rezul
tate mai bune".

Intr-adevăr, nu este prea devreme 
să se acționeze energic pentru pre
gătirea în cele mai bune condiții a 
viitoarei recolte de cereale păioase. 
Dealtfel, după cum ne informa to
varășul Ion Cristea, directorul di
recției agricole, in județul Ialo
mița stadiul acestor pregătiri este 
înaintat. Pe baza experienței bune,
dar și a unor neajunsuri care
au existat la cultura griului în anul 
de producție 1978—1979, au fost aduse 
îmbunătățiri tehnologiei acestei cul
turi. Iată, în principal, la ce se referă 
aceste îmbunătățiri :
• Din timp s-a întocmit balanța 

necesarului de semințe pentru fie
care unitate agricolă și a inceput 
conditionarea celor produse pe lotu
rile semincere proprii.

• Pe baza rezultatelor din acest 
an au fost alese trei soiuri de bază 
— Iulia, Ceres și Dacia — care vor 
ocupa peste 81 la sută din suprafața 
cultivată. Soiurile Doina, Lovrin 24 
și 32 și Aurora se vor cultiva în ve
derea extinderii lor în producție in 
funcție de rezultatele obținute.

• în toate unitățile agricole griul 
va fi semănat mai de timpuriu, in 
prima parte a perioadei optime, știut 
fiind că de aceasta depind răsărirea 
și înfrățirea lui pînă la venirea ier
nii. în acest scop se va organiza re
coltarea cu prioritate a terenurilor 
ocupate cu plante tirzii și care tu
rnează să fie cultivate cu griu.

® In mod obligatoriu, pe terenurile 
irigate ocupate cu griu se vor aplica 
udări de aprovizionare sau cel puțin 
o normă de răsărire.

Aurel PAPAUIUC 
Mihai VIȘOIU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 șl 13 Iulie. In țară : Vreme răcoroasa 
în prima parte a intervalului, apoi în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va ti 
variabil, cu înnorări accentuate In pri
mele zile. îndeosebi în jumătatea de 
nord a țării, unde vor cădea ploi, mal

ales sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice. In rest, averse lo
cale după-amlaza. Vint slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale in zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
îi cuprinse Intre 8 ,șl 18 grade, iar cele 
maxime între 16 și 26 de grade, mai 
ridicate spre sfirșitul Intervalului. In 
București : Vreme răcoroasă la început, 
apoi in curs de Încălzire ușoară. Cerul 
va .fi. variabil, favorabil ploii sub formă 
de aversă însoțită de descărcări elec
trice. Vint slab pină la moderat.

■ ■■■■■■
In slujba bunăstării poporului, a calității vieții omului

(Urmare din pag. I)
demonstrează că dezvoltarea econo- 
mico-socialâ a tării noastre are loc 
în condițiile asigurării echilibrului 
financiar și monetar, ale unei cir
culații bănești sănătoase, ale stabi
lității și consolidării continue a mo
nedei. Aceasta este cu atit mai sem
nificativ cu cit. în multe țări ale 
lumii, prețurile cunosc o curbă con
tinuu ascendentă, provocind pertur- 
batii in viața economică și afectind 
simțitor veniturile populației. După 
cum se subliniază in Hotărirea Ple
narei Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, in alte documente ale 
partidului și statului, prețurile in 
țara noastră vor evolua și in viitor 
sub un strict control, in deplină con
cordantă cu prevederile planului. In 
acest fel, la sfirșitul anului 1980 
retribuția reală va fi cu peste 32 
la sută mai mare decit in 1975.

Așa cum prevede Hotărirea Plena
rei Consiliului National al Oameni
lor Muncii, incepind de la 1 august 
1979 se va trece, in mod eșalonat, la 
cea de-a doua etapă a majorării re
tribuției ; de asemenea, de Ia 1 oc
tombrie 1979 se va trece la majo
rarea alocațiilor de stat pentru co
pii, iar de la 1 decembrie a-c. — la 
majorarea pensiilor. în acest fel, în 
actualul cincinal toate categoriile dc 
oameni ai muncii vor beneficia de 
cea mai mare creștere a venituri
lor și. in primul rind, a retribuției, 
din întreaga istorie a construc
ției socialiste din țara noastră. Tot
odată. se asigură așezarea pe baze 
mai echitabile a sistemului de re
partiție după cantitatea și calitatea 
muncii. Realiziird o mai bună ie
rarhizare a ramurilor producției ma
teriale în funcție de complexita
tea, locul și importanta pe care o 
au pentru progresul societății noas
tre, hotărirea prevede ca a doua 
etapă de majorare a retribuțiilor să 
înceapă cu ramurile de bază ale in
dustriei, care beneficiază și de creș

teri mai accentuate ale retribuției : 
industria minieră, industria de ex
tracție a petrolului, metalurgia feroa
să și neferoasă, construcțiile de ma
șini, industria energiei electrice ș.a.

1980 la 2 238 Iei, cu 643 lei mai mare 
decit in 1975, iar veniturile reale pe 
o persoană activă ale țărănimii coo
peratiste provenite din munca in co
operativele agricole și pe lotul per-

tinuare a desfacerilor de mărfuri a- 
groalimentare și industriale pentru 
îmbunătățirea aprovizionării populați
ei. Față de 1950, in anul 1980 consu
mul pe locuitor la carne va fi de

• Prin creșterea retribuției reale cu 21,4 la sută în peri
oada 1975-1978 s-au realizat în numai trei ani sarcinile prevă
zute inițial pentru întregul cincinal (18-22 la sută).

• Veniturile reale pe o persoană activă ale țărănimii coo
peratiste provenite din munca în C.A.P. și de pe lotul personal, 
precum și veniturile țărănimii din zonele necooperativizate au 
crescut în anul 1978 cu 25,6 la sută față de 1975, depășind cu 
aproape 5 la sută prevederile programului și cu peste 6 la 
sută prevederile inițiale din cincinal pentru anul 1978.

• Veniturile obținute de populație din fondul social de 
consum (retribuția socială) au sporit în 1978, față de 1975, cu 
11,4 miliarde lei, revenind, în medie, un spor de 465 lei pentru 
fiecare locuitor.

• In 1978 s-au pus ia dispoziția populației cu 52,3 mili
arde lei mai muite mărfuri și servicii decît in 1975.

Ca și in prima etapă de majorare, 
creșterea retribuției medii nete pînă 
la sfirșitul anului 1980 se va realiza, in 
principal, pe seama majorării retribu
ției tarifare, creșterii sporului de ve
chime, promovării in categorii, trep
te. gradații. Pe aceste căi, retribuția 
medie nominală netă va ajunge in

sonal. precum șl cele ale țărănimii 
din zonele necooperativizate vor fi 
cu peste 30 la sută mai mari.

în strinsă corelație cu creșterea ve
niturilor tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii. Plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii a apro
bat măsurile privind sporirea in con-

peste 3,7 ori mai mare, la lapte de 
2 ori. la zahăr și produse zaharoase 
de 4,3 ori, la legume și produse din 
legume de peste 2 ori, iar înzestrarea 
la 1 000 de locuitori cu bunuri de fo
losință îndelungată va fi mai mare, 
față de 1965, de 7 ori la televizoare, 
de 7,4 ori la frigidere, de 23 de ori

la autoturisme. Se vor lua in conti
nuare măsuri pentru sporirea presta
țiilor de servicii către populație, în
deosebi pentru diversificarea și creș
terea calității acestora.

In același timp, plenara a subliniat 
că este necesar ca, in toate unitățile 
socialiste, consiliile oamenilor muncii 
să întreprindă măsuri concrete pentru 
realizarea productivității muncii și'a 
celorlalți indicatori de plan, astfel in
cit pină Ia sfirșitul cincinalului fie
care din aceste unități să beneficieze 
de reducerea săptămînii de lucru. 
Sarcini de mare răspundere revin 
consiliilor populare, tuturor cetățeni
lor pentru îndeplinirea integrală a 
planului construcțiilor de locuințe, 
pentru mai buna gospodărire și în
frumusețare a tuturor localităților 
patriei.

înfăptuirea integrală a măsurilor 
de creștere a retribuțiilor, pensiilor, 
alocațiilor pentru copii, a celorlalte 
prevederi referitoare la creșterea bu
năstării poporului in actualul cinci
nal depinde atit de rezuitatele ds 
pină acum, dar mai ales de realiza
rea întocmai a obiectivelor planului 
pe acest an și pe anul viitor. Cu 
toată claritatea trebuie să se ințe- 
leagă de către fiecare om al muncii, 
de către fiecare dintre noi — așa 
cum a subliniat secretarul general al 
partidului la Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii — că 
numai in măsura realizării în ceie 
mai bune condiții a planului la toți 
indicatorii și, îndeosebi, la producția 
fizică, producția netă și venitul na
țional, numai prin reducerea substan
țială a cheltuielilor de producție, in 
primul rind a celor materiale, spori
rea suplimentară a productivității 
muncii, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor și creșterea 
eficienței economice în toate dome
niile de activitate, vom asigura con
diții materiale sporite și trainice ri
dicării nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

c Cuvîntul cititorilor 
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII

Cind vor fi reluate lucrările ? .
Gheorghe Ispășoiu, tehnician, 

Rimnicu Vîlcea: Cu cinci ani in 
urmă, fosta întreprindere jude
țeană de industrie locală Vîlcea a 
început construirea unei secții de 
turnătorie pentru fontă în punctul 
„Valea Răil“, pe partea stingă a 
drumului național Rimnicu Vîlcea— 
Căzănești. S-au cheltuit. în acest 
scop, fonduri însemnate. A fost 
astfel betonată întreaga platformă 
unde urma să ia ființă secția. S-au 
înălțat și o parte din stilpii de 
susținere a viitoarei clădiri, au 
fost montați și cei pentru rețeaua 
electrică de înaltă tensiune, s-au 
adus două poduri rulante de cite 
5 tone, cu accesoriile necesare, și 
cazanul de încălzire cu abur, s-a

executat canalizarea pentru scurge
rea apei etc. Acum doi ani insă, 
cînd s-a reorganizat unitatea, tre- 
cînd la o altă întreprindere, tot ce 
s-a investit pentru secția de turnă
torie a fost abandonat. Nu s-a 
mai interesat; nimeni de continua
rea lucrărilor, de soarta utilajelor 
aduse aici, care pe parcurs au 
fost descompletate.

Este de neexplicat de ce totul a 
fost lăsat baltă după ce s-au con
sumat atițea materiale și forță de 
muncă, după ce s-au cheltuit atiția 
bani! O asemenea risipa este de 
netolerat, iar cel ce se fac vino- 
vați de aceste pagube trebuie trași 
neîntîrziat la răspundere.

Sporește zestrea edilitară a orașului
Vasile Prodalea, mecanic de lo

comotivă, orașul Pașcani, județul 
Iași: De la un an la altul a crescut 
numărul obiectivelor industriale și 
edilitar-gospodărești din orașul 
nostru. în acest an sînt prevăzute 
a se realiza un spital orășenesc cu 
policlinică, un hotel, la parterul 
căruia va funcționa o unitate de 
alimentație publică, in noul car
tier din zona gării se vor înălța 
blocuri cu aproape 800 aparta
mente, două cămine pentru ne- 
familiști, o nouă clădire pentru 
oficiul poștal. în oraș se vor con
strui, de asemenea, două școli, cu 
cite 24 săli de clasă, două grădinițe 
pentru copii, un magazin universal

de' tip „Big" o cantină modernă 
pentru întreprinderea de țesături 
de in „Integrata". Iar în partea de 
sud-est a orașului in vechiul par- 
tier muncitoresc „Vatra" se vor 
construi o nouă unitate economică, 
întreprinderea de scule speciale 
cu comandă numerică, un grup 
școlar cu numeroase săli de clasă, 
laboratoare, ateliere-școală, o cresă, 
blocuri de locuințe pentru familiile 
muncitorilor, o baie populară etc.

Asemenea obiective reprezintă 
tot atitea dovezi ale preocupării 
partidului rrostru pentru creșterea 
nivelului de viață al cetățenilor, a 
gradului de civilizație al tuturor lo
calităților tării.

Pe adresa Regionalei C.F.R. Craiova
Constantin Danciu, merceolog 

principal desfacere, întreprinderea 
de ulei Roșiori de Vede, județul 
Teleorman:' Pentru anul în curs, 
întreprinderea noastră a încheiat 
cu Regionala de căi ferate Craiova 
contractul nr. 20 061/1979, prin care 
această unitate s-a obligat să trans
porte lunar către beneficiarii noștri 
1 000 tone de produse (250 tone 
uleiuri vegetale și 750 tone șroturi 
furajere), cu excepția lunii iulie, 
cînd a fost programată doar can
titatea de 300 tone (150 tone uleiuri 
și 150 tone șroturi). în mod sur
prinzător. însă, chiar din luna ia
nuarie au fost scoase din pro
gramul de transport uleiurile ve
getale, fără ca reprezentanții în
treprinderii noastre să fie consul
tați. Mai ciudat este faptul că deși 
nu ni se prestează aceste servicii
— transportul uleiurilor vegetale
— Regionala C.F. Craiova ne per
cepe lună de lună penalități de 
625 lei pentru— nerealizarea inte

grală a programului ■ de transport 
lunar. Nerespectarea obligațiilor 
contractuale asumate de regională 
are și alte consecințe: ne blochea
ză inutil spatiile de depozitare, de
reglează planul de producție al 
beneficiarilor noștri, cu care cola
borăm — întreprinderile „Polico- 
lor“, „Stela" și „Sin" din Bucu
rești. „Azur" și „Detergent!" din 
Timișoara. „Sinteza" — Oradea. 
Aceste unități, neprimind cu va
goanele cantitățile de ulei de 
care au nevoie, le transportă, în 
condiții mai grele cu mijloace auto 
proprii sau închiriate, ceea ce este 
mai costisitor, deoarece trebuie să 
suportăm și diferența de preț dintre 
transportul pe calea ferată și trans
portul auto. Iată de ce solicităm, și 
pe această cale, conducerii Regio
nalei C.F. Craiova să ne pună la 
dispoziție vagoanele de care avem 
nevoie, așa cum s-a prevăzut in 
contractul încheiat.

Pe scurt, din scrisori
• Cinstire muncii demne, res

ponsabile. Chiar dacă zilele trecu
te maistrul Cristache Băcanu de 
la Atelierele C.F.R. Titu a fost săr
bătorii cu prilejul ieșirii la pensie, 
după 44 de ani lucrați la calea fe
rată, se consideră, în continuare, 
membru al colectivului in care s-a 
format ca muncitor și in care el 
insuși a educat multe generații de 
tineri in spiritul muncii demne, 
responsabile. (Gheorghe Muscă- 
loiu, secția C.F.R. L. 10 — Titu).

ffi Localitatea — mal bine gos
podărită. Consiliul popular al ora
șului Tirnăveni — Mureș, cu spri
jinul comitetelor de cetățeni, a mo
bilizat la numeroase acțiuni de în
frumusețare și gospodărire a loca
lității pe majoritatea cetățenilor, 
în cadrul angajamentului asumat 
sint prevăzute a fi realizate, prin 
muncă patriotică, importante o-

biective edilitar-gospodărești: re
pararea străzilor și trotuarelor, a- 
menajarea unor terenuri de joacă 
pentru copii, extinderi si întrețineri 
de parcuri și zone verzi, consolida
rea digului de pe Tîrnava Mică etc., 
lucrări a căror valoare va fi de 
9 milioane lei. (Simion Bochiș, 
președintele comitetului de cetățeni 
nr. 16. Tirnăveni).

© Nu se mai stă Ia barieră. 
Odată cu darea in exploatare a 
liniei duble C.F.R. Huedin — Brăi- 
șor — Poeni s-a dat în "folosință 
și un pasaj superior peste calea 
ferată, la intersecția șoselei E 15 
cu magistrala feroviară Cluj-Napo- 
ca — Oradea. în acest fel. circu
lația auto în zonă se desfășoară 
normal, conducătorii auto nemai- 
fiind nevoiți să aștepte la barieră. 
(Teodor Balmoș, muncitor).

teatre
• Teatrul de comedie (la «ala 
Majestic) : Cinema — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18,30.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema 
ride, cîntă și dansează ! — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 164. Drumul Taberei 
38 A) : Pescarul șl norocul — 19,30.

c i n e m a
• Misiunea Capricorn unu : SALA 
PALATULUI - 14; 17,15; 20.15.
• Școala curajului : CAPITOL — 
13.45; 16,15; 20.30, la grădină —
21.15.
• Alibi pentru un prieten : PA
TRIA — 14; 17; 20, FEROVIAR — 
8,45: 11,15; 14; 16,45; 19.30, MELO
DIA - 9; 11,45; 14.30; 17J5; 20.
• Umbrele verii fierbinți : CEN
TRAL — 15; 17,30; 2(1
• Legea e lege : VICTORIA — 15; 
17,30; 20.
• Apașii : SCALA — 15; 17.30 : 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor :
FESTIVAL — 14; 16: 18.15; 20.30,
• Hercule cucerește Atlantida :
LUCEAFĂRUL — 14; 16: 18.1J5;
20.30, la grădină — 21. BUCUREȘTI 
— 13,30; 15.45; 18,15: 20,30, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : CINEMA STUDIO — 10;

12; 14; 16; 18; 20, GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,46; 18; 20,15, GRA
DINA TITAN — 21.15,
• Prinț și cerșetor — 9,16; 11,30;
13.45; 16, Călina roșie — 18; 20 :
DOINA.
• Vacanță tragică : TIMPURI NOI
— 15; 17,30: 20. PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• întoarcerea acasă : EXCELSIOR
— 9: 11.15; 13,30; 15,45: 18 : 20.15.
• Păcală : DACIA — 9: 12; 16; 19.
• Severino : BUCEGI — 16; 18;
20,15, la grădină — 21,15, ARTA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. ia gră
dină — 21.
• Police Python 357 : BUZEȘTI 
14,30; 17; 19,30, la grădină — 21.
• Un om in loden : DRUMUL SĂ
RII — 16: 18:*2o. ' "
• Lanțul amintirilor : LIRA — 16;
19, la grădină — 21.
• Aventura (ambele serii) — 9 45, 
Absență îndelungată — 14. Nicio
dată duminica — 16.15, Viridiana
— 18,30: 20.30 : CINEMATECA.
• Expresul de Buftea : FEREN
TARI — 16: 18: 20.
» Un trecător in ploaie : CIU
LEȘTI — 9: 11,15; 13,30: 15,45; re; 
20,15, GRĂDINA FESTIVAL - 21.
• Moartea unui greier : COTROr 
CENI — 15; 17.38: 30. -
• Brațele Afroditei : PACEA — 
16; 18; 26.
• Nick Carter superdetectiv : 
GLORIA — 9: 11,15: 13.30: 15,45: 18: 
20,15, MODERN — 9: 11.15: 13.30; 
15,45: 18: 20.15, la grădină — 21.
• Nea Marin miliardar : FLO-
REASCA — 9; 11; 13: 15.30; 17,45;
20. ' ... * 7 ----- • '
• Dansul tobelor > VIITORUL — 
15,30: 17.45: 20.
• Ttnărul din Istanbul : AURORA
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20. la 
grădină — 21. FLAMURA — 9; 
11.15; 13.30: 15.45: 18; 20.15.
• Acuarele : POPULAR — 16; 18; 
20.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Film serial : „Calvarul" (reluare)
10.50 Telex
16,05 Teleșcoală ♦
16.35 Cutezători spre viitor
16,55 Arii din opere.
17,10 Teatrul Mansundai. Film documen

tar realizat de Studiourile de tele
viziune din R.P.D. Coreeană

17.35 Festivalul național „Cîntarea 
României" Soliști și formații de 
muzică populară

18,05 Dialogul vîntului eu marea — emi
siune de versuri

18,25 Revista social-polltică TV
18.50 1OT1 de seri

19,00 Telejurnal
19.15 Lupta antifascistă in România (II). 

„Avertismentul".
19,45 Seară de teatru : „Micul infern* 

de Mlrcea Ștefănescu.1
ZI,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 Ancheta TV : „Patria — legămtnt 
șl iubire"

16.25 Bucuriile muzicii.
17.20 Pentru căminul dumneavoastră
17,40 Film serial pentru copii : Săgeata 

Neagră — reluare
18,05 Tot înainte !
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Muzică de cameră.
19.55 Viata economică a Capitalei
20.25 Din sălile de concert. Pagini dta 

creația lui Haydn și Mozart
21.05 Inscripții pe celuloid
21,35 Telejurnal
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Vizita in țara noastră a unei delegații

secretarului general al 0.0, Kurt Waldheim,
și a doamnei Elisabeth Waldheim

Toastul președintelui Nicolae Ceausescu

Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
sosit, luni. 9 iulie, împreună cu soția, 
doamna Elisabeth Waldheim, intr-p 
vizită oficială în țara noastră, la in
vitația guvernului român.

La aeroportul Kogălniceanu, oas
petele a' fost întîmpinat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Teodor Marines- 

permanent al 
precum și de 

primarul mum-
cu, reprezentantul 
României la O.N.U., 
Gheorghe Trandafir, 
cipiului Constanța.

A fost prezent Abdel Salam Dajani, 
directorul Centrului de informare 
O.N.U. la București.

Secretarul general al O.N.U. este 
însoțit în vizita pe care o întreprinde 
în România de Luigi Cottafavi, di
rectorul general al Oficiului O.N.U. 
din Geneva, Albert Rohan, director 
al cabinetului secretarului- general al / 
O.N.U., Rudolf Stajduhar, director al 
diviziei de presă și publicații din 
Departamentul 
O.N.U., purtător 
tarului general,

informațiilor al 
de cuvint al secre- 

de alte persoane.

(Urmare din pag. I)
în acest cadru, noi apreciem că 

Organizației Națiunilor Unite îi re
vine în continuare un rol tot mai 
important. Noi considerăm că tre
buie să se facă totul pentru ca Or
ganizația Națiunilor Unite să parti
cipe activ la soluționarea tuturor 
problemelor, ca, prin intermediul 
ei, toate națiunile, toate statele, in
diferent de mărime, de orînduire 
socială, să ia parte, în condiții de 
deplină egalitate, la soluționarea 
tuturor problemelor.

Fără îndoială, noi sîntem preocu
pați — așa cum este și firesc — 
în primul rînd de situația din Eu
ropa. Pașii care au fost făcuți la 
Helsinki nu au continuat în același 
ritm. Este necesar să acționăm pen
tru pregătirea temeinică a reuniu
nii din 1980, ce va avea loc la Ma
drid, în vederea obținerii de noi 
progrese în înfăptuirea tuturor do
cumentelor semnate la Helsinki.

în acest cadru, noi considerăm 
că un loc important trebuie să-l 
ocupe problema dezangajării mili
tare, ținînd seama că pe acest con
tinent se află cele mai multe ar- 

imente, se află cele două blocuri 
njilitare și că numai prin trecerea 
la dezangajarea militară se poate 
obține continuarea politicii de 
destindere, de cooperare și pace în 
Europa și în întreaga lume.

Sîntem preocupați și ne pronun
țăm pentru continuarea eforturi
lor în vederea soluționării proble
melor din 
tru o pace 
retragerea 
ocupate în 
cum și la rezolvarea problemei po
porului palestinian, inclusiv prin 
crearea unui stat palestinian inde-

Orientul Mijlociu, pen- 
globală care să ducă la 
Israelului din teritori'le 
războiul din 1967, pre-

pendent. După părerea noastră, Or
ganizația Națiunilor Unite trebuie 
să aibă în viitor un rol mai impor
tant în soluționarea acestor proble
me complexe.

Știu că veți merge la Conferin
ța Organizației Unității Africane — 
un continent cu multe probleme și 
care desfășoară o activitate susți
nută pentru lichidarea deplină a 
dominației coloniale. Situația din 
Africa australă preocupă astăzi nu 
numai Africa, ci practic toate po
poarele lumii. Trebuie să vă măr
turisesc că România susține activ 
lupta mișcărilor de eliberare națio
nală și consideră că trebuie făcut 
totul spre a se ajunge la o soluție 
cît mai rapidă pentru lichidarea 
deplină a dominației coloniale.

Nu doresc să mă refer și la pro
blemele din alte zone ale lumh. 
Voi menționa numai faptul că 
România se pronunță ferm pentru 
renunțarea la forță și la amenin
țarea cu forța, pentru soluționarea 
tuturor problemelor dintre state 
numai și numai pe calea tratati
velor.

Desigur, noi ne pronunțăm și 
dezvoltăm larg relațiile cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Considerăm că 
trebuie făcut totul pentru ca în ra
porturile dintre state să se respec
te principiile egalității în drepturi, 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Aș mai dori să menționez pre
ocuparea noastră pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru o nouă ordi
ne economică internațională și, in 
acest cadru, necesitatea unei pre
gătiri temeinice a reuniunii Orga
nizației Națiunilor Unite din 1980,

consacrată acestei probleme foarte 
importante.

De asemenea, considerăm că 
trebuie acționat cu mai multă fer
mitate pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor Organizației Națiunilor Unite 
din 1978 cu privire la dezarmare, 
în vederea opririi cursei înarmă
rilor și trecerii la acțiuni concrete 
de dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară. Apreciem că 
încheierea Tratatului sovieto-ame- 
rican, S.A.L.T.-H, întîlnirea pre
ședinților Brejnev și Carter repre
zintă un fâctor important în direc
ția adoptării unor măsuri care să 
deschidă calea trecerii la dezar
mare.

încă o dată aș dori să exprim 
preocuparea și hotărîrea României 
de a face totul pentru a contribui 
la creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în viața interna
țională.

Noi avem convingerea că popoa
rele vor ști să acționeze în așa fel 
îneît să asigure o politică nouă, de 
egalitate, de destindere și pace. în 
această direcție, domnule secretar 
general, nici un efort nu este prea 
mare ! Trebuie făcut totul pentru 
a asigura ca Organizația Națiuni
lor Unite să-și îndeplinească me
nirea și să răspundă așteptărilor 
pe care practic toate națiunile 
le pun în ea.

Aș dori să ridic acest pahar :
— pentru succesul politicii 

destindere, de pace și de indepen
dență națională ;

— pentru întărirea O.N.U. și 
pentru o activitate tot mai bună 
a Organizației Națiunilor Unite ;

— in sănătatea dumneavoastră, 
domnule secretar general, a doam
nei Waldheim, a dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

Primiri
Tovarășul Cornel 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
luni, pe M.N. Huda. ministrul finan
țelor al R.P. Bangladesh.

în cadrul întrevederii au fost dis-: 
cutate probleme privind dezvoltarea 
în continuare a cooperării economi-

★
Tovarășul Paul Niculescu, 

prim-ministru al guvernului, 
trul finanțelor, a primit, luni 
amiază, pe M.N. Huda, ministrul fi
nanțelor al R.P. Bangladesh.

în timpul convorbirii au fost abor-

la Consiliul de Miniștri
Burtică, vice-

vice- 
minis- 
după-

ce și schimburilor comerciale ^dintre 
cele două țări.

Au participat Ludovic Fazekas, mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții. Marin Trăis- 
taru, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale.

★
date aspecte ale 
ce și financiare 
R.P. Bangladesh.

La primiri a 
Shams-ul Alam, 
Bangladesh la București.

colaborării economi- 
dintre România și

luat parte A. W. 
ambasadorul R. P.

Și
ț

de

parlamentare iugoslave

Toastul secretarului generai al 01U■I
(Urmare din pag. I)
ședințe, v-ați referit la această im
portantă problemă. Atit timp cît 
în fiecare an se cheltuiește pentru 
înarmare o sumă care depășește 
400 miliarde dolari, nu putem spe
ra să obținem progrese pe calea 
noii ordini.

Ca și dumneavoastră salutăm 
recentul Acord S.A.L.T.-II, fiind 
conștienți, în același timp, că aces
ta nu soluționează problemele de
zarmării, dar constituie un impor
tant pas înainte în direcția justă, 
în direcția realizării unei dezar
mări efective și, sperăm, a unei 
dezarmări în domeniul nuclear. 
Continentul nostru, 
buie să joace un rol 
în această privință 
se găsesc, așa cum 
și dumneavoastră, 
două părți. Helsinki a constituit 
un început bun, care a fost conti
nuat la Belgrad, și sperăm că reu
niunea de la Madrid va contribui 
la depășirea dificultăților, repre- 
zentînd, în același timp, o impor
tantă contribuție la obținerea 
unor noi progrese în domeniul so
luționării pașnice.

Europa, tre- 
mai important 
deoarece aici 
ați menționat 

trupele • celor

Nu aș dori să 
flictele regionale 
tem confruntați, 
gur că distinșii 
aceste probleme, 
spun cîteva cuvinte în legătură cu 
Orientul Mijlociu, întrucît această 
problemă prezintă cea mai mare 
importantă pentru securitatea și 
pacea internațională. Sînt, ca și 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, profund convins că numai 
o soluție globală a problemei din 
Orientul Mijlociu poate duce la o 
pace justă în zonă, care să asigure 
luarea în considerare a drepturilor 
legitime ale palestinienilor.

în sfîrșit, cred că noi toți avem 
nevoie de un dialog autentic între 
țările industrializate și țările în 
curs de dezvoltare. Cred că nu ne 
putem aștepta la progrese atit 
timp cît două treimi din omenire 
trăiește în mizerie ; nu ne putem 
aștepta la astfel de progrese și 
pentru faptul că în aceste condiții 
nu se poate asigura stabilitatea po
litică internațională. în ciuda tutu
ror obstacolelor care ne stau în 
față în calea instaurării acestei noi 
ordini economice internaționale, 
sînt sigur că vom reuși să reali-

mă refer la con- 
cu care noi sîn- 
deoarece sînt si- 
oaspeți cunosc 

Aș dori, însă, să

zăm acest obiectiv care va duce 
la o dezvoltare pașnică în lume.

înainte de a încheia, aș dori, 
domnule președinte, să vă exprim, 
în numele Organizației Națiunilor 
Unite, mulțumirile noastre sincere 
pentru sprijinul puternic pe care 
dumneavoastră personal și guver
nul dumneavoastră îl acordă Na
țiunilor Unite în eforturile sale de 
a se realiza o mai bună înțelegere 
între toate popoarele lumii. Mă 
simt încurajat foarte mult de de
clarația dumneavoastră, domnule 
președinte, că dumneavoastră a- 
preciați necesar un rol mai impor
tant al Organizației Națiunilor 
Unite în soluționarea problemelor 
internaționale și că ne veți acorda 
tot sprijinul în această direcție.

Vă transmit dumneavoastră, 
domnule președinte, doamnei 
Ceaușescu, poporului dumneavoas
tră, poporului României . cele mai 
bune urări pentru un viitor fericit.

Domnilor, vă rog să vă alăturați 
acestui toast :

— pentru sănătatea președintelui 
României și a doamnei Ceaușescu !

— pentru prosperitatea și feri
cirea poporului României ! (A-
plauze).

Lucrările Comisiei de cooperare economică și tehnică 
și Bangladesh
ții, președintele părții române în co
misie. și de M. N. Huda, ministrul 
finanțelor, președintele părții ban
gladesh în comisie.

La lucrări participă A. W. Shams-ul 
Alam, ambasadorul R.P. Bangladesh 
în țara noastră.

★
în aceeași zi, prof. dr. M. N. Huda 

a participat la o masă rotundă, 
organizată la Asociația română de 
drept internațional și de relații in
ternaționale. in cadrul căreia au fost 
dezbătute, printre altele, probleme 
referitoare la noua ordine economică 
internațională.

La București au început, luni di
mineața, lucrările celei de-a IlI-a se
siuni a Comisiei de cooperare eco
nomică și tehnică dintre România și 
Bangladesh. în cadrul lucrărilor sînt 
analizate modul cum au fost reali
zate în practică prevederile proto
colului precedentei sesiuni, precum 
și noi măsuri menite să ducă la dez
voltarea în continuare a schimburi
lor comerciale și a cooperării 
nomice în domenii de interes 
ciDroc. între cele două țări.

Delegațiile sint conduse de
dovic Fazekas, ministru] economiei 
forestiere și materialelor de construc-

eco- 
re-
Lu-

Cronica
Luni dimineața, la CIuj-Napoca a 

avut loc festivitatea deschiderii celei 
de-a IX-a- ediții a Cursului interna
țional de vară al Universității 
„Babeș-Bolyai“, consacrat relațiilor 
dintre civilizația românească și ci
vilizația mondială. La această ma
nifestare participă cadre didactice 
universitare, cercetători și studenti 
din 15 țări.

★
La Biblioteca centrală universi

tară din București a avut loc, 
luni la amiază, inaugurarea unei ex
poziții de carte americană a com
paniei editoriale internaționale „Pren
tice Hall" din S.U.A.

La festivitate au participat cadre 
didactice universitare, cercetători 
științifici, bibliotecari, studenți, un 
numeros public.

Au asistat, de asemenea, membri 
ai Ambasadei S.U.A. la București.

Expoziția, care va rămine deschi
să timp de o săptămină, cuprinde 
aproximativ 250 de volume din do
meniile matematicii, fizicii, medici
nii. științelor economice, filozofiei, 
istoriei, arheologiei, lingvisticii. Re
țin în special atenția lucrările care 
tratează probleme actuale de știința

A fost dat In folosînfă

Spitalul județean 
Ilfov

Ieri a fost dat in folosință Spi
talul județean Ilfov, cu 954 locuri, 
cuplat cu dispensar și stație de sal
vare. Acest mare și modern obiec
tiv spitalicesc dispune de 50 de me
dici și este dotat Jcu tehnică 
dicală 
noului 
deveni ..
logie și nou-născuți. (Lucian Ciubo
tarul.

me- 
modernă. După inaugurarea 
spital, vechea policlinică va 
secție de obstetrică, gineco-

zilei
conducerii, marketing, informatică, 
electronică, critică literară ș.a.

♦
La Muzeul de istorie al municipiu

lui București s-a deschis luni la a- 
miază expoziția intitulată „Contribu
ția savantului Victor Babeș la dez
voltarea științei medicale românești 
și universale'*, organizată cu prile
jul împlinirii, in luna aceasta, a 125 
de ani de la nașterea marelui om 
de știință.

Expoziția prezintă numeroase do
cumente, in cea mai mare parte ine
dite. reflectind activitatea multilate
rală a eminentului om de știință, e- 
diții ale lucrărilor sale de bază, scri
sori ce i-au fost adresate de perso
nalități medicale de prestigiu, pre
cum și documente ilustrînd pre
țuirea de care se bucură opera lui 
Victor Babeș în anii socialismului în 
țara noastră.

La festivitate, prof. Petre Dache. 
directorul Muzeului de istorie al mu
nicipiului București, a evocat meri
tele deosebite ale savantului, va
loroasele sale realizări in domeniul 
medicinii, și in special in cel al mi
crobiologici. activitatea sa susținută 
pusă în slujba ocrotirii sănătății oa
menilor muncii.

Remarcabile succese românești 
la Olimpiada internațională a elevilor

T-a Londra a avut loc ediția 1979 
a vlimpiadei internaționale de ma
tematică pentru elevi. Cu deosebită 
satisfacție consemnăm că 7 dintre cei 
8 reprezentanți ai tării noastre la 
această ediție s-au întors acasă cu 
prestigioase premii. Aceștia sînt : 
Victor Nistor — elev la Liceul de 
matematică și fizică nr. 1, cu profil 
de informatică, din București — care 
cucerește pentru a doua oară conse
cutiv premiul I ; Dragoș Chiriei — 
de la Liceul „Mircea cel Bătrîn" din 
Constanta — și Alexandru Zaharescu
— de la Liceul industrial din Codlea
— premiul II7 Bogdan Enescu — de 
la Liceul „B P Hasdeu" din Buzău — 
și Gabriel Nagy — de la Liceul „Ion 
Creangă" din București — premiul 
III. Acestora — care s-au aflat pe 
lista participanților la Olimpiada de 
anul trecut, desfășurată în țara noas-

tră — 11 s-au adăugat acum doi de- 
butanți : Vladimir Mașek — de la 
Liceul „Gheorghe Lazăr" — și Liviu 
Milea — de la Liceul „Nicolae Băl- 
cescu" din București — laureați ai 
premiului II.

Acest nou și prestigios succes al 
tinerilor noștri reprezentanți demon
strează încă o dată că școala de ma
tematică românească, cunoscută șî 
recunoscută in lume! pentru înalta ei 
valoare, are și va avea continuatori 
pe măsura celebrei sale tradiții, că 
învățămintul nostru liceal asigură as
tăzi condiții deosebit de fertile atit 
pregătirii generale a elevilor, cît și 
cultivării talentelor alese.

Tuturor acestor merituoși elevi șl 
profesorilor care i-au pregătit — cal
de felicitări !

G. M.

APARTAMENTUL 21 000
Constructorii timișeni au consem

nat un succes de prestigiu : pre
darea la cheie a celui de-al 21 000- 
lea apartament realizat de la începu
tul actualului cincinal. Beneficiind 
de o bază proprie de producție în 
continuă dezvoltare, care asigură 
un volum sporit de panouri mari 
și alte prefabricate din beton, con-

comitent cu creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor pe șantiere, 
ei s-au angajat să contribuie la în
făptuirea sarcinii stabilite de 
secretarul general al partidului 
privind realizarea în acest cincinal 
a unui milion de locuințe. înălțind 
pînă în 1980 alte 16 000 aparta
mente. (Cezar Ioana).

ALBA
Noi unități comerciale

în acest an, în orașele județului 
Alba au 
folosință 
diverse 
parterul 
în noile
sumează _ _______ ________
de peste 2 800 mp. în municipiul 
Alba Iulia, in noul cartier de lo
cuințe Ampoi, unde au fost date 

■ în folosință peste 400 de aparta
mente, au fost deschise, si primele 
unități comerciale : un magazin

fost construite si date in 
noi unități comerciale, de 
profiluri. Amplasate la 
unor blocuri de locuințe, 
cartiere, aceste spații în- 
o suprafață comercială

autoservire. patise- 
Tot în Alba Iulia

alimentar cu 
rie, papetărie. 
s-au deschis alte trei magazine la 
parterul unui bloc de pe strada 
Tudor Vladimirescu. Moderne uni
tăți comerciale au fost puse la dis
poziția oamenilor muncii și în ora
șele Aiud. Blaj, Cugir. De mențio
nat faptul că în aceste orașe a 
fost creată in ultimii ani o rețea 
comercială modernă, organizată pe 
criterii eficiente de activitate.

Se dezvoltă rețeaua cooperației meșteșugărești
Cooperația meșteșugărească din 

județul Alba cunoaște un ritm sus
ținut de dezvoltare și modernizare, 
în acest cincinal, in orașele jude
țului au fost înființate in domeniul 
prestațiilor de servicii 38 activi
tăți noi, solicitate de populație. 
Astfel, in orașele Aiud și Cimpeni 
au fost deschise ateliere de spălat 
și curățat chimic. în Alba Iulia 
a fost înființată o unitate de achi
ziționare, recondiționare și valori
ficare a bunurilor de la populație 
și un centru de informare pentru 
populație. Tot în această localitate

a fost dat in folosință un magazin 
de prezentare a mobilei realizată 
în atelierele proprii ale coopera
ției meșteșugărești. Pînă la sfîrși- 
tul anului vor fi înființate alte 25 
activități prestatoare de servicii in 
domeniile solicitate de populație : 
încărcat agregate frigorifice și con
fecții artizanale la Alba Iulia si 
Cugir, reparații obiecte si utilaje 
de uz casnic la Abrud, spălătorie- 
curățătorie la Cugir. în orașul Cîm- 
peni a început construcția unui ate
lier de reparații auto-moto. (Ște
fan Dinică)

• „COVORUL FER
MECAT". In zona mlaștini
lor din Siberia de vest a în
ceput folosirea unei tehnologii 
noi pentru construcția unor 
drumuri provizorii spre exploa
tările de petrol. Pe pămînt se 
așterne o panglică de material 
sintetic ; deasupra se toarnă ni
sip sau pietriș, alcătuind astfel 
«n adevărat covor fermecat, pes
te care se poate înainta în re
giunile mlăștinoase. Noul mate
rial sintetic se numește dornit 
și se produce din reziduuri de 
capron și laxan. El este destul 
de rezistent, puțind suporta chiar 
autocamioane de mare tonaj.

• TOPONIMIE BU
CLUCAȘA. Locuitorii orașu

lui Vancouver din statul Wa
shington (S.U.A.) și cei din o- 
rașul canadian Vancouver au 
tot felul de neplăceri de pe ur
ma acestei identități toponimice. 
Vancouver-ul canadian, mai cu
noscut, atrage ca un magnet 
corespondența destinată Van- 
couver-ului american, ba chiar 
și numeroși americani ce uită 
să specifice, atunci cind cumpă
ră biletele de avion, că desti
nația dorită este pe teritoriul 
S.U.A. și nu al Canadei. Se in- 
tîmplă adesea ca automobi- 
liști americani, plecați spre Ca
nada, văzînd tăblița indicatoare 
„Bun venit in Vancouver", să 
creadă că au și ajuns unde trebuie 
și să încerce să se cazeze la 
hotel. în pofida acestor confu
zii, uneori de tot hazul, alteori 
mai puțin amuzante, locuitorii 
din Vancouver-ul american nu

acceptă să se schimbe denumirea 
orașului lor. Cele trei referen- 
dumuri organizate în acest scop 
au demonstrat cu prisosință a- 
ceastă opțiune. Totuși, în ultima 
vreme, americanii au acceptat 
să fixeze o tăbliță indicatoare 
pentru a-i vesti pe vizitatori că 
au sosit in „Vancouver—S.U.A.".

• INVAZIE DE IEPURI.
Asupra marelui oraș Koln din 
R.F.G. s-a produs o ciudată in
vazie de... iepuri. Aproape un 
milion de rozătoare au luat cu 
asalt zonele verzi din partea 
centrală a metropolei, provocind 
pagube considerabile. în aceste 
împrejurări, municipalitatea din 
Koln a comandat garduri meta
lice — în ^lungime de cîțiva ki
lometri — pentru a stopa aflu-

La invitația Marii Adunări Națio
nale, luni 
Capitală o 
iugoslavă 
Dragoslav
Adunării Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

Din delegație fac parte Radmilo 
Andrici, membru al Consiliului Fe
deral și al Comisiei de apărare, Olga 
Milicici Arslanagici, membru al Con
siliului Republicilor și Provinciilor 
și al Comisiei pentru prețuri și piețe, 
Behudin Halilbegovici, membru al 
Consiliului Republicilor și Provincii
lor și al Comisiei pentru asociere in 
economie, Marjan Markovici, mem
bru al Consiliului Republicilor și 
Provinciilor și membru al Comisiilor 
juridică și de validare. Steluța 
Nikolici, membru al Consiliului 
Federal și al Comisiei pentru muncă, 
sănătate și politică socială, Sreten 
Penezici, membru al Consiliului Fe
deral și al Comisiei pentru relațiile 
economico-sociale, și Jelko Zagar, 

' consilier al președintelui Adunării 
pentru probleme de politică externă.

La sosire, în Gara de Nord, oaspe
ții au fost intimpinați de tovarășul 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale, de alte persoane 
oficiale.

în cursul aceleiași dimineți au avut 
loc convorbiri intre delegația Marii 
Adunări Naționale, condusă de tova
rășul Nicolae Giosan, și delegația 
Adunării Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, condusă de tova
rășul Dragoslav Markovici.

Au participat Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Vasile Pungan, președintele Co
misiei pentru politică externă și coo
perarea economică internațională a 
M.A.N., Radu Voinea, președintele 
Comisiei pentru învățămînt, știință și 
cultură, loan Ceterchi, președintele 
Grupului român al Uniunii Interpar
lamentare, Radu Enache, secretar al 
M.A.N.

în cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie și cordialitate, s-a relevat

dimineață a sosit în 
delegație parlamentară 

condusă de tovarășul 
Markovici, președintele

cu deosebită satisfacție că tradițio
nalele relații de prietenie dinți e 
România și Iugoslavia, dintre parti
dele, guvernele și parlamentele ce
lor două țări se amplifică, expri- 
mindu-se hotărîrea de a se acționa 
în continuare pentru extinderea și 
diversificarea conlucrării româno- 
iugoslave, în spiritul celor convenite 
cu prilejul intilnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușes.-u 
și Iosip Broz Ti to. Totodată, a fo<t 
subliniat rolul care revine parla
mentelor in dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre România și 
Iugoslavia. S-a efectuat și un schimb 
de vederi cu privire la activitatea in
ternațională a celor două parlamente 
în probleme de interes comun.

După-amiază, delegația parlamen
tară din Iugoslavia a depus o coroa
nă de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

Tot în cursul după-amiezii, oaspe
ții au vizitat Muzeul satului și de 
artă populară, precum și noi cartiere 
de locuințe din Capitală.

La sosire și la celelalte manifes
tări a fost prezent Trifun Nikolici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

în onoarea delegației parlamentare 
iugoslave, președintele Marii Adunări 
Naționale a oferit un dineu, la care 
au participat Virgil Trofin. viceprim- 
ministru aj guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare econo
mică, vicepreședinți ai M.A.N., mi
niștri, președinți de comisii per
manente ale M.A.N., deputați, mem
brii delegației parlamentare iugo
slave, precum și ambasadorul acestei 
țări la București.

în timpul dineului, cei doi pre
ședinți de parlamente au toastat 
pentru prietenia dintre România și 
Iugoslavia, pentru dezvoltarea cola
borării și conlucrării dintre cele două 
țări și popoare, în sănătatea tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și losip Broz 
Tito.

Sosirea unei delegații parlamentare din Senegal
Luni după-amiază a sosit in Ca

pitală o delegație parlamentară din 
Senegal, condusă de Amadou Cisse 
Dia, președintele Adunării Naționale 
a Republicii Senegal, care, la invi
tația Mafii Adunări Naționale, face 
o vizită in țara noastră.

Din delegație fac parte Abdoul 
Aziz Ndaw. vicepreședinte al Adu
nării Naționale, președintele Grupu
lui parlamentar de prietenie Sene
gal—România, Coumba Ba. membru 
al Comisiei sănătății și al Grupului 
parlamentar de prietenie. Hamet 
Diop, președintele Comisiei de fi
nanțe și afaceri economice și mem-

bru in Grupul parlamentar de prie
tenie, Samba Yela Diop, președintele 
Comisiei legislative, justiție, admi
nistrație generală și regulament in
terior și membru în Grupul parla
mentar de prietenie.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost intimpinați de Ni
colae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, președinți de co
misii permanente ale M.A.N., de 
deputați.

Au fost prezenți Ibrahima Boye, 
ambasadorul Republicii Senegal ia 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Recepție la ambasada Franței
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației de parlamentari francezi 
condusă de senatorul Lucien Andre 
Gautier, președintele Grupului de 
prietenie Franța-România din Senat, 
ambasadorul acestei țări la București, 
Pierre Cerles, a oferit, luni după- 
amiază. o recepție in saloanele am
basadei.

Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al

M.A.N., președintele Grupului parla
mentar pentru relațiile de prietenie 
Rohiânia-Franța. Tudor 
președintele Comisiei 
și juridice a M.A.N., 
persoane oficiale.

★
în aceeași zi, oaspeții francezi au 

vizitat cartiere de locuințe și Pala
tul sporturilor și culturii din Capi
tală.

Drăganu, 
constituționale 
deputați, alte

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Tenis: „CUPA DAVIS“ Echipele Suediei și României 
pentru semifinala din grupa „B“

Odată cu sosirea celebrului Bjorn 
Borg, echipa Suediei se află in for
mație completă ia București pentru 
a juca semifinala grupei „B“ euro
pene â „Cupei Davis'* cu echipa 
noastră reprezentativă. (Amintim că 
celălalt meci semifinal din grupa „B“ 
este Cehoslovacia — Franța).

Alături de Borg, cel mai de sea
mă performer din perioada moder
nă a Wimbledonului, patru ani la 
rind cîștigător al turneului, din for
mația suedeză fac parte Ove
Bengtsson, Per Hjertqvist și Ste
fan Simonsson ; căpitanul nejucător 
este John Sjdgren. Ieri după-amiază, 
Borg a efectuat la arena Progresul 
un antrenament de trei ore în com
pania 
suedez 
meciul 
fi destul de greu, dar în mod si
gur va fi un meci frumos, intrucit 
atunci cind joci cu Uie Năstase te
nisul devine un spectacol sportiv în 
adevăratul înțeles al cuvintului.

în echipa României, jucătorul nr. 
1 este, firește, renumitul tenisman Ilie 
Năstase, care ieri a sosit în Capi
tală ; pentru probele de simplu 
— după cum ne-a declarat Gheor
ghe Viziru. căpitanul nejucător al 
formației noastre — va fi menținut 
Dumitru Hărădău ; coechipier al lui 
Năstase în meciul de dublu va fi 
după toate probabilitățile Traian 
Marcu. iar jucător de rezervă Ma
rian Mîrza (Florin Segărceanu a fost 
trecut la echipa română de tineret 
din ..Cupa Galea").

Tragerea la sorți pentru partidele 
de vineri, sîmbătă (dublu) și dumi
nică se va efectua joi la prinz.

★
Echipa feminină de tenis a Româ

niei a ciștigat campionatul bal
canic de la Ankara. Formația 
română a fost urmată în cla-

sament de echipele Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei și Turciei. La 
masculin, turneul a revenit e- 
chipei Iugoslaviei, care a între
cut cu 2—1 formația României, cla
sată pe locul secund. Au urmat in 
clasament reprezentativele Bulgariei, 
Turciei și Greciei.

★
La Brașov, în competiția masculi-

europeană
nă de tenis pentru echipe de tineret 
„Cupa Galea", selecționata României 
a întrecut cu 5—0 reprezentativa Tu
nisiei. iar echipa Austriei a ciștigat 
cu același scor meciul cu formația 
Ciprului. Astăzi și miine se desfă
șoară întîlnirea dintre echipele 
României și Austriei pentru desem
narea câștigătoarei zonei F de la 
Brașov.
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În cîteva rînduri

lui
a
cu formația României

Bengtsson. Campionul 
declarat ziariștilor că 

‘va

• Tinăra Înotătoare româncă Iri- 
nel Pănulescu a repurtat un nou 
succes in cadrul concursului inter
național de la Belgrad. în ziua a 
doua a competiției, Irinel Pănulescu 
s-a clasat pe primul loc in proba 
de 400 m mixt cu timpul de 5’06”7/10. 
O frumoasă victorie a obținut și 
Edith Kugliș (România), învingătoa
re in proba de 100 m spate (juni
oare) cu timpul de 2’31”55/100.-
• Desfășurat în Spania, turneu! in

ternațional de fotbal pentru echipe 
de școlari, un adevărat campionat 
mondial, s-a încheiat cu victoria se
lecționatei Franței. în finală, echipa 
Franței a învins cu 3—2 (1—0) selec-

Italiei. Logul trei a revenit 
Spaniei, care a dispus cu 
formația R.P. Chineze.
cea de-a Vl-a rundă a tur»

Franței 
ționata 
echipei 
2-1 de

• în
neului international de șah ..Memo
rialul Mihail Sadoveanu", care se 
dispută în aceste zile Ia Sala spor
turilor din Iași, au fost consemnate 
următoarele rezultate : Bușu — Szme- 
tan (Argentina) 1—0 ; Dominte ~ 
Marcovici 0—1 ; Hausner (Cehoslova
cia) — Honfy 
dele Skrobek
cu. Urzică — 
Roos (Franța)

Pe primele 
competiției, ajunsă la jumătatea des-

(Ungaria) 1—0. Parti- 
(Polonia) — Voicules- 
Pușcașu și Foișor — 
s-au întrerupt.
locuri in clasamentul

fășurării sale, se 
puncte. Urzică și 
și cîte o partidă 
ză Pușcașu (2), Roos (1), Honfy (1) 
și Voiculescu (1) care au acumulat 
cite 2,5 puncte, Marcovici (3) și Foi
șor (2) cu cite 2 puncte. Skrobek (2) 
și Dominte cu 1,5 puncte și Szmetan 
cu 1 punct.

Luni a fost zi de odihnă.
• Turneul international feminin 

de handbal de la Varna a progra
mat noi intilniri încheiate cu urmă
toarele rezultate tehnice : Bulgaria — 
România 12—11 (3—6) ; Cehoslova
cia — Polonia 16—12 (8—3) ; R.D. 
Germană — S.U.A 23—14 (10—6).
• în cadrul turneului internațio

nal de baschet pentru junioare de 
la Hașkovo (Bulgaria) au fost în
registrate următoarele rezultate teh
nice : Ungaria — Romania 75—46 
(28—19) ; Bulgaria — Iugoslavia 
70—65 (41—33).

Pe primul loc s-a clasat Unga
ria cu 7 puncte, urmată de Bulga
ria — 7 puncte. Polonia — 6 puncte. 
România — 5 puncte etc.

© La Dimitrovo (Bulgaria) au 
continuat meciurile turneului inter
național de baschet pentru juniori. 
Rezultate : Bulgaria — Cehoslova
cia 86—70 (39—32) ; U.R.S.S. — Iu
goslavia 83—74 (34—34) ; R.F. Ger
mania — România 97—71 (51—28).

xu! iepurilor și a-i determina 
să părăsească orașul.

• NUNTA DE BRI
LIANT ! Abhai avea 18 ani,
iar Hamilia 15 cind au hotărit 
să-și unească viețile și modes
tul lor avut. Evenimentul s-a 
petrecut intr-un colț al întinsei 
Mongolii in anul 1879. De cu- 
rînd, cei doi soți au sărbătorit 
un veac de la căsătorie și. îm
preună cu ei. toți cei ce îi cu
nosc și prețuiesc. Abhai și Ha
milia sînt cuplul cu cel mai în
delungat stagiu de „viață în 
doi" din întreaga Mongolie

află Hausner cu 4 
Bușu cu 3 puncte 

întreruptă. Urmea-

populară. Mai exact, viața lor 
nu a fost numai „In doi". Ei 
au avut fii și fiice, nepoți și 
strănepoți, numărul urmașilor 
direcți ridicindu-se la 130 de 
persoane.

• ANALFABETISMUL 
IN LUME. Potrivit Buletinu
lui UNESCO, intre 1970 și 1990 
procentul analfabetismului în 
lume — raportat la numărul 
populației apte să urmeze o 
școală — se va reduce de la 32,4 
la' sută la 25,7 la sută. Numeri- 
cește însă, populația analfabetă 
va crește — de Ia 742 milioane

cît este în prezent la 814 mi
lioane în 1990. Buletinul UNESCO 
subliniază că această situație 
gravă se datorește faptului că 
pe glob se cheltuiesc incă sume 
infime pentru lichidarea neștiln- 
ței de carte. „Resursele nece
sare există — arată publicația 
— dar ele sînt folosite în sco
puri neproductive și chiar ame
nințătoare pentru omenire. în 
fiecare an se cheltuiesc intre 40 
și 60 miliarde dolari numai pen
tru perfecționarea tehnicii mi
litare".

• ) DESENATORUL 
CLANDESTIN. O sumă con
siderabilă a promis poliția din 
Zurich pentru prinderea unui in
divid ale cărui fapte neobișnuite 
i-au pontrariat pe cetățenii ora

șului și pe care autoritățile 
le-au calificat încălcări ale or
dinii. Despre ce fapte este vor
ba ? în fiecare noapte apăreau 
pe diverse clădiri ale orașului 
desene ciudate, reprezentind fi
guri omenești. Calitățile artis
tice ale „operelor" murale, in
tegrarea lor armonioasă in 
arhitectură au constituit obiec
tul a numeroase speculații. Re
cent, ziarul „Neue ZUrcher 
Zeitung" a pus capăt curiozi
tății generale, anunțînd că 
misteriosul artist nocturn a 
fost surprins asupra faptului de 
către un paznic vigilent. Din 
primele declarații rezultă că 
făptașul — specialist in psiholo
gia artei — concepea figurile 
sale ca o formă de comunicare 
artistică cu concetățenii săi. 
Acum rămine de văzut cum Ie 
va interpreta tribunalul.

• TREI DIN PATRU 
ȘOMERI - TINERI SUB 
30 DE ANI. In Italia* trei 
șomeri din patru au mai 
puțin de 30 de ani. rele
vă Institutul de statistică 
(ISTAT) in raportul său tri
mestrial privind problemele de 
muncă. Din 1 580 000 șomeri, la 
sfîrșitul lunii aprilie, 73,2 la 
sută aveau vîrsta intre 14 și 29 
de ani. Dintre aceștia, 38 la sută 
dispun de o diplomă de învăță- 
mint superior. în afara șomeri
lor există un număr de 365 000 
persoane care sînt „subanga- 
jați", ceea ce înseamnă că lu
crează mai puțin de 26 de ore pe 
săptămină, cu amputarea cores
punzătoare a salariului.
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Manifestări consacrate României
in întimpinarea celei de-a 35-a aniversări

a eliberării țării
A 35-a aniversare a eliberării României de sub dominația fascistă 

continuă să prilejuiască, in diferite țări ale lumii, noi acțiuni menite 
să marcheze marea sărbătoare a

Intr-o emisiune special dedicată 
României, postul de radio CAIRO 
a difuzat interviul acordat unui 
redactor al radioteleviziunii egip
tene, care ne-a vizitat de curind 
țara, de către Hassan Nayel, amba
sadorul Republicii Arabe Egipt 
la București. Diplomatul țării prie
tene evidențiază pe larg realizările 
societății românești contemporane, 
precum și dezvoltarea pe mul
tiple planuri a raporturilor de co
laborare româno-egiptene, in con
formitate cu hotăririle convenite 
la intilnirile care au avut loc intre 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Egiptu
lui. Anwar El Sadat. Ambasadorul 
egiptean a evocat poziția princi
pială și contribuția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
personal, la realizarea pe cale poli
tică a unei păci globale, trainice și 
juste in Orientul Mijlociu, sub
liniind sprijinul pe care România, 
țară socialistă in curs de dezvoltare, 
îl acordă țării sale.

Emisiunea a mai prezentat date 
și comentarii privind dezvoltarea 
economico-socială și culturală a 
României socialiste, extinderea re
lațiilor sale de prietenie și colabo
rare, in multiple domenii, cu cele
lalte țări și popoare ale lumii.

poporului nostru.
La Clubul internațional de presă 

și carte din I’OLAWY (R. P. PO
LONA), a avut loc vernisajul unei 
expoziții de artă plastică româ
nească. Cu acest prilej, s-au evi
dențiat succesele dobindite de po
porul 
dului 
șului 
carea 
teral

PRAGA 9 (Agerpres). — Luni, la 
Pragă au început convorbiri intre 
tovarășul Nicolae Constantin, vice- 
prim-ministru al guvernului român, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, și tovarășul Vaclav Hula, 
vicepreședinte al guvernului federal 
cehoslovac, președintele Comisiei de

Stat a Planificării, cu privire la 
coordonarea planurilor de dezvol
tare a economiei > naționale pe pe
rioada 1981—1985.

La convorbiri a fost prezent Ionel 
Diaconescu, ambasadorul României 
în Cehoslovacia.

G. A. T. T. se pronunță pentru o reglementare

ATENA BEIJING

O NOUA RUNDA DE NEGOCIERI
GRECO-TURCE

ORIENTUL

nostru, sub conducerea Parti- 
Comunist Român, a tovară- 
Nicolae Ceausescu, in edlfi- 
societății socialiste multila- 

dezvoltate.

Universitatea Carleton dinLa
OTTAWA (CANADA) s-a deschis, 
de asemenea, expoziția de desene 
ale copiilor 
României 
tării".

„Viitorul luminos al 
socialiste văzut de copiii

popular „Valea 
din Sighetu 

întreprinde un

echitabilă a problemelor din comerțul mondial

Teatrul 
jarului", 
ției, care 
STATELE UNITE ALE 
Cil, a prezentat o serie 
tacole, deosebit de apreciate de 
public, in cadrul Festivalului de 
teatru folcloric Olimpiada 1979 de 
la Detroit. Festivalul se desfă
șoară sub deviza „O mai bună în
țelegere intre popoare prin teatru" 
și cuprinde spectacole ale unor 
trupe de teatru folcloric din mai 
multe țări, precum și seminarii, 
conferințe etc.

Ste- 
Marma- 

turneu în 
AMERI- 
de spec

(Agerpres)

MIJLOCIU
• Comunicat la încheierea convorbirilor președintelui Comi
tetului Executiv al O.E.P. în capitala Austriei © Noi incidente 

în Liban
VIENA 9 (Agerpres). — Un comu

nicat difuzat în capitala Austriei la 
Încheierea convorbirilor dintre Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), Bruno 
Kreisky, cancelarul Austriei, și Willy 
Brandt, președintele Internaționalei 
Socialiste, informează că „s-a ajuns 
la un consens' asupra mai multor 
puncte importante aflate în discuție". 
Comunicatul consemnează că Willy 
Brandt și Bruno Kreisky au fost de 
acord cu Yasser Arafat că „problema 
palestiniană este problema centrală a 
conflictului din Orientul Mijlociu". 
Documentul arată, de asemenea, că 
interlocutorii „și-au exprimat profun
da îngrijorare in legătură cu activi-- 
tățile de constituire a unor noi așe
zări israeliene in teritoriile ocupate, 
care constituie un grav și serios ob
stacol in calea păcii. Ei și-au expri
mat, totodată, preocuparea în legă
tură cu noile activități militare din 
Orientul Mijlociu și în legătură cu 
situația tragică din Liban, pronunțîn- 
du-se pentru soluționarea rapidă a 
cr izei libaneze".

în cadrul unei conferințe de presă 
organizate la încheierea vizitei în 
Austria, Yasser Arafat a reafirmat 
„dreptul 
tinian la 
pendent 
tragerea 
ile ocupate, pronunțîndu-se pentru 
recunoașterea „dreptului la rezistentă 
împotriva ocupanților teritoriilor ara
be". La rindul său. Willy Brandt a 
apreciat ca „legitim orice efort vi
zînd soluționarea pașnică a situației 
din Orientul Mijlociu", evoluție care

—■ a spus el — ar fi în interesul tu
turor popoarelor.

BEIRUT 9 (Agerpres). — Efective 
militare israeliene și ale milițiilor 
conservatoare secesioniste libaneze 
au făcut, luni, o nouă incursiune în 
localitatea Qabrikhna, din sectorul 
central al sudului Libanului, distru- 
gînd trei clădiri — relatează cores
pondenții de presă aflați în zonă, 
reluați de agențiile France Presse și 
U.P.I. Atacul a fost îndreptat împo
triva unor tabere palestiniene, rele
vă agențiile menționate.

legitim al poporului pales- 
constituirea unui stat inde- 
și suveran". El a cerut re- 
Israelului din toate teritori-

BEIRUT 9 (Agerpres). — Președin
tele Libanului, Elias Sarkis, a confe
rit luni cu Selim Al-Hoss, însărci
nat cu formarea unui nou guvern, și 
cu Fuad Boutros, ministrul de exter
ne. Au fost evocate — relevă postul 
de radio Beirut, citat de agenția 
M.E.N. — evoluțiile intervenite în 
situația generală din Liban, îndeosebi 
cele din regiunile de sud ale țării. 
Președintele Sarkis și premierul de
semnat au trecut, de asemenea, în 
revistă stadiul și perspectivele con
stituirii noului guvern, în lumina 
consultărilor pe care Selim Al-Hoss 
le-a avut pînă în prezent cu perso
nalități ale vieții politice libaneze.

CAIRO 9 (Agerpres). — Robert 
Strauss', trimis special al președinte
lui S.U.A., Jimmy Carter, în Orien
tul Mijlociu, a părăsit Cairo, cu des
tinația Statele Unite. El a făcut o 
scurtă escală în capitala egipteană, în 
cursul căreia a conferit cu ministrul 
economiei și cu ministrul de stat la 
Ministerul Cooperării Economice.

GENEVA 9 (Agerpres). — G.A.T.T. 
(Acordul General pentru Tarife șl 
Comerț) a lansat un apel țărilor 
membre „să-și concerteze la timp 
politica lor" pentru a nu permite 
prejudicierea comerțului internațio
nal. „Relațiile comerciale internațio
nale au intrat într-o fază dificilă", 
subliniază G.A.T.T., într-un raport 
asupra activităților sale, dat publici
tății la Geneva.

Referindu-se la negocierile comer
ciale cunoscute sub numele de „run
da Tokio", negocierile „cele mai am
bițioase care s-au întreprins vreoda
tă in acest domeniu", raportul arată 
că au fost. încheiate 11 acorduri. 
„Unele dintre acestea vor modifica 
sensibil o serie de reguli fundamen
tale ale comerțului internațional, fă- 
cîndu-le mai clare și mai puțin alea-

torii, altele vor trebui să deschidă noi 
perspective pentru o creștere substan
țială a comerțului mondial", declară 
autorii raportului, care precizează că 
„în anumite domenii, rezultatele sînt 
sub nivelul așteptat și multe alte lu
cruri rămin de realizat".

Raportul subliniază că „acordurile 
Încheiate au meritul de a nune in 
acțiune un mecanism de consultări și 
de negocieri permanente".

Totodată, se arată că în cursul ur
mătoarelor luni prioritatea va fi acor
dată încheierii „rundei Tokio" și pu
nerii în practică a celor convenite. în 
acest sens, raportul arată că noi ne
gocieri trebuie să aibă loc la Gene
va. pentru a reglementa alte chestiuni 
care privesc dezvoltarea comerțului 
internațional.

ATENA 9 (Agerpres). — La Atena 
a început luni o nouă rundă de ne
gocieri greco-turce consacrate pro
blemelor delimitării și utilizării pla
toului continental și spațiului aerian 
al Mării Egee.

Această rundă — a patra — ur
mează întilnirilor desfășurate alter
nativ la Atena și Ankara. în baza 
acordului realizat în acest sens de 
primul ministru turc, Biilent Ecevit, 
și omologul său grec, 
Caramanlis, cu ocazia 
din luna martie T978 
treux.

Cele două delegații 
duse de Byron Theodoropoulos și, 
respectiv, Ozdemir ■ Yigit, 
geherali în ministerele de 
de la Atena și Ankara.

Potrivit agenției France 
Ozdemir Yigit este și purtătorul 
unui mesaj al primului ministru 
Biilent Ecevit către omologul său 
grec, Constantin Caramanlis'.

Constantin 
întilnirii lor 
de la Mon-

sînt con-

secretari 
externe

Presse,

BEIJING. — Agenția China Nouă 
anunță că a intrat în vigoare Legea 
cu privire la întreprinderile mixte, 
care folosesc investiții chineze și 
străine, adoptată de cea de-a doua 
sesiune a celei de-a cincea Adunări 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari.

Legea permite companiilor străine, 
Întreprinderilor și altor unități eco
nomice și persoanelor să înființeze 
pe teritoriul R.P. Chineze întreprin
deri mixte. în baza autorizației gu
vernului chinez. Proporția investiții
lor cu care contribuie participants 
străini, se precizează în lege, nu va 
fi în general mai mică de 25 la sută. 
Profiturile, riscurile și pierderile în-, 
treprinderilor mixte vor fi împărțite 
între părțile participante. în raport 
cu contribuția lor la capitalul înre
gistrat. Fiecare parte participantă la 
o întreprindere mixtă poate contribui

cu sume în numerar, mijloace d» 
producție, drepturi de proprietate in
dustrială etc. ca formă de investiții.

★
Consiliul de Stat al R.P. Chinez» 

a aprobat înființarea Corporației d» 
credit și investiții, internaționale a 
Chinei (C.I.T.I.C.), informează 
ția China Nouă,

Țelul acestei corporații este 
utiliza investițiile străine și de 
troduce tehnicile, tehnologia și
pamentul impus de procesul moder
nizării socialiste a Chinei, precizea
ză sursa citată. Corporația va acțio
na în concordantă cu legea privind 
întreprinderile mixte care utilizează 
investiții chineze și străine și în 
baza altor legi și norme, potrivit 
principiului egalității și avantajulu* 
reciproc și în spiritul cooperării prie
tenești.

agen-

ie a 
a in- 
echi-

ITALIA

NICARAGUA Bettino Craxi însărcinat

Forțele sandiniste controlează
peste 20 de orașe

MANAGUA 9 (Agerpres). — în 
Nicaragua, luptele continuă cu o 
intensitate crescindă intre așa-zisa 
Gardă Națională, care-1 sprijină 
pe dictatorul Anastasio Somoza, și 
Frontul Sandinist de Eliberare Na
țională (F.S.L.N.), ce deține con
trolul în peste 20 de orașe din în
treaga țară. Duminică, forțele san
diniste au cucerit orașul Jinotepe, 
aflat la 50 km sud de Managua, 
in vreme ce la Matagalpa (95 km 
nord de capitală) rămășițele gar
nizoanei somoziste. se aflau încer
cuite. Postul de radio „Sandino" a 
anunțat că forțele F.S.L.N. au cu
cerit ultimele întăriri deținute de 
.Garda Națională în orașul Leon, 
care, a fost în întregime eliberat.

în încercarea disperată de a se 
menține la putere, Somoza a or
donat trupelor guvernamentale 
lansarea unei ofensive de anver
gură împotriva pozițiilor deținute 
de sandiniști. Aviația guvernamen
tală a bombardat masiv orașele ■ 
Masaya și Rivas, în urma cărora 
au fost distruse zone întinse și 
s-au declanșat 
municat 
nist de 
(F.S.L.N.) releva că atacul aerian 
și terestru lansat împotriva ora
șului Rivas a fost respins de for
țele insurgente. Comunicatul 
afirmă, totodată, că, în fața im
posibilității de a ocupa orașul Ri
vas, Garda Națională somozistă 
a atacat cu mortiere spitalul din 
localitate, „ucigînd femei, copii si 
bolnavi aflați în incinta acestuia". 
Orori similare au fost comise de 
trupele guvernamentale și la Ma
nagua. Agențiile de presă rela-

incendii. Un co
al Frontului Sandi- 

Eliberare Națională

din întreaga țară
tează că elemente ale Gărzii Na
ționale au pătruns în spitalul 
principal din capitală al Crucii 
Roșii, rănind trei persoane și ares- 
tind 11 cadre medicale. Ismael 
Reyes, responsabil al Crucii Roșii, 
a declarat că, prin intermediul 
instanțelor internaționale ale aces
tei organizații, a fost adresată o 
notă de protest guvernului So- 
moza in legătură cu faptele abo
minabile comise de militari la spi
talul din Managua. De asemenea, 
Crucea Roșie a relevat că aproxi
mativ o mie de persoane sînt de
ținute în condiții 
închisoarea de la 
ral al poliției din

Pe plan politic, 
marcă declarațiile 
manevrele la. care 
rul Somoza in

inumane in 
Cartierul gene- 

. Managua.
observatorii re- 
contradictorii și 

: se dedă dictatc- 
încercarea de a 

cî.știga timp și a obține o even
tuală victorie militară care să-i 
consolideze poziția. într-un recent 
interviu acordat ziarului „Wa
shington Post". Somoza s-a decla
rat „gata să demisioneze", dar, pa
ralel, a afirmat că nu va permite 
vreodată să fie aduse vreo atingere 
instituției Gărzii Naționale și Par
tidului liberal, aflat la putere — ce 
ar trebui să facă parte din orice 
viitor guvern — două condiții care, 
evident, nu pot fi acceptate de for
țele de opoziție F.S.L.N. și Junta 
de Reconstrucție Națională. Un 

. purtător de cuvînt al F.S.L.N. a 
respins aceste condiții, precizînd : 
„Poziția noastră este clară. Noi nu 
vom permite nici unui element so- 
mozist să facă parte din guvernul 
provizoriu de reconstrucție națio
nală !“.

ROMA 9 (Agerpres). — Convocat 
luni după-amiază la Palatul Quiri- 
nale, Bettino Craxi, secretarul gene
ral al Partidului Socialist, a fost în
sărcinat de președintele Italiei, 
Alessandro Pertini, cu formarea nou
lui guvern — informează agenția 
France Presse. Craxi a fost însărci
nat cu această misiune după ce Per
tini a avut, în ultimele două zile, 
ca urmare a renunțării la mandat de 
către Giulio Andreotti, o nouă rundă 
de consultări cu liderii partidelor 
politice reprezentate in parlament.

Agenția citată relevă că este pen
tru prima’ dată în istoria Italiei cînd 
o asemenea misiune este încredințată 
unui socialist.

O mare demonstrație a muncitorilor metalurgiști s-a desfășurat recent la 
Roma. Participanții, în număr de peste 200 000, veniți din întreaga Italie, 

au cerut reînnoirea contractelor colective de muncă

Evoluția crizei de guvern din Portugalia
LIS ABONA 9 (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat agenției por
tugheze de presă ANOP, Mario Soa
res, secretar general al Partidului 
Socialist Portughez, a declarat că 
este de acord cu punctul de vedere 
exprimat de președintele Ramalho 
Eanes. potrivit căruia ar trebui evi
tate alegerile anticipate ca alterna
tivă la soluționarea crizei guverna
mentale din Portugalia.

Luînd cuvintul la un miting în 
localitatea Baixa da Banheira, Al
varo Cunhal, secretar general al P.C. 
Portughez, a apreciat că deoarece 
Partidul Socialist Portughez nu s-a 
arătat dispus să colaboreze cu Parti
dul Comunist, împreună cu care ar 
fi realizat v o majoritate confortabilă 
în Parlament, lămîn doar două al
ternative pentru soluționarea crizei 
guvernamentale. Una dintre acestea 
— a spus el — ar fi crearea unui 
guvern de socialiști, sprijiniți de so- 
cial-democrații independenți, even-

tualitate puțin probabilă însă. Cea 
de-a doua soluție ar fi dizolvarea 
Parlamentului și organizarea de a- 
legeri anticipate.- în acest din urmă 
caz s-ar impune formarea unui ca
binet de tranziție, care să pregă
tească alegerile și să rezolve sarci
nile curente.

După cum se știe, criza de guvern 
din Portugalia a căpătat un caracter 
critic odată cu demisia guvernului 
condus de premierul Carlos Mota 
Pinto, eveniment surverfit la 6 iunie. 
Președintele Portugaliei a cerut par
tidelor politice ca în răstimp de cîte- 
va zile să prezinte propuneri vizînd 
soluționarea crizei, fără a se recurge 
la alegeri anticipate.

în situația creată, se așteaptă de
cizia președintelui Eanes, care, după 
consultarea din nou săptămîna aceas
ta a liderilor partidelor politice, va 
desemna un nou premier sau va ho
tărî asupra organizării de alegeri an
ticipate.

Agențiile de presă

transmit

Primire Ia Sofia. Todor Jiv* 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, s-a intilnit, la . 
Varna, cu Franz Muhri, președintele 
Partidului Comunist din Austria. Cu 
acest prilej, s-a procedat la un 
schimb de păreri cu privire la sar
cinile celor două partide în etapa ac
tuală, la relațiile dintre R.P. Bulga
ria și Austria, la unele probleme ale 
actualității internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești.

. Cu consecventa și fermitate in slujba cauxef păcii și progresului:

Întărirea continuă a 
si solidarității militante cu 

„Dezvoltăm largi relații de colaborare și solidaritate cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, considerînd că aceasta 
constituie o parte inseparabilă a luptei împotriva politicii impe
rialiste, colonialiste și anticolonialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU

prieteniei, colaborării

La Vientiane au avut 1<x» 
convorbiri între Kaysone Phomvi- 
hane, secretar general al C.C. al Par
tidului Popular Revoluționar Lao
țian, și Sanzo Nosaka, președintele 
C.C. al P.C; din Japonia, care se află 
în Laos in fruntea unei delegații a 
P.C.J. A avut loc un schimb de in
formații ' privind activitatea celor 
două partide.

Una dintre orientările majore ale 
politicii externe a României socia
liste, libere și independente o consti
tuie prietenia, colaborarea și solida
ritatea militantă cu statele ce pășesc 
pe calea dezvoltării de sine stătătoa
re. cu țările nealiniate, cu toate sta
tele in curs de dezvoltare. Fundamen
tată in documentele congreselor parti
dului, in Programul P.C.R.. în cuvân
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
dezvoltarea largă a relațiilor cu aces
te state a cunoscut, îndeosebi in ulti
mul deceniu, un impuls puternic, a 
realizat un adevărat salt calitativ, ho- 
tăririle Congresului al XI-lea mate- 
rializîndu-se într-o activitate intensă 
pentru amplificarea și diversificarea 
lor. atît pe plan politic, cit și econo
mic. social și cultural.

Preocuparea statornică a României 
socialiste pentru întărirea legăturilor 
cu aceste țări are puternice temeiuri 
istorice și social-politice. Este firesc 
ca poporul român, care a dus de-a 
lungul secolelor o luptă necurmată 
pentru a-și păstra ființa națională, a 
se dezvolta liber, de sine stătător, in 
condițiile noi. cind. pe drumul des
chis de istoricul 23 August 1944. aces
te cuceriri au devenit realitate în 
țara noastră, să se simtă alături de

toate popoarele care au cunoscut ju
gul dominației străine, au fost, sub 
diferite forme și grade, victime ale 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. Cu aceste sentimente, 
călăuzită de concepția Partidului Co
munist Român, in a cărui activitate 
răspunderile și îndatoririle naționale, 
s-au îmbinat întotdeauna cu cele in
ternaționale, România nouă, socialis
tă, a urmărit cu caldă simpatie lupta 
de eliberare a popoarelor asuprite, 
sprijinul acordat incă in acea perioa
dă eroică, punînd bazele unor, dura
bile legături care rodeșc tot mai bo
gat in condițiile afirmării țărilor 
respective ca state suverane și inde
pendente.

De asemenea., ca stat socialist și. in 
același timp, ca țară în curs de dez
voltare, România este legată de aces
te state printr-o multitudine de aspi
rații. interese și preocupări similare 
privind accelerarea progresului eco
nomic și social al fiecărei țări, lichi
darea decalajelor față de statele a- 
vansate industrial, instaurarea unor 
relații internaționale noi, clădite pe 
temelia egalității, echității și avanta
jului reciproc. Cu deplin temei arată 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului și 
președintele Republicii Socialiste 
România, că „România șituează ra
porturile cu țările în curs de dezvol
tare atit în contextul colaborării bi
laterale, în scopul lichidării subdez
voltării și accelerării progresului 
economico-social, cit și în contextul 
luptei generale împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialisle. pentru dreptul fiecărui po
por de a fi stăpin pe bogățiile na
ționale, pe destinele sale, pentru 
făurirea noii ordini economice și po
litice internaționale".

Consecvența și fermitatea Români
ei. a președintelui ei in afirmarea și 
promovarea acestor, principii nu poa
te avea, desigur, decît cel mai profund 
ecou in rindul popoarelor care s-au 
înscris pe orbita dezvoltării de sine 
stătătoare. „Ne bucurăm — arăta 
președintele Tanzaniei. Julius Nyere- 
re — cînd auzim pe conducătorul ro
mân reafirmind cu claritate șl curaj

principiile suveranității naționale 
cooperării internaționale, bazate 
egalitate... în ele recunoaștem propri
ile noastre cuvinte exprimate intr-o 
altă limbă".

Pornind de la această bază princi
pială, România a stabilit, dezvoltă și 
intensifică raporturi strinse de prie
tenie, solidaritate și colaborare pe 
toate planurile — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și în alte 
sfere de activitate — cu peste 100 de 
țări în curs de dezvoltare.

Un rol esențial, determinant in am
plificarea relațiilor României cu ță
rile in curs de dezvoltare au avut 
contactele la nivelul cel mai înalt, în
țelegerile realizate. Ca momente de 
profundă semnificație pentru relațiile 
bilaterale, pentru întreaga evoluție 
mondială pc făgașul prieteniei intre 
popoare, al păcii și progresului, s-au 
înscris memorabilele itinerarii între
prinse de tovarășul Nicolae Ceausescu 
în țări din Africa, Asia, America La
tină, Orientul Mijlociu — exemplul 
cel mai proaspăt și mai pregnant 
constituindu-1 călătoria din această 
primăvară in opt țări din Africa. Ma
nifestările de înaltă considerație și 
prețuire cu care a fost întîmpinat 
pretutindeni, convorbirile avute cu 
șefii de state și guverne ai țărilor

Si 
pe

țările în curs de dezvoltare
respective, cu liderii mișcărilor de e- 
liberare, pozițiile politice afirmate, 
înțelegerea și sprijinul exprimat in 
favoarea cauzelor drepte ale acestor 
popoare au conferit valențe puterni
ce prieteniei și solidarității dintre 
poporul român și popoarele respec
tive. Cu aceleași calde sentimente de 
prietenie și stimă reciprocă au fost 
primiți pe pămintul României con
ducătorii de stat și de guvern din 
numeroase țări in curs de dezvolta
re. Importantele’ documente politice 
— Tratate de prietenie, Declarații 
solemne, Comunicate comune, acor
durile și înțelegerile încheiate la 
București sau in capitalele țărilor 
respective au dat expresie voinței 
comune de a dezvolta și intensifica 
colaborarea reciproc avantajoasă pe 
baza principiilor noi ale dreptului și 
eticii internaționale — egalitatea în 
drepturi, respectul independenței și 
suveranității naționale, neintervenția, 
avantajul reciproc și nerecurgerea la 
forță. Consacrarea acestor principii 
în documentele semnate, promova
rea lor neabătută în practica relații
lor României cu țările respective re
prezintă un important sprijin politic 
acordat unor popoare ce mai suferă 
încă presiuni de tot felul din partea 
cercurilor imperialiste și neocolonia
liste și, totodată, o contribuție con
cretă la eforturile pentru înrădăcina
rea lor trainică in întreaga viață in
ternațională.
. în contextul colaborării politice se 
cuvine, de asemenea, remarcată spo
rirea continuă, în 
tactelor realizate 
Comunist Român

din țările în curs de dez- 
și acțiunile de conlucrare

vernămînt 
voltare, ca 
dintre organizațiile ' politice, sindica
le și obștești, care au oferit prilejul 
unor schimburi de experiență utile, 
cunoașterea mai bună 
lor pe diverse planuri, 
teniei și solidarității.

Efect al relațiilor 
bune, a fermității cu 
acționează pentru adincirea lor, le
găturile economice cu statele în curs 

dezvoltare înregistrează o dinami- 
continuu ascendentă. Ponderea lor 
totalul relațiilor economice ale țâ- 
noastre a crescut de la 7 la sută 

1985 la peste 21 la sută în prezent,

a preocupări- 
întârirea prie-
politice foarte 
care România

ultimii api, a con- 
de către Partidul 

și partidele de gu-

și intensifica© România socialista a stabilit, dezvoltă 
strinse legături de prietenie și colaborare, pe toate planurile, 
cu peste 100 de țări în curs de dezvoltare.

• Ponderea schimburilor comerciale cu statele în curs de 
dezvoltare, în totalul relațiilor economice ale țării noastre, a 
crescut de la 7 la sută în 1965 la peste 21 la sută în prezent, 
urmînd să ajungă la 25—30 la sută în 1980.

© România participă la realizarea a 80 de obiective eco
nomice prioritare în numeroase țări din Africa, Asia, America 
Latină și Orientul Mijlociu.

• 15 000 de specialiști români lucrează în 50 de țări în curs 
de dezvoltare, iar 12 000 de tineri din aceste state învață în 
România.

de 
că 
în 
rii 
în
urmînd să ajungă la 25—30 la sută 
pînă in anul 1980. Cele peste 500 de 
acorduri, convenții, protocoale, con
tracte, încheiate numai in răstimpul 
ultimilor cinci ahi, cu ocazia întîl- 
nirilor la nivelul cel mai înalt, a se- 

• suinilor comisiilor mixte guverna
mentale, a schimburilor de delegații 
conferă acestor legături un cadru ju
ridic adecvat, stabilitatea necesară 
elaborării unor programe de colabo
rare și cooperare pe termen lung — 
factor de mare însemnătate pentru 
economia acestor țări. Ele constituie, 
in același timp, un teren fertil pen
tru intensificarea schimburilor co
merciale și, mai ales, pentru dezvol
tarea cooperării economice, in forme 
noi, moderne, inclusiv societăți mixte 
de producție, transporturi si în alte 
domenii.

în acest spirit, România participă 
la realizarea a 80 de obiective econo
mice prioritare in numeroase țări din 
Africa, Asia, Orientul Mijlociu și A- 
merica Latină, adueîndu-și contribu
ția, potrivit experienței acumulate în 
diverse domenii și posibilităților sale, 
la eforturile depuse de aceste țări în 
sectoare decisive pentru dezvoltarea 
accelerată, independentă a economiei 

. lor : petrolier, metalurgic, construcții 
de mașini, minier, forestier, agricol, 
piscicol etc.

Totodată, prin cei 15 000 de specia
liști români care lucrează în 50 de 
țări în curs de dezvoltare, prin cei 
circa 12 000 de studenți care învață 
în România, tara noastră contribuie 
la solutionarea unei probleme impor
tante pentru aceste țări : formarea de 
cadre naționale.

în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, al unor organisme ale sale — 
U.N.C.T.A.D., P.N.U.D. etc. — Româ
nia militează constant pentru asigu
rarea condițiilor necesare afirmării 
libere a națiunilor in curs de dezvol-

țare, pentru creșterea rolului țărilor 
mici și mijlocii — din categoria că
rora fac parte imensa majoritate a 

' țărilor în curs de dezvoltare — la 
procesul adoptării deciziilor pe plan 
internațional, pentru înfăptuirea mă
surilor menite să consolideze suvera
nitatea acestor state asupra resurse
lor lor naturale și să contribuie la 
valorificarea lor în interesul propriei 
dezvoltări.

Unindu-și eforturile cu celelalte 
țări în curs de dezvoltare, cu statele 
nealiniate. România acționează susți
nut pentru instaurarea noii ordini eco
nomice și politice mondiale, care să 
ducă la abolirea definitivă a practi
cilor politicii imperialiste și neocolo- 
nialiste, la lichidarea subdezvoltării 
și a decalajelor, să pună capăt împăr
țirii in țări sărace și țări bogate, să 
promoveze cooperarea internațională, 
pe bază de deplină egalitate și echi
tate intre state, in interesul dezvol
tării mai rapide al țărilor rămase in 
urmă, al accelerării progresului ge
neral al umanității.

Primirea României în „Grupul celor 
77“, care include peste 100 de țări in 
curs de dezvoltare, precum și parti
ciparea tării noastre ca invitată la ac
tivitățile mișcării țărilor nealiniate 
sînt rezultatul creșterii și întăririi re
lațiilor de? colaborare și solidaritate 
dintre țara noastră și statele în curs 
de dezvoltare, recunoașteri semnifi
cative ale aportului ei la promovarea 
unei politici noi pe arena internațio
nală, bazate pe deplina egalitate în 
drepturi a tuturor statelor, pe drep
tul tuturor popoarelor de a fi deplin 
stăpîne pe propriile destine ; sînt do
vezi ale prestigiului crescînd de care 
se bucură România socialistă, pre
ședintele ei, ca urmare a străduințe
lor pe care le depun pentru .solu
ționarea problemelor mondiale co
respunzător cerințelor cauzei păcii și • 
progresului, pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Popoarele din țările în curs de dez
voltare, ca de altfel toate popoarele 
lumii pot fi încredințate că poporul 
român, înaintînd pe drumul de 
luptă și victorii deschis la 23 August 
1944, mobilizîndu-și toate capacitățile 
creatoare pentru edificarea societății 
socialiste și comuniste pe pămintul 
patriei, va fi întotdeauna un prieten 
de nădejde al țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate, un promotor 
neobosit al aspirațiilor de libertate, 
pace și progres ale tuturor națiunilor 
lumii.

Tratatul S.A.L.T.-II în dez
baterile Senatului Ministrul 
apărării al S.U.A., Harold Brown, 
a deschis luni dezbaterile din Co
misia pentru relații externe a Sena
tului american in legătură cu ratifi
carea Tratatului S.A.L.T.-II, încheiat 
intre U.R.S.S. și S.U.A. privind li
mitarea armamentelor strategice o- 
fensive. „Părerea mea — a spus 
ministrul american al apărării — este 
că tratatul va oferi mai multă si
guranță poporului Statelor Unite ale 
Americii din punct de vedere mi
litar. De aceea, recomand Senatului 
să-si dea aprobarea".

Acțiuni contrare reumli- 
cării Coreei. Secretariatul Comite
tului pentru reunificarea pașnică a 
Coreei a publicat un document in 
care denunță acțiunile autorităților 
sud-coreene față de un partid de 
opoziție ce se pronunță pentru dialog 
cu Nordul. în document se arată că 
autoritățile au permis unei bande de 
100 de polițiști să pătrundă la sediul 
Noului Partid Democratic și să con- 
fiște macheta organului său, „Minju 
Chonson", și peste 2 000 de exemplara 
ale ziarului sub acuzația de „violare 
a decretului nr. 9 privind starea de 
urgență".

Postul de radio Teheran« 
difuzat un decret în baza căruia a 
fost hotărîtă o amnistie a dețl- 
nuților politici din Iran — rela
tează agențiile Reuter. France Presse 
și T.A.S.S. Purtătorul de Cuvînt al 
radiodifuziunii iraniene a declarat că 
amnistia se referă numai la „milita
rii și funcționarii de poliție arestați 
pentru acte de represiune în cursul 
revoluției", dar care nu au săvîrșit 
asasinate sau nu . au instigat la să- 
virșirea lor — adaugă agențiile ci
tate.

Fostul președinte al ILF.
Germania, Walter scheei, ai că
rui mandat a expirat recent* a fost 
ales, luni, în cadrul unei reuniuni 
festive, în funcția de președinte de 
onoare al Partidului Liber Democrat 
din R.F.G., partenerul din coaliția 
guvernamentală al Partidului Social 
Democrat.

Valentin PAUNESCU

Uîl Comitet care-șî propun» 
să acționeze împotriva intrării Spa
niei în N.A.T.O. a fost creat în 
această țară. Declarația de constitui
re a acestuia a fost semnată de pest» 
120 de reprezentanți ai unor partide 
politice și organizații obștești, d« 
membri ai Parlamentului și de o*- 
meni de cultură.
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