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DIN INIȚIATIVA Șl SUB PREȘEDINȚIA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Ieri a avut loc Consfătuirea de lucru 
cu proiectanți tehnologi și de construcții

Luni, 16 iulie, din Inițiativa și 
sub președinfia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a avut loc, in Stațiunea 
Neptun, o consfătuire de lucru cu 
proiectanți tehnologi și de construc
ții din ramurile de bază ale econo
miei naționale.

La consfătuire au luat parte to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Iosif Banc, Constantin Dăscălescu, 
Ghecrghe Oprea, Ion Pățan, Ion 
Ursu.

Au participat miniștri, reprezen
tanți ai Consiliului Național pentru 
Știință șl Tehnologie, directori ge
nerali de institute centrale de cerce
tare, cadre de conducere din in
stitute de cercetare și proiectare 
tehnologică, cercetători șl proiec
tanți, specialiști din centrale indus
triale și din întreprinderi, cadre din 
învățămintul tehnic superior.

in cadrul consfătuirii au fost 
dezbătute o serie de probleme pri

vind tipizarea șl economisirea mate
riilor prime șl materialelor în acti
vitatea de cercetare-proiectare și de 
realizare a mașinilor, utila|elor, in
stalațiilor și produselor în industrie, 
transporturi, precum șl în con
strucții.

A luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a subliniat necesi
tatea accelerării acțiunii de tipiza
re în toate ramurile economiei na
ționale, în scopul reducerii și sim
plificării gamei sortimentale, econo
misirii materiilor prime și a mate
rialelor, reducerii consumurilor spe
cifice de energie și combustibil, spo
ririi eficienței întregii activități, in 
mod deosebit a fost subliniată ne
cesitatea de a se lua toate măsu
rile pentru accelerarea acțiunii de 
tipizare a metalului, a mașinllor- 
unelte, motoarelor și utila|elor și, în 
general, a produselor Industriei con
structoare de mașini, a materialelor 
de construcții, produselor chimice, 
produselor din lemn, precum și ale 
celorlalte ramuri Industriale. Totoda

tă, s-a pus un accent deosebit pe 
necesitatea adîncirii tipizării in do
meniul construcțiilor Industriale, al 
construcțiilor agrozootehnice, din 
transporturi, precum și al construc
țiilor social-culturale.

Secretarul general al partidului a 
subliniat că acțiunea de tipizare tre
buie să se finalizeze în standarde șl 
cataloage de produse, cu caracteris
tici precise, obligatorii în întreaga 
activitate de proiectare șl execuție, 
in cadrul tipizării va trebui să se 
pună un accent deosebit pe limita
rea la minimum a tipurilor de mate
riale, subansamble și produse finite 
utilizate de economia națională, care 
să asigure creșterea productivității 
muncii și a eficienței producției, ri
dicarea mai accentuată a nivelului 
tehnic al produselor, simplificarea 
activității de proiectare, desfășurarea 
în condiții mai bune a întregii acti
vități economice.

Un obiectiv esențial va trebui să-l 
constituie reducerea substanțială a

consumurilor de materii prime, ma
teriale și energie, a importurilor, 
concomitent cu imbunătățirea calita
tivă a produselor, urmărindu-se, in 
acest domeniu, situarea la nivelul 
celor mai bune realizări atinse pe 
plan mondial.

In încheierea consfătuirii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat * 
convingerea că specialiștii din cer
cetare șl proiectarea tehnologică șl 
de construcții, mobilizîndu-și larg în
treaga lor capacitate de creație, 
conlucrînd tot mal strîns cu munci
torii, tehnicienii și specialiștii din în
treprinderi, își vor îndeplini cu succes 
sarcinile de răspundere ce le revin 
In legătură cu desfășurarea activită
ții de tipizare in toate ramurile eco
nomiei naționale, asigurind astfel fo
losirea la un nivel superior a mijloa
celor de producție, a materiilor pri
me, materialelor șl energiei, ridica
rea la o nouă calitate și o eficiență 
sporită a întregii activități de pro
ducție.

întrebări și răspunsuri despre PROIECTUL DE DIRECTIVE

I- Ce schimbări se prevăd in structura 
economiei, pentru rapida modernizare 

a tuturor ramurilor, in primul rînd u celor 
care valorifică superior resursele materiale
Din lectura atentă a proiectului Di

rectivelor Congresului al XII-lea al 
partidului, care poartă amprenta gin- 
dirii cutezătoare, creatoare a secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, rețin? atenția, 
în mod deosebit, noua concepție ce stă 
la baza elaborării structurii economiei 
naționale, concepție care — ținînd 
seama de obiectivul fundamental al 
ridicării pe o treaptă calitativ supe
rioară a întregii economii — evaluea
ză realist, științific atît resursele și 
necesitățile proprii, -cit și fenomene
le apărute in economia internațională. 
Ideea de fond a politicii economice 
a partidului în perioada următorului 
cincinal o constituie, așadar, conti
nuarea consecventă a operei de in

dustrializare socialistă a țării — 
acesta fiind factorul hotărîtor al 
făuririi unei economii moderne, de 
înaltă eficiență, al valorificării supe
rioare a întregului potențial material 
și uman al societății noastre. In 
acest sens, este edificatoare preve; 
derea ca producția industrială să 
sporească într-un ritm de 8—9 la 
sută — superior celui de creștere a 
produsului social (6—6,6 la sută). 
Astfel, în 1985 în activitatea indus
trială se va realiza circa 70 la sută 
din produsul social, ceea ce*  va 
crea premisele creșterii economi
ce și modernizării rapide a tuturor 
ramurilor, satisfacerii în condiții su
perioare a necesităților populației. O 
asemenea orientare esențială spre in-

Pe marginea proiectului de Directive

Poemul tării 
care scrutează viitorul
Trăim un ev aprins. 

România socialistă este 
țara luminii, țara ma
rilor înfăptuiri. Con
gresul al' XII-lea al 
Partidului Comunist 
Român se apropie de 
noi. de sufletele noas
tre, de faptele noastre. 
Clipele, zilele, lunile 
trec repede. Ne vom 
afla cu toții, aici, u- 
niți în cuget și-n sim
țiri, ne vom afla în 
această toamnă de aur, 
înregistrînd noi înfăp
tuiri. slăvindu-ne epo
ca inimitabilă. în no
iembrie vom privi și 
mai adînc în poezia 
cifrelor care au me
nirea a ne duce mai 
departe, tot mai de
parte.

Proiectul de Directi
ve ale partidului vi
zează dimensiunile a- 
nilor 1981—1985, orien
tările de perspectivă 
pină in 1990, semn 
bun de noi speranțe, 
de noi certitudini, de 
noi eforturi, de noi vi
suri. de noi bucurii, 
îmi place mult, mă e- 
moționează mereu 
sentimentul creației 
istorice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
spunea odată : ..Cin
stind marile eveni
mente istorice, pe ma
rii noștri înaintași, pe

toți moșii și străbunii 
noștri, avem datoria 
de onoare de a fi par
ticipant! activi la fău
rirea noii istorii a pa
triei noastre, a isto
riei sale socialiste, de 
a făuri condițiile pen
tru realizarea istoriei 
viitoare — istoria co
munistă a poporului 
nostru".

îmi place scrutarea

de Ion BĂNUȚĂ

depărtărilor tn care 
aflăm o mie de ceruri 
aibastre. Mă uit cu 
dăruire și responsabi
litate in cifrele Direc
tivelor Congresului al 
XII-lea, mă uit cu ui
mire la contururile a- 
nului 2000. Și mă uit 
dincolo de el. în fan
tasticul mileniu III. 
Văd o Românie mult 
mai frumoasă, mult 
mai luminoasă, mult 
mai mindră, mult mai 
soră întru țările lumii, 
fiindcă, zicea Nicolae 
Bălcescu : „Pe culmea 
cea mai Înaltă a mun
ților Carpați. se întin
de o țară mindră și 
binecuvintată". Da ! 
Țara lui Burebista și 
Decebal, a lui Mircea,

Ștefan, Mihai, țara 
noastră de vis va fi 
mereu cîntată de poeți 
în stihuri nemuritoare, 
pictorii o vor imorta
liza în culori nemai- 
știute, nemaiincercate, 
sculptorii vor ciopli în 
piatră și în marmură 
cu o artă demnă de 
un Fidias și de un 
Brâncuși chipurile e- 
roilor care n-au cuce
rit Troia, ci s-au bătut 
ca leii, eroic și inimi
tabil. aici. întru învin
gerea greutăților une
ori inimaginabile, slă
vind acest veac atît de 
crîncen și atît de glo
rios.

Știința, prin oamenii 
ei de zboruri avîntate, 
va scoate la iveală tai
nele pămîntului, taine
le cerului și ale ape
lor ce se văd ori nu se 
văd, multe din aces
tea ascunse încă înțe
legerii noastre. Deci 
Directivele Congresu
lui al XII-lea al Parti
dului Comunist Român 
înseamnă : muncă în- 
dîrjită, revoluționară, 
înseamnă certitudine 
înseamnă speranță, vis, 
încredere fără de mar
gini în virtuțile unui 
popor brav care vine
(Continuare 
în pag. a II-a)

dustrializare, promovată stăruitor de 
partid, îndeosebi după Congresul ai 
IX-lea, și-a dovedit pe deplin utili
tatea, progresul economico-social ra
pid al ultimului deceniu fiind rodul 
politicii înțelepte a partidului nostru.

Care sînt elementele noi în dome
niul structurii economiei în cincina
lul 1981—1985 ?

In primul rînd, avînd în vedere 
criza mondială de resurse energetice 
și, îndeosebi, de petrol, pe care o re
simțim și noi ca țară cu bogății na
turale limitate, se prevede O ANU
MITA RESTRUCTURARE A DEZ
VOLTĂRII INDUSTRIALE, PUNlN- 
DU-SE UN ACCENT MAI MARE PE 
RAMURILE INDUSTRIALE CARE 
CONSUMA MAI PUȚINA ENERGIE 
ȘI COMBUSTIBIL. Iată cîteva exem
ple : in construcțiile de mașini, pen
tru a se obține o producție de un 
milion lei se consumă de 4,3 ori mai 
puțin combustibil decit in meta
lurgie și de 10 ori mai puțin de
cit in industria materialelor de con
strucții. De aceea, în vreme ce in
dustria constructoare de mașini se 
va dezvolta într-un ritm mediu anual 
de 10,7—11,7 la sută, cea a metalur
giei feroase va spori într-un ritm de 
7,5—8 la sută, iar industria materia
lelor de construcții — de 5 la sută.

Important de reținut este faptul că 
aceste ritmuri sînt științific deter
minate, asigurîndu-se strictul nece
sar de materii prime energointensive. 
De ce o asemenea orientare ? Să ne 
referim, de pildă, la oțel, a cărui 
producție este prevăzută să sporească 
cu 15—18 la sută, urmînd ca în 1985

/să se obțină 20—20,4 milioane tone. 
Intrucît, în medțe, în procesul inte
grat al siderurgiei se consumă o 
tonă de combustibil convențional 
pentru o tonă de oțel, dacă ne-am 
fi propus să atingem, bunăoară, o 
producție de 24 milioane tone de oțel 
— căreia fără îndoială i s-ar fi găsit 
utilizare atît în economie, cît și la 
export — ar fi însemrtat să consu
măm în plus aproape 4 milioane tone 
combustibil convențional ; aceasta ar 
fi presupus un import suplimentar de 
circa 2,5 milioane tone petrol. Dar, 
cum se precizează în proiectul Di
rectivelor, și în producția de oțel vor 
interveni modificări structurale, tot 
din considerente energetice ; astfel, va 
spori ponderea oțelului de conVerti- 
zor — procedeu tehnologic mai eco
nomic sub aspect energetic, în de
favoarea oțelului fabricat în cuptoa
re Siemens-Martin. Calculele arată 
că dacă am fi continuat și în cincina
lul viitor să obținem oțel în structura 
din cincinalul 1975—1980 ar fi trebuit 
să se consume, suplimentar, o canti
tate de circa 400 000 tone combustibil 
convențional. Exemplele ar putea 
continua. Esențial este că în fiecare 
ramură, pentru fiecare produs și teh
nologie îq parte s-au făcut analize 
temeinice, prevederile de creștere a 
producției fiind optimizate pe crite-

lon TULPAN 
prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat 
al Planificării

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni dimineața, 
în Stațiunea Neptun, pe Mohamed

Refai, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare in calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Democratice Socialiste Sri 
Lanka in țara noastră. (Continuare în 
pagina a III-a).

MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii Socialiste România, 

adresat celei de-a XVI-a Conferințe la nivel înalt
a Organizației Unității Africane

Excelenței Sale Domnului WILLIAM R. TOLBERT Jr.
Președintele Republicii Liberia,

Președintele în exercițiu al Organizației Unității Africane
MONROVIA

Cu prilejul deschiderii lucrărilor celei de-a XVI-a Con
ferințe la nivel înalt a Organizației Unității Africane. îmi 
face o deosebită plăcere ca, în numele poporului român și 
al meu personal, să vă adresez dumneavoastră și tuturor 
șefilor de state și conducătorilor mișcărilor de eliberare 
națională din Africa, participanți la această importantă 
reuniune africană, un călduros salut prietenesc, precum 
și cele mai bune urări de pace și progres pentru popoarele 
țărilor dumneavoastră.

Lucrările actualei sesiuni a Organizației Unității Afri
cane se desfășoară într-o perioadă cînd în întreaga lume 
se manifestă tot mai puternic voința popoarelor de a 
pune capăt vechii politici imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, de a fi deplin stăpîne pe bogățiile naționale 
și pe propriile destine, de a conviețui și conlucra în pace, 
libertate și securitate, pe bază de egalitate și respect re
ciproc. Fără îndoială că la acest amplu proces, care a 
dus la profunde transformări revoluționare, naționale și 
sociale în întreaga lume, la adinei mutații în raportul de 
forțe pe arena mondială, țările africane au adus și aduc 
o contribuție de seamă. Realitatea contemporană arată 
însă că in diferite regiuni ale lumii — inclusiv pe conti
nentul african — se mențin focare de conflicte și încor
dare, se intensifică tendințele cercurilor imperialiste de 
a obține noi poziții de dominație și de reîmpărțire a lumii 
în zone de influență — ceea ce creează grave pericole la 
adresa păcii, a libertății și independenței popoarelor. Por
nind de la această realitate, considerăm că imperativul 
cel mai arzător al zilelor noastre este unirea tot mai 
strînsă a eforturilor tuturor popoarelor, întărirea conlu
crării și solidarității forțelor înaintate de pretutindeni, 
pentru a pune capăt cu hotărîre vechii politici imperia
liste de dominație și asuprire și pentru promovarea unei 
politici noi, de deplină egalitate și respect între națiuni, 
de destindere, securitate și pace în întreaga lume.

In lumina acestor imperative vitale ale epocii noastre. 
România urmărește cu interes și dă o înaltă apreciere 
activității pe care Organizația*  Unității Africane, statele 
membre ale acesteia o desfășoară pentru întărirea unității 
și solidarității țărilor africane în lupta pentru lichidarea 
vechii politici imperialiste și colonialiste,. pentru înlătu
rarea într-un timp cît mai scurt a grelei moșteniri lăsate 
de aceasta, pentru dezvoltarea lor liberă și independentă, 
pe calea progresului economic și social.

Considerăm că întărirea unității și solidarității țărilor 
africane reprezintă o condiție esențială pentru promo
varea politicii de independență și afirmare liberă, de sine 
stătătoare a țărilor și popoarelor din Africa, pentru cauza 
păcii, securității și colaborării in întreaga lume.

Poporul român — care timp de multe secole a dus o 
luptă grea, plină de sacrificii, pentru a-și cuceri dreptul 
de a fi stăpîn pe propriile destine — a acordat șl acordă 
un sprijin activ eforturilor țărilor șl popoarelor africane 
pentru lichidarea urmărilor îndelungatei exploatări colo
nialiste, pentru consolidarea independenței șl suveranității 
lor naționale și înaintarea tot mai rapidă pe calea pro
gresului economic și social. Ne manifestăm solidaritatea 
activă și acordăm întregul nostru sprijin — politic, diplo
matic, moral și material — luptei juste a popoarelor din 
Zimbabwe și Namibia pentru eliberare și independență 
națională, ne pronunțăm și milităm ferm pentru lichida
rea definitivă a politicii de discriminare rasială și de 
apartheid din Africa de Sud. Considerăm că, în condițiile 
actuale, se impune să se facă totul și să se acționeze cu 
mai multă energie pe plan internațional în sprijinul do- 
bîndirii cît mai grabnice a eliberării popoarelor din Africa 
australă, pentru a se pune capăt cu desăvîrsire oricărei 
încălcări a libertății și drepțurilor lor legitime.

Ca prieteni sinceri ai popoarelor africane, ne-am pro
nunțat și ne pronunțăm consecvent pentru reglementarea

problemelor litigioase dintre statele de pe acest continent 
numai și numai pe cale pașnică, prin tratative intre 
părțile direct interesate, pentru întărirea unității țărilor 
africane în lupta pentru depășirea vechilor stări de lu
cruri create de imperialism in această partea lumii, pen
tru concentrarea eforturilor lor, atît pe plan național, cît 
și regional, în scopul propășirii economico-sociale mai ra
pide, al asigurării unei vieți libere și demne, la adăpost 
de orice presiuni și imixtiuni din afară.

Ca țară socialistă și, totodată, ca țară în curs de dezvol
tare, România acordă o însemnătate deosebită relațiilor 
sale cu țările africane, întăririi conlucrării și cooperării cu 
aceste state — pe plan politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și în alte domenii — pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Țara noastră întărește, de aseme
nea, continuu colaborarea cu statele africane în domeniul 
vieții internaționale, în lupta pentru lichidarea politicii 
imperialiste și colonialiste, pentru apărarea independenței 
și libertății popoarelor, pentru înfăptuirea dezarmării, și 
în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru soluționarea, 
în spiritul păcii, cu participarea tuturor popoarelor, a ma
rilor probleme care confruntă omenirea contemporană. In 
mod deosebit noi considerăm o gravă anomalie a epocii 
noastre perpetuarea și chiar adincirea stării de subdez
voltare în care se mai află o mare parte a omenirii — 
inclusiv popoare de pe continentul african — ca urmare 
a îndelungatei politici imperialiste care a împărțit lumea 
în țări sărace și țări bogate. De aceea, milităm permanent 
și dorim să întărim necontenit colaborarea noastră cu 
țările din Africa, cu țările în curs de dezvoltare și neali
niate, cu toate forțele progresiste, înaintate din întreaga 
lume, în vederea lichidării marilor decalaje dintre state, a 
subdezvoltării, și pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, bazată pe deplină ega
litate și echitate, care să asigure progresul mai rapid al 
tuturor statelor, și în primul rînd al țărilor rămase în 
urmă, să înlesnească accesul larg al popoarelor la cuceri
rile științei și tehnicii moderne, la binefacerile civilizației 
contemporane.

Vizitele pe care le-am efectuat în primăvara acestui an 
într-o serie de state africane — ca și vizitele pe care 
le-au făcut în România conducătorii statelor și ai miș
cărilor de eliberare de pe continentul african — au pri
lejuit o vie manifestare a hotărîrii poporului român șl 
a popoarelor africane de a întări tot mal puternic prie
tenia si solidaritatea dintre ele. de a dezvolta conlu
crarea lor pe arena mondială pentru solutionarea tuturor 
acestor probleme majore.

Vă asigurăm, dragi prieteni, că vom face totul șl în 
viitor pentru a consolida și ridica pe un plan tot mal 
înalt aceste relații prietenești, pentru a dezvolta conti
nuu colaborarea șl cooperarea multilaterală cu țările 
dumneavoastră, convinși că aceasta servește Interesele 
luptei antiimperialiste. ale afirmării libere a tuturor na
țiunilor. ale păcii și securității internaționale. Ca si pînă 
acum. România socialistă se va afla mereu alături de 
popoarele africane în lupta pentru Înfăptuirea idealurilor 
comune de libertate, independență si progres social.

Apreciind aportul deosebit al Organizației Unității Afri
cane în viata politică internațională. îmi exprim convin
gerea că cea de-a XVI-a sesiune la nivel înalt de Ia 
Monrovia se va înscrie ca o nouă și importantă contri
buție la cauza libertății si dezvoltării de sine stătătoare 
a popoarelor din Africa și de pe toate continentele, la 
eforturile generale pentru făurirea unei lumi mai bune 
si mai drepte pe planeta noastră.

Cu această convingere, urez succes deplin lucrărilor 
sesiunii dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

-------------- ------------- A APĂRUT VOLUMUL: ----------------------------

Din gîndirea social-politică a președintelui 
României,

NICOLAE CEAUȘESCU 
Soluționarea problemei naționale în România

EDITURA POLITICA

AU ÎNCHEIAT SECERIȘUL GRÎULUI
Județul Tulcea
Printr-o organizare superioară a 

muncii și folosirea judicioasă a mij
loacelor mecanice și a forței de mun
că, oamenii muncii din agricultura 
județului Tulcea au încheiat recol
tatul griului pe întreaga suprafață 
de peste 53 000 hectare. în prezent, 
forțele umane și materiale din a- 
gricultura județului sînt mobilizate 
la eliberarea terenurilor, executarea 
arăturilor și însămînțarea culturilor 
duble, recoltarea legumelor și între
ținerea viilor.

9
Anunțînd acest succes printr-o te

legramă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Bi
roul Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R. subliniază : Animați de un 
fierbinte patriotism, lucrătorii ogoa
relor tulcene, conduși cu fermitate 
de organele și organizațiile de partid, 
asigură conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor 
milita neabătut pentru realizarea in
tegrală și la un nivel calitativ su
perior a tuturor sarcinilor ce revin 
agriculturii județului nostru, întîm-

creștere în viitorul cincinal
9

10,7-117%
8-9,8%

7,1-8,2%
7,5-8%

pinînd cu noi și însemnate succese 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului și a 35-a aniversare a elibe
rării patriei noastre de sub domina
ția fascistă.

Județul Buzdu
Cu toate dificultățile de lucru crea

te de ploile din ultima săptămină, 
mecanizatorii, cooperatorii și specia
liștii din agricultura județului Buzău 
și-au organizat bine munca, folosind 
din plin fiecare oră prielnică. Luni, 
16 iulie, recoltarea griului s-a încheiat 
pe întreaga suprafață de 58 386 hec
tare cultivată in unitățile agricole 
cooperatiste și de stat din județul 
Buzău.

Forțele tehnice și umane ale sate
lor sint mobilizate acum la înche
ierea in următoarele zile a semăna
tului culturilor succesive. Formațiile 
de cooperatori și mecanizatori acțio
nează in unități la eliberarea terenu
lui de paie și transportul acestora la 
bazele furajere. Concomitent, trac
toarele lucrează la executarea ară
turilor de vară, necesare insămînță- 
rilor din toamnă. (Mihai Bâzu).

VASLUI:
Apartamentul 8000

Intr-unui din blocurile turn con
struite și date in folosință in cea de-a 
patra latură a pieței centrale a Vaslu
iului, luni, 16 iulie, in apartamentul 
nr. 5 s-a mutat familia Filip. Noii 
locatari sint tineri. Soția — munci
toare ; soțul — tot muncitor de inattă 
calificare la Combinatul de fire sin
tetice de pe platforma industriali 
V aslui-Rediu.

Coincidența face ca apartamentul 
repartizat familiei Filip să fie cel 
de-al 8 000-lea apartament construit 
in anii socialismului la Vaslui. 
(Crăciun Lăluci).
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[FAPTUL; 
I divers; 
I Două surori I 
I Surorile Suzana și Edith lu- I

crează la cooperativa agricolă | 
„Someșul" din Satu Mare. Su-

Izana este o adevărată artistă in i 
ceramică. Edith iubește nespus de I 
mult florile, pe care le aranjea- • 

Iză in cel mai atractiv chip cu , 
putință in magazinul de care I 
răspunde. Zilele trecute, cele I 

Idouă surori au făcut o adevăra
tă demonstrație a talentului lor, I 
in cadrul unei expoziții.. Feeri
cele aranjamente florale (autoa- ’ 

Ire Edith) au fost expuse in vaze ■ 
de ceramică realizate în cele I 
mai fanteziste și atractive for- I 

Ime și culori de sora ei Su
zana. Sătmărenii n-au știut I 
ce să admire mai intii : bu- ; 
chetele multicolore sau vazele

Icare le pun și mai mult in lu- ■ 
mină frumusețea.

I Notrf zece I
I
I
I
I
I
I

Faptul că Daniela Morar, ele
vă la Liceul din Chișineu-Criș, 
județul Arad, a primit nota 
zece la purtare și in recentul 
an școlar încheiat, n-a mai 
constituit o surpriză nici pentru 
profesori, nici pentru părinții 
săi, știind-o silitoare, cuminte, 
cuviincioasă. Dar iată că Da
niela a mai primit o notă de 
10 cu felicitări. Mergind pe stra
dă, ea a găsit un portmoneu cu 
o mare sumă de bani. După ce 
l-a predat imediat la miliție, au 
început investigațiile pentru gă
sirea păgubașului. A fost să 
fie o... păgubașă, care-i mulțu
mește din toată inima.

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I

Pantofarul... 
încălțat

Lucra intr-o mare fabrică de 
încălțăminte. Spunem „lucra" 
pentru că, de la un timp, Du
mitru Predescu s-a lăsat de 
meserie, apucindu-se de... ne
gustorie. Și uite-așa, pantofarul 
nostru a devenit bijutier. Cum
păra cite o bijuterie de la unul 
și o revindea altuia, la preț 
de speculă. Cei mai mulți 
dintre clienții lui — după 
cum aflăm de la procuro
rul I. Micuț, de la Procuratura 
județului Vilcea — erau ges
tionari, amatori de „investiții 
prețioase". Dar cum astfel de ne
gustorie te duce ' 
cătorie, i-a venit 
tofarului să fie...

l
I
I

I
I
I

sigur la jude- 
rindul și pan- 
încălțat. I

I
I
I
I

I
I
I

Unde 
vă spălațî 
mașina?

Apă limpede, pădure, poiană 
smălțuită cu flori, plajă, tere
nuri de sport și locuri de joacă 
pentru copii. Puncte de atrac
ție pentru bucureșteni să-și pe
treacă timpul liber in mod plă
cut și reconfortant in noua și 
frumoasa zonă de agrement de 
la Bragadiru. Numai că aici, de 
la o vreme (și, din păcate, nu 
numai aici) unii automobiliști 
tind să transforme malul lacu
lui in stație de spălare și gresa- 
re a mașinilor. Zilele trecute, un 
autoturism „Dacia" ll-B-6184 a 
fost parcat pe iarbă, lingă lac, 
după care posesorul Iui a 
început să-l spele, lăsînd in 
juru-i iarbă strivită, baltă și no
roi. Si nu era singurul caz. Pe 
luciul apei pluteau zeci de bi
doane goale de ulei, cutii de 
conserve, resturi de ambalaje 
și de mincare... Asemenea apu
cături ar trebui aruncate... pe 
apa sîmbetei.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I S-a schimbat | 
| macazul

lntr-o noapte, șeful stației 
IC.F.R. Slatina, Ion Năstase, a 

pornit intr-o acțiune de control 
~ și supraveghere a vagoanelor de

I

I

I
I
I
I
I
I
I

marfă staționate în gară. La un 
moment dat, a auzit un zgomot 
suspect. Doi manipulanți de 
vagoane... manipulau pe _ furiș 
un container incercind să sus
tragă mărfuri.

In urma cercetărilor între
prinse — după cum ne informea
ză procurorul F. Radovan — s-a 
stabilit că, de la o vreme, nouă 
dintre manipulanții și magazi
nerii gării Slatina au dat iama 
prin lăzile și containerele din 
vagoane, de unde au sustras 
mărfuri în valoare de 89 400 lei. 
Ce fel de mărfuri ? Iată un 
scurt inventar al acestui verita
bil bazar: haine, rochii, cazma
le, aparate de radio, umbrele, 
ceasuri, bluze, fuste, serviete, 
mașini de călcat, plite electrice, 
role de zugrăvit, cuțite de bu
cătărie, bibelouri.

Odată descoperiți, celor nouă 
li s-a schimbat macazul, fiind 
trecuți pe... linia răspunderii 
penale.

I
I
I
I
I
I
I
I
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Neatenție
Am mai scris în rubrica noas

tră despre urmările grave pe 
care le pot avea manevrările în
spre înapoi ale unor mașini fără 
a fi pilotate.

Un asemenea caz s-a petrecut 
la autobaza Bujoreni a Între
prinderii de utilaj transport 
București. Venind din cursă, șo
ferul loan Voica, in virstă de 
40 de ani, și-a parcat autocamio
nul la locul lui. Cind să coboare 
din cabină, a fost surprins de un 
alt autocamion manevrat fără a 
fi pilotat. Deși a fost internat 
urgent in spital, cu toate inter
vențiile medicilor, I.V. n-a mai 
putut fi salvat.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"

I
I
I
I
I
I
I
I 
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Cit din metalul consumat 
se regăsește în produsul finit?
CÎND TREBUIE STRUNJIT UN MUNTE, CA SĂ SE NASCĂ UN ȘURUB EL...

* „Acuzația mută“ a șpanuiui de lingă strunguri • Micile derogări 
care se cîntăresc în tone ® Despre adaosuriie de prelucrare sau 

cînd admisibilul devine inadmisibil
Colectivul atelierului de proiectare 

de la întreprinderea „Neptun“-Ciin- 
pina desfășoară în prezent o acțiune 
susținută de reproiectare și asimilare 
în fabricație a unor noi tipuri de 
reductoare, acțiune care ie înscrie in 
ansamblul eforturilor făcute pentru 
reducerea consumului de metal. Po
trivit calculelor făcute rezultă că, 
din acest an și pină in 1985, prin 
modernizarea gamei de reductoare 
fabricate urmează să se economiseas
că circa 11 600 tone metal.

Tipul de redactoare Consumul de metal 
pe reductor (kg)

Consumul de metal 
pe kW (kg)

Vechi Nou Vechi Nou Vechi Nou
. 2 CH. 455 2 CH-N-125 161 110 22,7 11,3

2 CH. 535 2 CH-N-160 283 215 19,1 10

Odată cu perfecționarea concepției 
constructive care stă la baza fabri
cației reductoarelor, consumul de 
metal poate și trebuie să fie insă 
redus și prin activitatea curentă de 
producție, prin reducerea adaosurilor 
de prelucrare la piesele turnate, prin 
gospodărirea judicioasă a laminate
lor, a fiecărei bucăți de metal pre
lucrat. Subliniem acest lucru de
oarece faptele dovedesc că, deocam
dată, se face încă multă risipă de 
metal prelucrat. Așa de pildă, în 
perioada care a trecut din acest an, 
s-au pierdut circa 40 tone de metal 
numai datorită rebuturilor înregis
trate în procesul de fabricație. Tot
odată, prin admiterea unor derogări 
de la dimensiunile stabilite prin 
tehnologie la materiile prime, s-au 
consumat în plus circa 10 tone de 
metal. Alte 15 tone de laminate s-au 
irosit prin „capetele" rămase din 
procesul de prelucrare. în total, con
sumul de metal a fost depășit cu 
peste 100 de tone.

De asemenea, șpanul care se adu
nă în grămezi destul de mari lîngă 
strunguri dovedește . că metalul nu 
este încă destul de bine gospodărit. 
Iată de ce ne-am propus ca, por
nind de la piesa turnată, să vedem 
cît din metalul consumat se regă
sește în produsul finit. Referindu-ne 
la două repere concrete, lucrurile se 
prezintă astfel:

Greutatea carcasei 2 NA-02
• la turnare — 62 kg
• după prelucrare — 51,5 kg

IAȘI: Se dezvoltă
Cooperația meșteșugărească din 

județul Iași dispune de 10 coopera
tive care au aproape 400 de unități 
și secții de producție și de prestări 
de servicii pentru populație, reali- 
zind aproximativ 180 de tipuri de 
activități în municipiul Iași, 70 în 
orașul Pașcani, 60 în Hîrlău, 12 la 
Tg. Frumos. Activitatea cooperației 
meșteșugărești a început să se dez
volte și la sate, în special în dome
niul confecționării obiectelor de 
artă și artizanat prin muncă la do
miciliu organizată, deocamdată, de 
cooperativa „Munca colectivă" din 
Pașcani în 7 comune din jur. Muncă 
la domiciliu, în cartierele munici
piului Iași, prestează și cooperati
va „Miorița". Ea realizează broderii 
și cusături naționale, covoare, fețe 
de masă, ștergare etc., obiecte de 
artizanat din lemn, paie, materia
le plastice și altele. Activități noi 
a extins și cooperativa „Presta- 

'țiunea" din Iași, care a adăugat 
la secția de reparat obiecte de uz 
casnic și unități de reparat frigi
dere, ascensoare de la blocurile 
de locuințe. De asemenea, la unita
tea „Autoservire" din str. Păcu-

Ce ar descoperi echipele de control... 
dacă ar controla

Poemul țârii 
care scrutează viitorul

— Ce părere aveți despre activi
tatea echipelor de control al oameni
lor muncii din comuna dumnea
voastră ?

Președintele comisiei de coordonare 
a activității echipelor de control din 
comuna Orașul Nou, din județul Satu 
Mare, loan Berteanu, ne-a răspuns 
scurt că nu are „nici 6 părere". 
Am crezut că e vorba de o glu
mă. Dar tot la fel ne-a răspuns și 
cînd l-am întrebat dacă legitimațiile 
au fost înmînate echipelor : „Cred câ 
da, am auzit ceva..."

Președintele comisiei — ne-am zis
— care este una și aceeași persoană 
cu viceprimarul comunei, vrea să ne 
îndemne să descoperim „pe viu" 
modul în care își desfășoară activi
tatea echipele cetățenești. O aseme
nea intenție ne-ar fi bucurat. Dar, 
din păcate, în unitățile pe care le-am 
vizitat, împreună cu o echipă stabilită 
ad-hoc, aveam să ne convingem că 
gluma era... adevărată: controlul oa
menilor muncii era aproape inexis
tent. Nici măcar legitimațiile nu 
fuseseră înmînate tuturor echipelor.

Așa stind lucrurile, ne-am propus 
Să vedem ce probleme ar sesiza (și 
rezolva) echipele dacă și-ar desfășura 
activitatea, ce concluzii ar oferi ele — 
pentru îmbunătățirea muncii — chiar 
președintelui comisiei.

Poposim mai intii în unitatea de 
pline din centrul comunei. De după 
tejghea ne primește o persoană — cu 
numele de Alexandru Haidu și func
ția de gestionar — cu aspectul total 
neîngrijit, fără halat, parcă pentru a 
fi în ton cu starea neigienică a în
căperii : pereții murdari, acoperiți de 
pete și... păianjeni. Magazinul nu 
ducea lipsă de pline. Dar gestionarul- 
vinzător, „om practic", ce să se mai 
ostenească să o așeze in rafturi!, 
preferă s-o ofere cumpărătorilor — 
în flagrantă contradicție cu igiena
— chiar din lăzile așezate jos în 
curățenia de care am amintit.

De altfel, unele din proiecte au și 
început să prindă viață, în trimestrul 
II din acest an introducîndu-se în 
fabricație o serie de reductoare cu 
caracteristici tehnice și economise 
îmbunătățite. Iată două exemple 
care evidențiază că atunci cind se 
investesc inteligență, gindire tehni
că, cind se caută soluțiile cele mai 
eficiente se pot realiza produse cali
tativ superioare, cu consumuri mal 
mici de metal.

Greutatea carcasei superioare 2 H 570
• la turnare — 167 kg
• după prelucrare — 118 kg
Se pune întrebarea: nu se poate 

ca. in general, piesele turnate să 
aibă un adaos mai mic, astfel incit 
la prelucrare să se piardă mai puțin 
metal ? Conducerea întreprinderii 
„Neptun" are un punct de vedere 
ferm : nu numai că este posibil, dar 
acest lucru s-a și realizat în urmă 
cu cîțlva ani.

— Cînd turnam noi aceste piese, 
greutatea lor era sensibil mai mică, 
ne precizează tovarășul Radu Frățilă, 
inginerul-șef al întreprinderii. Așa, 
de pildă, greutatea la turnare a car
casei 2 NA-02 era de 59 kg, iar car
casa superioară 2 H 570 cîntărea nu
mai 154 kg. în aceste condiții, pier
derea de metal la prelucrare era, 
evident, mai mică.

în replică, factori de răspundere 
de la întreprinderea de piese tur
nate, tot din Cîmpina, principalul 
furnizor de piese din fontă, susțin 
că faptele nu stau chiar așa.

— Omologarea pieselor turnate am 
făcut-o împreună cu cei de la „Nep
tun", ne spune tovarășul Aurel 
Eneseu, inginerul șef al unității. Pe 
de altă parte, multe din modelele 
cu care lucrării le-am. preluat sau 
sint executate la „Neptun". Or, in 
general, noi turnăm piesele la gre
utatea stabilită la omologare. Se mai 
întîmplă ca atunci cînd modelele se 
uzează, cînd nu sînt bine reparate 
sau nu se etanșează corespunzător, 
să se toarne piese cu adaosuri mai

prestările de servicii
rari s-a dat în funcțiune o cabină 
de vopsit și uscat automat auto
turismele, instalație prin care du
rata de execuție a acestor operații 
s-a redus de aproape 3 ori. Vop
sirea și repararea caroseriilor .ie 
mașini se realizează și la unitatea 
„Autoservice", din Piața Unirii. Am
bele unități au fost dotate cu 
aparatură specială de testat uzu
ra angrenajelor mecanice și ,a 
instalațiilor electrice, buna func
ționare a carburației etc. Pen
tru a veni in sprijinul cetățeni
lor, cooperativa „Prestațiunea" a 
deschis recent, pe str. Cuza Vodă, 
o casă de comenzi, cu un dispece
rat'central, pentru toate serviciile, 
în baza comenzilor făcute aici, uni
tatea trimite și la domiciliul solici- 
tanților meșteri care repară opera
tiv defecțiunile semnalate la apara
tele de radio și televizoare, obiecte 
de uz casnic etc. (Publicitate).

în fotografie: Unități prestatoare 
de servicii ale cooperației mește
șugărești amplasate în Piața Voie
vozilor din noul cartier al Iașiului 
„Alexandru cel Buri".

De la unitatea de pîine trecem la 
magazinul „Metalo-chimice". în plin 
program, un lacăt mare pe ușă ține 
loc de... vînzător. Un sătean ne 
consolează : „Nu trebuie să vă necă
jiți, așa procedează mereu. Vînzăto- 
rul mai mult lipsește decit stă in 
magazin". Un mesaj trimis nu știm 
prin cine ajunge repede la vinzător 
și acesta vine gifiind la unitate. Ce 
constată echipa vizitind magazinul?

Intr-o comună 
din județul Satu Mare

O dezordine de nedescris. Mărfuri 
așezate claie peste grămadă. Unele 
pot fi văzute, altele — nu! Cele mai 
multe nu au etichete cu prețuri. In 
fața acestei situații, gestionarul dă 
o replică de om certat cu normele 
comerțului: „(Je are a face, prețurile 
figurează pe... factură!“

— Aveți expusă intreaga marfă la 
vînzare ?

— Se poate ? Eu nu obișnuiesc să 
dosesc marfa, nu favorizez pe ni
meni ! (în depozit insă echipa con
stată că existau și mărfuri neexpuse 
la vînzare, între care mai multe 
pungi cu făină și un stoc mare de 
cutii cu detergent reținute pentru 
colegii de la... braserie.

De aici ne deplasăm în satul Re- 
metea. Aflăm chiar de la membrii 
echipei că este unul din satele frun
tașe ale comunei, că are oameni har
nici, cu rezultate economice dintre 
cele mai frumoase în cadrul C.A.P. 
Despre cele constatate in magazin nu 
se pot face, din păcate, aceleași apre
cieri. în timp ce la vinzare sint 
expuse cutii cu biscuiți umezi — 
consecință a igrasie! și apei ce mus

mari. Dar asemenea cazuri consti
tuie excepții.

Dincolo de aceste explicații contra
dictorii, grămezile de șpan care se 
adună lingă strunguri reprezintă do
vada incontestabilă a faptului că o 
bună parte din metalul consumat nu 
se mai regăsește in produsul finit, 
adică mai direct spus — se pierde.^ 
Iată, concret, o astfel de situație. 
Strungarul Dan Boloș tocmai începea 
prelucrarea unei carcase pentru re- 
ductorul 3 L-01. Cuțitul strungului in
tră adine în metal. Se face o trecere 
peste piesă ; apoi a doua ; a treia...

— Acesta este procesul normal de 
prelucrare 1

— Nu, ne spune dînsul. în mod 
normal, atunci cînd adaosul nu de
pășește 5—8 mm, prelucrarea se face 
printr-o singură trecere, maximum 
două.

— Acum ce s-a întîmplat ?
— Zilele acestea am primit de la 

vecinii noștri de la întreprinderea de 
piese turnate un lot de carcase pen
tru reductoarele 3 L-01, 3 U-01, 2 S-02 
cu adaos mare de prelucrare, de 
peste 16 mm. Avem multe necazuri 
din această cauză. După cum ați 
văzut, se risipește mult metal, crește 
consumul de scule și energie, timpul 
de prelucrare se prelungește în mod 
nejustificat, adică se pierde o parte 
din capacitatea de prelucrare a mași
nilor.

Cum se face atunci că una susțin 
factorii de răspundere din cele două 
unități și alta se întîmplă în reali
tate ? Sînt oare întîmpiătoare aceste 
fluctuații de greutate a pieselor tur
nate ? în momentul cînd am cîntărit 
cîteva piese turnate și am confruntat 
datele obținute cu avizele de expedi
ție, au început să se lămurească multe 
întrebări. Astfel, o carcasă 2 NA-02 
cintărea 59 kg, dar în avizul de ex
pediție era trecută greutatea de 
62 kg. De asemenea, o carcasă 2 
CV-250 avea pe cîntar greutatea de 
138 kg, dar urma să fie expediată la 
140 kg. Cum este posibil așa ceva ?

— Noi livrăm toate piesele la greu
tatea omologată, ne spune tovarășul 
Dan Mircea, șeful atelierului de 
proiectare tehnologică de la între
prinderea de piese turnate.

— Indiferent de greutatea lor reală?
— Indiferent. Piesele cintărite au 

fost mai ușoare decît greutatea sta
bilită la omologare. Altele sînt însă 
mai grele. Ar fi o muncă imensă să 
cintărim toate piesele livrate.

Iată o afirmație care stîrnește ne
dumerire. Poate diferentele sesizate 
de noi să nu fie cele mai semnifica

tește în pardoseală — în magazin se 
află dosită o cantitate de biscuiți din 
alt sortiment în stare bună. De ce ? 
„Păi nu-i normal să-i vînd mai întîi
— ne explică gestionarul — pe cei 
umezi ?“

în satul Racșa este controlat bu
fetul gestionat de Ofima Betea. Pri
mul aspect care ne-a atras atenția a 
fost că atit ea, cit și soțul 
(care nu este încadrat al unității) nu 
aveau nici pe departe ținuta unor 
lucrători din comerț. Dar „inventa
rul" neregulilor întîlnite aici este 
mult mai lung. Astfel, paharele de 
bere se spălau intr-o găleată plină cu 
apă... tulbure. Biscuiții, singurele pro
duse alimentare aflate in unitate, în 
loc să fie expuși in rafturi erau ți
nuți sub... tejghea. Mîncăruri gătite
— nici una ! „La noi oamenii vin să 
bea, nu să mănince" — încearcă ges
tionara să explice. întrebată unde 
este afișată condica pentru sugestii 
și reclamații, gestionara lasă impre
sia că n-a auzit în viața ei de așa 
ceva: „De patru ani de cînd lucrez 
aici nu m-a întrebat nimeni de con
dică".

în finalul acestui raid-anchetă, 
membrii echipei și-au prezentat 
constatările unor factori răs
punzători din consiliul popular, 
în fața argumentelor aduse de 
echipa de control al oamenilor 
muncii, vicepreședintele- consiliului 
popular, I. Berteanu, care este și 
președinte al comisiei de coordonare 
a controlului oamenilor muncii, ex
clamă : „Chiar ați găsit atitea defi
ciențe ? Nici nu credeam. Va trebui 
să activizăm toate echipele de con
trol. Altfel ne putem aștepta la lu
cruri și mai grave. Pe viitor am să 
mă ocup personal mai mult de ac
tivitatea echipelor...".

în ce ne privește, vom fi bucuroși 
să constatăm că, în sfîrșit, se va 
ocupa.

Octav GRUME ZA 

tive, dar asta nu ne poate opri să 
întrebăm : cum se poate ca o piesă să 
aibă in realitate o anumită greutate 
și să fie livrată la alta ? Reamintim, 
este vorba de metal, de o materie 
primă dintre cele mai valoroase, pen
tru care se consumă atîta energie 
pînă cînd să ia forma unei piese 
turnate. Și, totuși, această practică 
are o explicație a ei, mai ascunsă, 
în urmă cu cîțiva ani, reperele din 
fontă care se turnau la „Neptun" au 
fost preluate în cea mai mare parte 
de unitatea învecinată. Cu acea oca
zie, s-a cintărit fiecare reper in parte 
pentru a se stabili greutatea de omo
logare. Aici a intervenit însă o 
Încurcătură. Conducerea. întreprinde
rii de piese turnate a susținut că, 
datorită uzării modelelor și a altor 
cauze, odată cu trecerea timpului 
greutatea pieselor va mai crește. Se 
pare că s-au purtat multe discuții pe 
această temă. Cert este că, pînă la 
urmă, s-a căzut la o înțelegere : la 
greutatea reală a pieselor cîntărite în 
momentul omologării s-a adăugat un 
anumit procent. Și așa a fost sta
bilită greutatea, să-i zicem oficială, 
a pieselor omologate. Greutate la 
care piesele sint livrate și înregistrate 
în evidența contabilă, dar fără ca 
nimeni să mai știe de atunci care 
este adevărul adevărat. Adică una-i 
în turnătorie și alta... pe hîrtie.

O atare practică dăunătoare, care 
anulează interesul reciproc pentru 
reducerea greutății pieselor turnate, 
explică, de fapt, multe din neajunsu
rile manifestate în colaborarea dintre 
cele două întreprinderi. Așa se face 
că, în loc să colaboreze cit mai strins 
pentru reducerea consumului de me
tal. specialiștii celor două întreprin
deri mai mult se acuză reciproc. Așa 
se face că. la „Neptun". s-a întocmit 
un adevărat dosar cu reperele neren
tabile din cauza greutății lor prea 
mari, adică a consumului exagerat de 
metal, dar despre care la întreprin
derea de piese turnate s-a aflat nu
mai odată cu documentarea noastră.

în concluzie, mult prea mult din 
metalul consumat nu se mai regă
sește în produsul finit. Fie că se 
risipește la turnare sau la prelucrare, 
pierderea rămîne pierdere. Situația 
este favorizată de modul defectuos 
în care colaborează cele două unități, 
de o practică ce contravine celor mai 
elementare principii economice. Iată 
de ce, chiar și pentru îndeplinirea 
întocmai a obiectivelor propuse prin 
modernizarea gamei de reductoare 
fabricate, de care am amintit la 
începutul anchetei, este necesar să 
se pună mai multă ordine în activi
tatea curentă de producție. Posibili
tăți există suficiente. Rămîne numai 
să se dea la o parte doza de imobi
lism care se mai manifestă și să se 
treacă efectiv la fapte.

Ion TEODOR

(Urmare din pag. I)
mindru din milenii, in- 
vingind cu lacrimi și 
singe vicisitudinile is
toriei ce fost-a nu o 
dată crudă și nedreap
tă. Sint bintuit de can
doarea depărtărilor. Nu 
pot să văd drumuri în
chise și mai ales nu 
pot să le accept. Pă
rinții mei, țărani mo
dești și la locul lor. 
Partidul nostru comu
nist — în rindurile că
ruia mă prenumăr din 
adolescență — m-au 
învățat să nu văd, să 
nu accept decît dru
muri deschise care duc 
spre-cucerirea oricărui 
pisc și, odată cucerit, 
să văd altul, și altul.

Nu știu de ce, dar 
cind mă gîndesc la un 
Congres al partidului 
nu pot să nu văd, prin 
contrast istoric, acele 
depărtări de dinspre 
întuneric, să nu văd 
acei ani de antracit 
cind cerul scumpei 
noastre Românii era 
pus sub semnul nori
lor negri ai fascismu
lui, cind omul nu mai 
era om, cînd munca nu 
mai era muncă, li
bertatea era închisă 
după gratii, cînd drep
tatea era numai a ce
lor tari, păzită cu puști 
și mitraliere, cind lup
tătorii pentru acel vii
tor de aur erau fe
recați in lanțuri, ori

trimiși în fața plu
toanelor de execuție, 
luptători care n-au 
mai văzut zorii victo
riei, n-au mai salutat 
victoria mărețului 23 
August 1944, cînd fiara 
fascistă, da, fiara fas
cistă a fost răpusă de 
acest minunat popor 
sub conducerea vitea
zului nostru Partid 
Comunist, cu ajutorul 
prietenilor noștri de 
pretutindeni, care se 
bateau pe viață și pe 
moarte cu dușmanii o- 
menirii, aducînd pacea 
pe pămînt.

23 August 1944. Au 
trecut 35 de ani! Cum 
trece timpul! Ce de
parte ! Ce aproape 1 
Țara era grav ră
nită, Dar... miracol. 
Prin oamenii ei de 
speranță, de încredere, 
de jertfă. România re
voluționară s-a ridicat 
precum Pasărea Phoe
nix din propria-i ce
nușă. Reconstrucție; 
Construcție. Victorii 
fără precedent, care 
nu o dată au întrecut 
visurile cele mai te
merare. Viitor comu
nist.

A fost, este, va fi 
mereu în noi o scru
tare a depărtărilor 
care arde prin timp 
și peste timp ca o 
flacără fără de moarte.

Mă uit în plaiurile 
Mioriței, mă uit in

Cuvîntul cititorilor

CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII

Construcția — predată la termen, 
dar și de calitate!

loan Rotărescu, muncitor, între
prinderea de construcții metalice 
Bocșa, județul Caraș-Severin : în 
întreprinderea noastră se realizează 
produse de mare complexitate, care 
sînt folosite la construirea unor 
obiective industriale și urbane : 
macarale turn, macarale portuare, 
utilaje complexe și altele. în ulti
mii ani, potrivit prevederilor pla
nului de dezvoltare, in zona sudi
că a unității a început construcția 
unor hale noi, moderne. La înce
put, constructor al acestor noi 
obiective a fost un șantier al T.C.l. 
— Craiova. Pe parcurs insă, lucrări
le au fost preluate de șantierul 
nr. 8 — Bocșa din cadrul Trustului 
de construcții industriale Timișoa
ra. în prezent, construcția noilor 
hale se apropie de fazele finale. 
Dar, din cauza unor lucrări neco
respunzătoare la acoperiș, cînd

Vara și răcoritoarele
Dumitru Șuiu. strada Republicii 

nr. 16, Galați : Sintem in plin sezon 
estival și, firește, băuturile răcori
toare sînt solicitate foarte mult de 
cetățeni. în municipiul Galați însă, 
in afară de bragă sau suc de lă- 
miie și, din cind în cînd, „Quick" 
și „Porto", alte sortimente de răco
ritoare nu sint oferite publicului 
consumator, cu toate că aici există 
destule posibilități să se fabrice și 
să se pună în vînzare diverse bău
turi răcoritoare din sucuri de fructe. 
Noi, gălățenii, ar trebui să fim 
avantajați din acest punct de vede
re, deoarece in orașul nostru exis
tă o facultate de industrie alimen
tară, unde lucrează cadre compe

Sursa zgomotului nu dispare 
doar cu promisiuni

Comitetul asociației de locatari 
din strada Engels nr. 4, Timișoara : 
în incinta imobilului in care lo
cuim funcționează de mai mulți 
ani un atelier de tinichigerie, care 
aparține în prezent cooperativei 
„Timiș". De ia ora 7 și pină la 
ora 19, zilnic, zgomotele produse 
prin manevrarea și prelucrarea ta
blei, precum și gazele emanate de 
la operațiile de sudură și vopsito- 
rie, poluează atmosfera, afectează 
liniștea locatarilor. La acestea se 
adaugă și faptul că în curtea imo
bilului sint depozitate, claie peste 
grămadă, diverse materiale : tablă, 
țevi, bucăți de metal etc., iar la 
subsol, unde atelierul îșl are depo
zitați cărbunii, este dezordine. Cu

Pe scurt, din scrisori
• Economii de 8 tone de motori

nă și peste 7 tone benzină au re
alizat, de la începutul anului, lu
crătorii autobazei I.T.A. 4 — Paș
cani, județul Iași. De asemenea, 
prin întreținerea corespunzătoare 
a mașinilor și urmărirea respectării 
riguroase a normelor de consum la 
anvelope, s-au obținut economii de 
peste 85 000 lei. (Vasile Prodalea, 
mecanic de locomotivă, Pașcani, 
județul Iași).

• Fier vechi pentru... rugină. Lu
crez la întreprinderea minieră Hu
nedoara din anul 1958 și cunosc 
cită muncă se depune pentru scoa
terea minereurilor, cită energie se 
consumă pentru obținerea metalu
lui. De aceea nu pot rămîne ne
păsător în fața risipei. Recent, 
am fost detașat la întreprin
derea minieră Rovinari, județul 
Gorj, unde am văzut că mari can
tități de fier vechi sînt depozitate 
sub cerul liber și ruginesc, în loc să 
fie predate oțelăriilor. (Petre Matei, 
întreprinderea minieră Hunedoara).

Țara Meșterului Ma- 
nole și văd România 
de azi, frumoasă și în
floritoare. Mă uit in- 
lăuntrul cifrelor de 
ieri, de azi, de miine 
și văd limpede viito
rul. G. Călinescu, acest 
splendid om al Cetă
ții, deputatul de Ră- 
cari, ne spune in „E- 
lectrificare": „De scu
turi la uzină un ivăr 
mare seara, / Se face 
dimineață pe loc în 
toată țara. / Iar cînd 
pe cel mai mare îl 
mișcă-un inginer, / 
se-aprind luceafăr, 
lună și stelele pe 
cer", pentru ca în 
poemul „Cu cei ce 
muncesc" să ne decla
re: „Către Cetate zil
nic deschide-voi o 
ușă / și vatra cu- 
răți-voi de zgură și 
cenușă". Tot așa cum 
Arghezi ne stă atît de 
aproape : „Slavă ție, 
iubitul meu popor, că 
ai știut să-ți meriți 
lumina întreagă".

Sintem cum spune 
Eminescu: „număr și 
putere" și vom inălța 
din cifrele, orientările 
și perspectivele Con
gresului al Xll-lea un 
nou Arc de. triumf, ele 
fiind o chemare răs
colitoare la muncă, la 
creație, la autodepăși- 
re, proprie nouă, pro
prie Partidului Comu
nist Român. 

plouă, apa se scurge in interior pe 
mașini și utilaje. Mai mult, nu 
de puține ori, infiltrațiile apei au 
provocat scurtcircuite la rețeaua 
electrică, ce au dus la deteriorarea 
cablurilor, la oprirea procesu
lui de producție. Ceea ce deter
mină pentru întreprinderea noastră 
dereglări in îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Unele defecțiuni de con
strucție s-au constatat și la rețeaua 
de canalizare și grupurile sanitare, 
unde trebuie să funcționeze per
manent un motor electric pentru 
a putea pompa apa in canalul co
lector principal.

Cum asemenea defecțiuni afec
tează nu numai interesele noastre, 
ci umbresc și efdrturile constructo
rilor, solicităm conducerii T.C.I. — 
Timișoara să intervină cu măsuri 
prompte pentru înlăturarea lor.

tente, care s-au străduit și au reali
zat diferite rețete de răcoritoare. 
Dar acestea rămîn necunoscute lu
crătorilor din comerț și, mai ales, 
cetățenilor. De foarte multă vreme, 
in mod cu totul nejustificat, ‘n 
unitățile care desfac băuturi ră
coritoare n-a mai apărut nici o 
noutate. Așa că, cetățenii, vor nu 
vor, trebuie să se răcorească, la fel 
ca în anii trecuți, tot cu „Quick" și 
„Porto". Pentru.a se înregistra un 
reviriment, este nevoie doar de mai 
multă preocupare și inițiativă, în 
vederea valorificării tuturor posibi
lităților de care dispun orașul și 
județul nostru.

cîtva timp in urmă, la sesizările 
noastre, în presa locală a fost criti
cată această situație. Ni s-a pro
mis atunci că atelierul va fi mutat 
în alt local. O astfel de promisiune 
nu a fost însă pusă în practică.

Am solicitat din nou sprijin con
siliului popular municipal, dar de
legatul care a venit la fața locului 
nu a discutat și cu membrii co
mitetului asociației ori cu locatarii, 
nu a încercat să găsească soluții 
prin care să se înlăture poluarea. 
Așa se și explică de ce ni s-a trimis 
un răspuns nesatisfăcător. Sperăm 
că de această dată se vor face ve
rificări temeinice și vor fi luate 
măsuri concrete pentru ca liniștea 
noastră să nu mai fie tulburată.

• Goluri în aprovizionare. în- 
cepînd cu luna iulie a.c., depozitul 
de jucării al I.C.S.M.I. Rimnicu 
Vilcea nu ne mai onorează comen
zile de păpuși de toate sortimentele, 
plăci pentru traforaj. diverse 
jocuri etc. Zilnic ni se solicită ase
menea obiecte, dar nu avem ce 
oferi cumpărătorilor, oameni ai 
muncii veniți cu copiii în stațiunea 
Olănești. Solicităm conducerii
I.C.S.M.I.  să manifeste mai multă 
receptivitate față de comenzile 
noastre. (Filip Munteanu, librar, 
librăria „George Coșbuc", Olănești).

• Decalare de program. Orarul 
autobuzelor care circulă pe traseul 
Crocna — Gurahonț, județul Arad, 
nu a fost adaptat la noul mers al 
trenurilor. Dacă autobuzul ar pleca 
din Crocna la ora 4, in loc de 4,15, 
navetiștii de pe acest traseu ar 
ajunge mai devreme la Gurahonț 
și ar prinde trenul personal nr. 3121 
spre orașul Brad. Este oare atît de 
greu să se decaleze programul au
tobuzului cu un sfert de oră ? (Ion 
Coțoi, comuna Bontești — Arad).

tv
PROGRAMUL 1

9.00 sinteze recapitulative pentru elevi
9,30 Muzică populară cu : Gh. Luca, 

Maria Maican, Dumitru Lucan, 
Elisabeta Dftnescu, Ion Cralovea- 
nu, Dan Volnlcu, Constantin Nico- 
lae, Viorica Fllntașu, Iacob Lă- 
ceanu, Florlca Ungur, Viorel Can- 
drea. Redactor : Theodora Popescu 

10.00 Film serial : Calvarul (reluare!
10.50 Telex 
16.00 Telex
16.05 Din tainele meseriilor
16.25 Almanahul pionierilor
16.50 Din țările socialiste : R.S.F. Iugo

slavia >
17,00 Muzică din opere
17.20 Patrie, aripa mea
17.40 Irakul contemporan
18,00 Festivalul național „Cintarea 

României"
18.20 Aici începe viitorul. Film despre 

dezvoltarea sistemului educational 
in țara noastră

18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.15 In dezbaterea țării — Proiectul de 

Directive ale Congresului al XH-lea 
al P.C.R.

19.30 Orchestre și formații de muzică 
ușoară

19,45 Lupta antifascistă In România (IU)
20.15 Seară de teatru : „Musafirul de 

duminică" de Petre Ispas. Inter
pretează : Colea Răutu, Cornel țlo- 
man, Ștefan Radof, Florina Cercel, 
Costel Constantin, Vladimir Găitan, 
Dana Dogaru, Sorin Medeleni, 
Irina Răutu, Elena Bog. Regia : 
Nae Cosmescu

21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Melodii populare
16.15 Victorie a muncii șl a creației
16.40 Bucuriile muzicii. Compozitori !n 

Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" o Liviu Glodeanu — Balada. 
„Plntea Viteazul" • Wilhelm Ber
ger — Concert pentru vioară și or
chestră

17.10 Buletin rutier
17.30 Anunțuri și muzică
17.40 Film serial pentru copil : Săgeata 

Neagră (reluare)
18.05 Tot Înainte !
18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal.
19.15 Muzică de cameră
19.50 Viața economică a Capitalei
20..30 Din sălile de concert
20.50 Inscripții pe celuloid. întllnire cu 

Bulgaria
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Sosirea unei delegații economice 
din Brazilia

(Urmare din pag. I)
înminînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul a transmis tovarășului 
Njcolae Ceaușescu, guvernului și 
poporului român un salut călduros 
din partea președintelui Republicii 
Democratice Socialiste Sri Lanka, 
J. R. Jayawardene, a guvernului și 
poporului tării sale.

In cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul Mohamed Re- 
fai, după ce sint relevate transfor
mările care au avut loc in Sri Lan
ka, se spune : „Excelentă, incepind 
din anul 1965 aveți marea respon
sabilitate de a conduce destinele na
țiunii dumneavoastră. în tot acest 
timp, omenirea a fost martoră re
marcabilei evoluții economice a 
României, ca urmare a realizării pla
nurilor succesive de cinci ani. Tot
odată, lumea Întreagă a urmărit mo
dul in care ați condus România spre 
un loc de frunte in cadrul relațiilor 
internaționale".

în cuvintare sint evocate apoi re
lațiile de cooperare ce s-au stabilit 
și se dezvoltă intre România și Sri 
Lanka, precum și schimburile impor
tante de delegații la diferite niveluri 
care au avut loc între cele două țări.

în continuare, in cuvintare se spu
ne : „Ca președinte al mișcării de 
nealiniere, Sri Lanka apreciază spri
jinul activ acordat de România in 
promovarea principiilor nealinierii și, 
în special, poziția consecventă a țării 
dumneavoastră în favoarea respec
tării principiului neamestecului in 
treburile interne ale statelor.

România se situează in primele 
rînduri in activitatea de întărire a 
i olului O.N.U., de menținere a păcii 
în lume, în lupta pentru lichidarea 
imperialismului, colonialismului, neo-

Ce schimbări se prevăd 
în structura economiei

(Urmare din pag. I) 
riul consumurilor energetice minime, 
mergindu-se pină la a se renunța 
la unele capacități de producție din 
categoria celor mari consumatoare de 
petrol și energie sau reducindu-se la 
strictul necesar.

în al doilea rind, pornind de la 
realitatea că țara noastră dispune de 
resurse materiale limitate, structura
rea producției în cincinalul viitor 
are in vedere DEZVOLTAREA SUB
STANȚIALA A BAZEI DE MATE
RII PRIME ȘI ENERGETICE. O ase
menea politică este limpede oglindi
tă de citeva prevederi ale proiectului 
Directivelor : pentru a se restringe a- 
portul hidrocarburilor, astfel ca a- 
proape 60 la sută din producția de 
energie electrică a anului 1985 să fie 
realizată în termocentrale pe cărbuni 
și șisturi bituminoase, producția de 
cărbune net urmează să crească cu 
56—62 la sută, ajungîndu-se la 85— 
88.3 milioane tone, cărora li se vor 
adăuga 15—16,5 milioane tone șisturi 
bituminoase. în structura materiilor 
prime, ooncomitent cu sporirea 
mai. accentuată a extracției de 
minereuri cu conținut mai redus de 
substanțe utile, care există în sub
solul țării noastre, un loc tot mai im
portant il vor ocupa resursele obți
nute prin recuperarea și refolosirea 
tuturor materiilor prime și materia
lelor rezultate din procesele de pro
ducție și din consum. Bunăoară, in 
anul 1985. pe această cale se va asi
gura acoperirea necesarului pentru 
nevoile interne ale economiei în pro
porție de 40 la sută la fier, 41 la sută 
la cupru, 40 la sută la plumb, 44 la 
sută la fibre și fire textile, 50 la sută 
la produse prelucrate din polietilenă, 
44 la sută la anvelope uzate, 52 la 
sută la materiale fibrocelulozice și 
maculatură, 60 la sută pentru plăci 
aglomerate șl fibrolemnoase ; prin 
activitatea de recuperare se va asi
gura aproape 90 la sută din necesarul 
de ambalaje din sticlă și circa 95 la 
sută la cele din lemn. Sint proporții 
apropiate de cele mai bune realizări 
pe plan mondial in acest domeniu, 
de înfăptuirea cărora depinde asi
gurarea unei mai mari independente 
a economiei noastre față de importul 
de materii prime. Cu deosebire, a- 
ceastă măsură de reciclare a resurse
lor materiale face apel la spiritul 
gospodăresc al colectivelor de oa
meni ai muncii, al tuturor cetățeni
lor, care trebuie să știe că, manifes- 
tind o mare grijă pentru a nu irosi 
nici un gram din materiile prime și 
materialele ce pot fi refolosite in eco
nomie, ajută efectiv la înfăptuirea 
programului de asigurare a bazei 
materiale a dezvoltării economiei și 
de creștere a nivelului de trai.

In al treilea rind, în definirea 
structurii economiei în proiectul Di
rectivelor s-a luat in considerare CE
RINȚA VALORIFICĂRII SUPERI
OARE A MATERIILOR PRIME ȘI 
MATERIALELOR. în această privin
ță, un important criteriu îl constituie 
dezvoltarea prioritară a subramurilor 
de virf ale industriei, purtătoare ale 
progresului tehnic și care asigură un 
grad superior de prelucrare a resur
selor de materii prime și energie. 
Astfel, dacă producția industrială va 
spori în viitorul cincinal de circa 
1,5 ori, producția mijloacelor de au
tomatizare și ale tehnicii de calcul va 
crește de 2,1—2,3 ori. cea a produse
lor industriei de mecanică fină, opti
că, echipamente și elemente hidrau
lice și pneumatice de 2,7—3 ori. cea 
de mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor de 2—2,2 ori. Același feno

colonialismului, apartheidului, a tu
turor formelor de dominație străină, 
precum și în eforturile vizînd edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale".

în încheiere, ambasadorul a dat a- 
sigurări că în timpul misiunii sale 
va face tot ce este posibil pentru a 
contribui la dezvoltarea cooperării în 
toate domeniile între țările noastre.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a transmis, in numele său, al Consi
liului de Stat, guvernului și poporu
lui român, un cald salut și cele mai 
bune urări președintelui Republicii 
Democratice Socialiste Sri Lanka, 
guvernului și poporului din Sri 
Lanka.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se subliniază interesul 
profund al României în promovarea 
unor raporturi largi cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, pe baza principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectului in
dependentei și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța.

„Ne pronunțăm — se arată in cu
vintare — pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinul, milităm ferm Îm
potriva politicii imperialiste și colo
nialiste, a politicii rasiste și de a- 
partheid. Acționăm consecvent pen
tru democratizarea raporturilor din
tre state, pentru participarea largă a 
tuturor țărilor, fără nici o discrimi
nare, la dezbaterea și solutionarea 
problemelor care interesează omeni
rea. pentru reglementarea pe cale 
pașnică a diferendelor dintre state".

men poate fi remarcat și in industria 
chimică, ramură în care se acordă, 
de asemenea, prioritate produselor de 
sinteză, subramurilor care valorifică 
superior resursele de materii prime 
interne. De altfel, ca urmare a ac
centului care se pune pe creșterea 
producției in ramurile prelucrătoare, 
industria constructoare de mașini și 
chimia vor deține in anul 1985 o 
pondere de 50 Ia sută in ansamblul 
producției industriale, față de numai 
44 la sută în 1980.

Practic, putem spune că în fiecare 
ramură a industriei se regăsește 
această orientare fundamentală spre 
produsele și tehnologiile care valori
fică superior materiile prime și ma
terialele. Bunăoară, industria de ex
ploatare și prelucrare a lemnului se 
va dezvolta in principal pe seama 
sporirii gradului de valorificare a 
masei lemnoase, în anul 1985 utilizîn- 
du-se aceeași cantitate de lemn- 
materie primă ca în 1988. în sinte
ză, toate aceste măsuri îndreptate 
spre obținerea unor produse de va
loare economică tot mai înaltă, care 
să încorporeze in principal concepție 
tehnologică modernă și manoperă de 
calificare superioară, trebuie să asi
gure, pe ansamblul economiei, ma
jorarea indicelui de valorificare a 
materiilor prime de bază și energiei 
cu 32—34 Ia sută.

în al patrulea rind, structura eco
nomiei este astfel gîndită incit să 
asigure ÎNFĂPTUIREA RIGUROA
SA A PREVEDERILOR PRIVIND 
ASIGURAREA BUNURILOR MA
TERIALE NECESARE RIDICĂRII 
NIVELULUI DE TRAI AL OAME
NILOR MUNCIL în acest context 
subliniem ROLUL DEOSEBIT CE 
REVINE AGRICULTURII, ca ra
mură de bază a economiei. în cinci
nalul viitor va fi accelerat procesul 
de dezvoltare intensivă și moderni
zare a acestei ramuri — ca una din 
cele mai importante priorități ale 
planului cincinal, de care depind în
săși dezvoltarea industriei, a întregii 
economii naționale, ridicarea bună
stării întregului popor. Așa cum a 
indicat secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să se acționeze cu fermitate 
pentru a realiza o nouă revoluțio
nare a activității agricole, pentru 
aplicarea cuceririlor științei agrozoo
tehnice înaintate, in vederea obține
rii de producții înalte in toate sec
toarele vegetale și animale.

Tot pentru o mai bună aprovizio
nare a populației este semnificativ 
faptul că se prevede creșterea canti
tăților de produse ale industriei pre
lucrătoare care se pun Ia dispoziția 
cetățenilor într-o proporție mai mare 
decit sporul producției industriale pe 
ansamblu. Exemplele sint numeroase: 
la autoturisme cu 92—115 la sută, la 

•fibre și fire artificiale și sintetice 
cu 61—86 la sută, la medicamente 
cu 107—121 la sută, la mașini și apa
rate de uz casnic cu 61—79 la sută.

După cum se poate constata, poli
tica partidului in domeniul moderni
zării structurării economiei naționale 
în viitorul cincinal are o deplină 
fundamentare științifică, pornește de 
la realitățile noastre, de la potenția
lul concret, tehnic, material și uman, 
și ține seama cu rigurozitate de ce
rințele progresului economic și social 
al țării. Prevederile proiectului de 
Directive constituie un complex judi
cios armonizat de măsuri menite să 
asigure dezvoltarea în ritm înalt a 
economiei, modernizarea intensă și 
sporirea eficienței acesteia, creșterea 
in ritm susținut a venitului național 
și ridicarea continuă, pe această bază 
sigură, a bunăstării poporului.

Arătînd că România socialistă, 
pornind de la aceste principii și po
ziții, dorește să dezvolte și să am
plifice raporturile sale prietenești, 
de colaborare și conlucrare cu Repu
blica Democratică Socialistă Sri 
Lanka, în cuvintare se exprimă con
vingerea că dezvoltarea acestor ra
porturi servește pe deplin interese
lor celor două popoare prietene, as
pirațiilor lor de a se dezvolta libere, 
intr-un climat de pace, înțelegere și 
securitate internațională. „Ne bucură 
în mod deosebit — se ‘ spune in cu
vintare — faptul că între țările 
noastre s-au statornicit raporturi 
strinse, materializate și printr-o 
fructuoasă conlucrare pe arena mon
dială la O.N.U., în cadrul Grupului 
celor 77 și in mișcarea de nealinie
re. România, ca țară socialistă și ca 
țară in curs de dezvoltare, apreciază 
că, in actuala conjunctură interna
țională, țărilor în curs de dezvoltare, 
statelor nealiniate, țărilor mici șl 
mijlocii, tuturor statelor lumii le 
revine un rol tot mai important în 
eforturile pentru instaurarea unor 
raporturi noi între state, in democra
tizarea relațiilor internaționale, in 
realizarea de măsuri eficace de dezar
mare generală și, tn primul rind, de 
dezarmare nucleară, pentru asigura
rea condițiilor necesare dezvoltării 
independente a fiecărei națiuni, a 
fiecărui popor".

După solemnitatea depunerii scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o între
vedere cordială cu ambasadorul Mo
hamed Refai.

La ceremonie și la convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat

cinema
• Wtlmul vals : SALA PALATU
LUI — 17,15; S0.
• Misiunea Capricorn unu: SCA
LA — 14,15; 17; 19,45, BUCUREȘTI
— 14; 16,45; 19,30, FAVORIT — 8.45; 
11,15; 14; 16,45; 19,30.
• In ritmul muzicii : LUCEAFĂ
RUL — 13,45; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 21,15, FESTIVAL —
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Inspectorul Harry : CINEMA 
Studio — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Șatra : la cinematograful PA
TRIA — 14; 16; 18,15; 20.30.
• Școala curajului : CAPITOL — 
13,45; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
• Nick Carter superdetectiv : 
VICTORIA — 15; 17,30; 20, ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20, la 
grădină — 21.
• Nea Mărln miliardar : CEN
TRAL — 14; 16; 18: 20.
• Antichități : TIMPURI NOI — 
14; 16; 18; 20.
• Prietenii copilăriei mele — 9,15: 
11.15; 13,15; 15,15; 17,15, Cenușa —
19,15 : DOINA.
• Hercule cucerește Atlantida :
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 
18; 21,15. MELODIA — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15,
GRADINA BUZEȘTI — 21.15.
• Brațele Afroditei: BUZEȘTI — 
16; 18; 20.
• Alibi pentru un prieten : EX
CELSIOR — o; 11,45; 14.30: 17.15; 
20, MODERN — 9; 11.30; 14; 16,45;
19,30. la grădină — 21.
• Ultimul cartuș : DACIA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.
• Umbrele verii fierbinți : BU- 
CEGI — 16; 18; 20,30.
• Ghepardul (ambele serii) —
9,45, Cind vine pisica — 14; 16,15, 
Texas, dincolo de riu — 18.30,
Rolls-Royceui galben — 20,30 : CI
NEMATECA.
• Tlnărul din Istanbul : GRIVITA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18 : 20.15, 
TOMIS — 9,15; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15, la grădină — 21,15.
• Severino : LIRA — 15,30; 17,45; 
20, la grădină — 21.
• O dramă la vinătoare : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Moartea unui greier FEREN
TARI — 15,30; 17,30: 19,30.
• înarmat șl foarte periculos :
CIULEȘTI — 9; 11; 13.15; 15.30;
17,45; 20.
• Legea e lege : COTROCENI — 
15; 17,30; 20.
• Copil de duminică : PACEA — 
16; 18; 20.
• Apașii : FLOREASCA — 9; 11; 
13; 15.30; 17.45; 20.
• Frumoasa și bestia : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,15, 
GRADINA FESTIVAL — 21.
• Vacantă tragică : VIITORUL — 
15,80; 17,45; 20, POPULAR - 16: 
18; 20.
• Întoarcerea acasă : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor: 
AURORA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
13; 20, la grădină — 21.
• Lanțul amintirilor : MUNCA — 
14; 17; 20.
• Păcală : FLACARA — 15: 17,30; 
20.
• Police Python 357 : COSMOS — 
14.30; 17; 19,30.
• In ochii tăi e Întreaga lume s 
PROGRESUL — 16: 18: 20.
• Rodeo : GRĂDINA BUCEGI
— 21-

• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Culorile iu- 
birii" — 21,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai —
18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema 
ride, cintâ și dansează — 20.
e Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 176, str. Lunca Cernei 3, 
Drumul Taberei) : Pescarul și no
rocul — 19,30.

A. G. Zulu, secretarul de stat pentru 
apărare și securitate al Republicii 
Zambia, a avut convorbiri cu gene- 
ralul-colonel Ion Coman, ministrul 
apărării naționale. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială. 
De asemenea, oaspeții zambieni au 
vizitat unități ale armatei noastre 
și obiective cultural-artistice.

ViZÎtâ. La invitat* * * 2 3 * * * * * * * * * * * * * * * * *a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, luni a sosit în țara noas
tră, într-o vizită de documentare și 
schimb de experiență, o delegație a 
Uniunii Oamenilor Muncii din Agri
cultura R.P.D. Coreene, condusă de 
Li Zong Won, vicepreședinte ai 
uniunii. (Agerpres) 

șurată în orașul cehoslovac Novaky, 
s-a încheiat cu victoria echipei S.U.A., 
care a totalizat 5 puncte. în ultimul 
meci, jucătorii americani au terminat 
la egalitate, 4—4, cu selecționata se
cundă a României, clasată pe locul 
trei. Locul al doilea a fost ocupat de 
echipa Cehoslovaciei.

• Cu prilejul unui concurs inter
național desfășurat la Wilhelmshaven 
(R.F. Germania), atleta vest-germa- 
nă Sabine Everts a stabilit un nou 
record al lumii la pentatlon (juni
oare), cu rezultatul de 4 627 puncte. 
Vechiul record era de 4 409 puncte și 
aparținea sportivei Kristine Nitiesche 
(R.D. Germană).

• A Început noua ediție a campio
natului de fotbal al Iugoslaviei. Re
zultate tehnice : Olimpia Ljubljana — 
Buducnost Titograd 0—0 ; Vojvodina 
Novi Sad — Velez Mostar 0—1 ; Ze- 
lezniciar Sarajevo — Borac Banja 
Luka 2—0 ; Steaua Roșie Belgrad — 
Sloboda Tuzla 1—0; Hajduk Split —

« Osijek 2—1 ; Djnamo Zagreb — Par
tizan Belgrad 5—1 ; Radnickl Nlș — 
Sarajevo 1—0 ; Vardar Skoplie — 
Rijeka 3-r-l ; Celik Zenica — Napre- 
dak Krusevac 1—1.

• Cea de-a VIII-a ediție a Jocu
rilor sportive panamericane s-a În
cheiat la San Juan (Porto Rico) cu 
desfășurarea competiției de călărie 
„Marele premiu al națiunilor". Vic
toria a revenit lui Mike Matz (S.U.A.), 
urmat ftl clasament de mexicanul 
Gerardo Tazzer și canadianul Lan 
Miliar.

Clasamentul final pe medalii : 1.
S.U.A. — 125 aur, 94 argint, 45 bronz;
2. Cuba — 62 aur, 46 argint, 33 bronz;
3. Canada — 24 aur, 41 argint, 33
bronz ; 4. Argentina — 12 aur, 7 ar
gint, 17 bronz ; 5. Brazilia — 9 aur,
13 argint, 16 bronz ; 6. Mexic — 3 aur,
6 argint, 28 bronz etc.

• în primele două runde ale tur
neului internațional feminin de șah 
de la Nalenchowe. maestra Gertrude
Baumstark (România) a cîștigat
partida cu Cehocinska (Polonia) și a
remizat cu Jackson (Anglia).

în concursul masculin din aceeași
localitate, campionul român Mihai
Ghindă a obținut victoria în partida 
cu polonezul Kulikowski și a remi
zat cu maestrul american John Fe- 
dorovick.

• Disputată pe circuit în împreju
rimile stațiunii alpine Alpe d’Huez,
etapa a 18-a a Turului ciclist al
Franței a revenit rutierului olandez 
Joop Zoetemelk, cronometrat pe
distanța de 118 km in 4 h 23’28”. Tri
coul galben este purtat în continuare
de francezul Bernard Hinault, urmat 
la 1’58” de Zoetemelk și la 21’23” de 
Kuiper.

• Omul cu masca de fier : GRA
DINA FLACARA — 21,15.
• Aleargă după mine ca să te 
prind î GRADINA PARC HOTEL 
— 21,15.
• Un trecător tn ploaie : GRA
DINA TITAN — 21,15.

teatre

0 delegație economică guvernamentală 
iugoslavă a sosit la Timișoara

Luni a sosit la Timișoara o dele
gație economică guvernamentală a 
Provinciei Socialiste Autonome Voi- 
vodina (R. S. F. Iugoslavia), condusă 
de tovarășul Nikola Kmezici, pre
ședintele Consiliului Executiv al 
Adunării Provinciei Socialiste Auto
nome Voivodina, care, la invitația 
Guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia, face o vizită în țara noastră.

La punctul de frontieră Stamora- 
Moravița, delegația a fost salutată de 
tovarășii Virgil Trofin, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Petre Dănicâ, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al consiliului 
pooular județean, de alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Trifun Nikolici, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București.

în aceeași zi a avut loc la Timi
șoara o intîlnire de lucru între de
legația țării noastre și cea a Provin
ciei Socialiste Autonome Voivodina. 
Cu acest prilej s-a relevat rolul ho- 
tărîtor al intîlnirilor și convorbirilor

Vizita unei delegații a Adunării orașului Belgrad
La invitația Comitetului Executiv 

al Consiliului popular al municipiu
lui București, luni după-amiază a so
sit în Capitală o delegație a Adunării 
orașului Belgrad, condusă de Jivorad 
Kovacevici, președintele Adunării, 
care face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întîmpinată de Gheorghe Pană, 
primarul general al Capitalei, de alți

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 

și 2i) iulie, în țară : Vremea va fi ră
coroasă, îndeosebi In primele zile. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros in 
jumătatea de nord a țării. Vor cădea 
averse locale în nordul șl estul țării și 
izolate în celelalte regiuni. Vîntul va 
sufla slab pînfi la moderat, predomi- 
ntad din nord-vest cu intensificări in 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 7 și 17 grade, iar 
cele maxime, In creștere, vor oscila în
tre 17 și 27 de grade, local mal ridicate 
In sudul țării. în București : Vremea 
va fi ușor instabilă. Cerul va fi varia
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ARAD

„Memorialul Aurel Vlaicu
Instituit pentru a cinsti amintirea 

pionierului aviației românești și mon
diale, concursul arădean de ma
chete de avioane intitulat „Me
morialul Aurel Vlaicu" a ajuns la cea 
de-a X-a ediție. De la o ediție la 
alta, concursul s-a bucurat de o par
ticipare tot mai numeroasă din partea 
cluburilor de aeromodelism din (ară, 
constituindu-se astfel intr-un adevă
rat campionat republican. La această 
ediție s-a consemnat participarea 
a 33 de concurenți juniori și seniori 
din mai multe localități ale țării cu 
tradiție în activitatea de aeromode
lism. programul manifestărilor cu- 
prinzînd simpozioane pe teme avia
tice. prezentări de machete de avioa
ne, vizite la obiective culturale din 
Arad și întreceri propriu-zise, în ca
drul cărora concurenții au prezentat 
o gamă bogată de acrobații și exer
ciții de zbor cu diferite tipuri și ca
tegorii de machete prevăzute in re
gulament.

Sportivii de la A, S. „Strungul" 
Arad au cucerit la această ediție mai 
multe locuri fruntașe, prin Adrian 
Nagy (machete avioane românești —

MÎINE, LA ARENA „PROGRESUL"

ÎNCEP CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
Campionatele de box ale României 

se vor desfășura anul acesta în pe
rioada 18—28 iulie, reunind peste 200 
de pugiliști.

Reuniunile preliminare vor fi găz
duite de arena „Progresul" din Capi
tală, în zilele de 18—24 iulie (cite

Administrația Asigurărilor de 
Stat aduce la cunoștința celor in
teresați câ pot contracta ASIGU
RAREA FACULTATIVA COM
PLEXA A GOSPODĂRIEI, care 
cuprinde în unul și același contract 
trei feluri de asigurări :

— asigurarea bunurilor din gos
podărie ;

— asigurarea de accidente pro
duse la domicilii; ;

— asigurarea de răspundere civi
lă legală.

în asigurare sint cuprinse bunuri 
existente într-o gospodărie ca ; 
mobilier, obiecte casnice, îmbră
căminte, covoare, aparate de radio, 
televizoare, mașini de cusut, frigi
dere, produse agricole, viticole, po
micole, produse animaliere și ali
mente, materiale de construcții și 
altele. 

dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito in amplificarea con
tinuă a legăturilor de strinsă priete
nie dintre poporul român și popoarele 
iugoslave, acordindu-se o atenție de
osebită posibilităților de extindere a 
cooperării în diferite ramuri de pro
ducție industrială, în transporturi și 
alte domenii ale economiei, precum 
și de dezvoltare și diversificare a re
lațiilor comerciale bilaterale.

în cursul după-amiezii delegația a 
avuts o întrevedere la sediul Comi
tetului județean Timiș al P.C.R. cu 
primul secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al consiliului 
popular județean, la care au parti
cipat reprezentanți al organelor ju
dețene de partid și de stat.

De asemenea, oaspeții au vizitat 
întreprinderea de aparate electrice de 
măsurat din Timișoara.

Seara, Comitetul județean Timiș al 
P.C.R. și consiliul popular județean 
au oferit o masă în cinstea delega
ției guvernamentale a Provinciei So
cialiste Autonome Voivodina.

reprezentanți al Comitetului executiv 
al consiliului popular municipal.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești.

în aceeași zi, oaspeții au vizitat 
Parcul tineretului și cartierele de 
locuințe Iancului—Pantelimon.

în onoarea delegației Adunării 
orașului Belgrad, primarul general al 
Capitalei a oferit un dineu.

(Agerpres)

bil favorabil aversei de ploaie. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
ratura in creștere ușoară.

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 11 IULIE 1979
Categoria 1 : 1 variantă 25% — 

autoturism Dacia 1 300 ; categoria 
2 : 5 variante 25% a 14 632 lei ; ca
tegoria 3 : 12,00 a 6 097 lei ; cate
goria 4 : 52,75 a 1 387 lei ; catego
ria 5 ' 156,75 a 467 lei ; categoria 
6 : 5 625,25 a 40 lei ; categoria 7 : 
147,75 a 200 lei ; categoria 8 : 2 867,00 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 441 818 
lei.

“ la a X-a ediție 
juniori), Herman Jivan (machete a- 
vioane străine — juniori), Tiberiu 
Nagy (semimachete avioane româ
nești — seniori). Sportivul Dumitru 
Marta, de la aceeași asociație, a ob
ținut locul secund la categoria avioa
ne străine — seniori, locul I revenind 
pe merit multiplului campion națio
nal Ștefan Bicu de la Clubul Central 
București. Impresionantă pentru miile 
de spectatori și pentru juriu a fost 
și prezenta tinerei echipe de aero- 
modeliști din Pucioasa, județul Dîm
bovița, în componența căreia’ s-au 
aflat pe lingă sportivi consacrați, ca 
Dumitru Diaconescu (care a oferit o 
demonstrație de înaltă clasă, un 
moto-planor pilotat prin radlo-co- 
mandă), și un talentat grup de patru 
aeromodeliști șoimi ai patriei.

Pentru reușita organizării celei 
de-a X-a ediții a „Memorialului Au
rel Vlaicu" merită a fi subliniată 
strădania comisiei județene de mo- 
delism de pe lingă C.J.E.F.S. Arad, 
neostenitului instructor și animator 
al activității de aeromodelism, ară
deanul Petre Curtu, precum și aso
ciației sportive „Strungul" din Arad. 
(Constantin Simion)

2 gale pe zi, de la orele 15,00 șl 
18,30), semifinalele vor avea loc la 25 
și 26 iulie, iar finala — sîmbătă, 28 
iulie. Aceste ultime trei reuniuni se 
vor desfășura, de la ora 18,30, la Pa
latul sporturilor și culturii.

O asigurare utilă în orice gospodărie
în baza acestei asigurări Admi

nistrația Asigurărilor de Stat plă
tește despăgubiri în cazurile de pa
gube la bunurile asigurate, provo
cate de unele riscuri, ca de exem
plu : incendiu, explozie, inundație, 
ploaie torențială, furtună, avarii 
accidentale produse la instalațiile 
de gaze, apă, canal sau încălzire ; 
pierdere sau dispariție a bunurilor 
cauzate de riscurile asigurate etc.

în asigurarea de accidente sint 
cuprinși pentru urmările acciden
telor intîmplate la domiciliu : soții, 
precum și părinții și copiii acestora 
dacă în mod statornic locuiesc și 
gospodăresc împreună.

în baza asigurării de răspundere 
civilă legală se plătesc sumele da
torate potrivit legii față de pro
prietar pentru unele pagube pro
duse la imobil, precum și sumele 
datorate terților pentru accidenta-

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație economică din 
Brazilia, condusă de Cesar Cais, mi
nistrul energiei și minelor, formată 
din reprezentanți ai unor ministere, 
organisme de stat și firme particu
lare, care, la invitația Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, face o vi
zită in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Președintele Partidului 
face o vizită

Luni a sosit în Capitală Erling 
Norvik, președintele Partidului Con
servator din Norvegia, care face o 
vizită in țara noastră, împreună cu 
soția, la Invitația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Plecarea delegației parlamentare 
din Senegal

Luni după-amiază a părăsit Capi
tala delegația parlamentară din Se
negal, condusă de Amadou Cisse Dia, 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Senegal, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, a făcut o 
vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
M.Â.N., Tudor Drăganu, președinte-

Cronica
PlCCCrC. Luni după-amiază, 

A. G. Zulu, secretarul de stat pen
tru apărare și securitate al Repu
blicii Zambia, care a efectuat o vizită 
oficială in țara noastră, împreună cu 
o delegație militară, a părăsit Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de generalul- 
colonel Ion Coman, ministrul apără
rii naționale, de prim-adjunctul și 
adjunct! ai ministrului apărării na
ționale, de generali și ofițeri su
periori.

Au fost prezenți atașați militari aî 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

în timpul vizitei în țara noastră,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Turneul internațional feminin de 

tenis de la Antibes a fost cîștigat 
de cunoscuta jucătoare americană 
Billie Jean King. în finala competi
ției, ea a întrecut-o cu 6—3, 7—5 pe 
Virginia Ruzici.
• Campionatele Internationale de 

tir ale tării noastre se vor desfășura 
între 22 și 25 iulie pe poligonul de 
la Tunari. Paralel cu această compe
tiție, care programează probe de 
glonț, se vor disputa întrecerile „Ma
relui premiu Carpati" la talere (se
niori) și ale „Cupei Dunării" la ta
lere juniori, la care vor participa țin- 
tași din peste 15 țări.

• Pe pistele de apă ale canalului 
olimpic de la Krîlatskoe au continuat 
finalele competiției de calac-canoe 
din cadrul Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S., la care participă și in
vitați de peste hotare. în proba de 
canoe 2 (1 000 m) victoria a revenit 
echipajului U.R.S.S. (Vasili Iurcenko 
— Iuri Lobanov) cu timpul de 3’37". 
Pe locul doi s-a clasat echipajul 
României cu 3’39”2/10, alcătuit din 
frații Toma și Gheorghe Simionov.

• La concursul internațional de 
sărituri în apă de la Sofia, sportiva 
româncă Magdalena Toth a avut o 
frumoasă comportare. Concurînd în 
proba de sărituri de la trambulină 
(3 m), ea s-a clasat pe primul 
loc cu 446,90 puncte. Au urmat 
în clasament Utta Swanjke (R. D. 
Germană) — 404,50 puncte și Ra
mona Wentzel (R. D. Germană)- — 
390,60 puncte. Proba masculină de să
rituri de la trambulină a revenit 
bulgarului Augustin Sarakinski cu 
464,05 puncte.

• Competiția internațională de 
polo pe apă „Cupa Dunării", desfă- 

rea persoanelor și avarierea bunu
rilor lor la domiciliul asiguratului. 
Totodată, se plătesc și sumele da
torate cu titlu de dezdăunare loca
tarilor apartamentelor învecinate, 
pentru pagube la bunurile asigu- 
rabile ori la elementele de con
strucție ale apartamentelor respec
tive, cauzate de o inundație pro
dusă în apartamentul asiguratului. \

PRIMA DE ASIGURARE este de 
2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de 
lei din suma asigurată stabilită, la 
cererea asiguratului, pentru bunu
rile din gospodărie.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
cei care doresc se pot adresa res
ponsabililor cu asigurările din uni
tățile socialiste, agentilor și inspec
torilor de asigurare sau, direct, 
oricărei unități ADAS.

oaspeții au fost
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Nicolae Ghenea, 
ambasadorul țării noastre în Bra
zilia, Carlos dos Santos Veras, amba
sadorul Republicii Federative a Bra
ziliei la București, membri ai amba
sadei.

Conservator din Norvegia 
in {ara noastră

oaspeții au fost salutați de tovară
șul Eugen Jebeleanu, vicepreședin
te al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, de alte per
soane oficiale.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Norvegiei la București.

le Comisiei constituționale și juri
dice a M.A.N., de deputați.

AU fost prezenți Ibrahima Boye, 
ambasadorul Republicii Senegal la 
jlucurești, membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, tovarășul Cornel Pa

coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, a avut o întrevedere 
cu membrii delegației parlamentare 
senegaleze. (Agerpres)

zilei

• SONDA DE MARE 
ADÎNCIME DIN PE
NINSULA KOLA este com‘ 
parabilă — prin cantitatea și va
loarea informațiilor științifice 
pe care le furnizează — cu pri
mele zboruri în Cosmos, a de
clarat specialistul sovietic în do
meniul geologiei și geochimiei, 
prof. V. Kazanski. „Descoperirile 
și concluziile de pină acum âu o 
însemnătate determinantă pen
tru dezvoltarea bazelor geolo
giei", a spus el. Dispozitivul de 
foraj al sondei instalate într-o 
zonă situată dincolo de Cercul 
Polar a atins adîncimea de 
9 670 metri. Primele date arată 
că platourile cristaline de 2.5—3 
miliarde ani — ca cel in care 

se forează în Peninsula Kola 
— continuă „să trăiască". Tot
odată, in adincuri, unde se 
presupunea că totul este com
primat la limită, au fost depis
tate mari fisuri și cavități in 
care natura depozitează mine
reuri. Această descoperire obli
gă la revizuirea unor opinii pri
vind formarea zăcămintelor, lăr
gește considerabil aria exploră
rilor geologice.

• HARTA „DEPOZI
TELOR DE SOARE". ° 
inedită hartă a Franței „solare", 
in șase culori, a fost editată de 
curind de Institutul francez de 
geografie. Prin examinarea hăr
ții, se pot vedea „depozite
le" cele mai importante de 
radiații solare, zonele indicate 

pentru exploatarea acestei for
me de energie, practic inepuiza
bilă. Astfel, dacă la nord de li
nia Le Hâvre-Colmar, orele cu 
soare se ridică la numai 1 750 pe 
an, în Vendee și în sudul diago
nalei Aix-les Thermes-Montell- 
mar și Brianțon. acestea ating 
impresionanta cifră de 2 500 pe 
an. Pe de altă parte, pe hartă 
sint localizate cele peste 300 de 
obiective de exploatare a ener
giei solare, existente sau în 
curs de construire : diverse în
treprinderi, centre de cercetare, 
cartiere ■ de locuințe, piscine, 
spitale, școli, sere care funcțio
nează cu încălzirea asigurată din 
exploatarea „zăcămintelor" de 
soare.

• CONTROLUL IN
STALAȚIILOR DE CANA

fii M ■ 1 ■ H

LIZARE. O societate japoneză 
a pus de curind la punct un sis
tem „video", capabil să inspec
teze instalațiile de canalizare 
pină la o profunzime de 30 me
tri. Sistemul funcționează pe 
baza unei camere de televiziu
ne, comandată de la distanță, 
ale cărei imagini sint proiecta
te pe un ecran. Camera permi
te observarea deteriorărilor a- 
părute, a obstrucțiilor și a tu
turor accidentelor de natură să 
afecteze canalele subterane. 
Noția metodă permite realizarea 
unor importante economii de 
timp și de bani.

e PAJIȘTI IN DEȘERT, 
în curind, într-una din cele mai 
aride regiuni ale Arabiei Saudi- 
te, pe o suprafață de 682 hec
tare ce fac parte dintr-un com
plex agricol din Harad, aflat la 
sud-est de Ryad, vor crește 
plante de nutreț șl anumite 
specii de graminee. „Renaște
rea" deșertului va fi posibilă 
prin intense lucrări de irigație, 
efectuate cu ajutorul unor ma
șini automate cu pivot central.

• PREVIZIUNE DE
MOGRAFICĂ. Cotidianul 
„Die Welt“ apreciază că, dacă 

actuala tendință demografică 
continuă, în anul 3 000 nu vor 
mai exista în R.F.G. decit 12 000 
de locuitori. Previziunea se în
temeiază pe statisticile din ul
timii ani, care indică reculuri în 
ce privește creșterea demografi
că. Dealtfel, fenomenul nu este 
nou : încă din 1965, numărul 
nașterilor a scăzut în fiecare an, 
ajungînd acum la jumătate. O 
tînără pereche vest-germană are, 
în medie, 1.4—1,5 copii, ceea ce 
este îngrijorător — arată ziarul 
citat.

® CA PE VREMEA 
VIKINGILOR... în aceste 
zile, localitatea suedeză Staanga 
găzduiește întreceri sportive 
care evocă specificul competi

țiilor sportive de pe vremea vi
kingilor. „Varpa", cel mai vechi 
dintre aceste sporturi, constă din 
aruncarea unui disc de piatră, 
după reguli ale jocului datînd 
dinaintea erei noastre. Cel mai 
greu îi pune la încercare pe 
atleti așa-numitul „staang sto- 
ertning" — lansarea cit mai de
parte a unei bîrne lungi de 4,5 
metri. Un alt sport care fusese 
practicat de vikingi este jocul 
„peerk" ; două echipe de cite 
șapte oameni dispută, cu mîinile 
și cu picioarele, un balon din 
piele cam de două ori mai mare 
decit o minge de tenis. întrece
rea cea mai spectaculoasă o 
constituie însă lupta dintre doi 
călăreți, amîndoi trebuind să-și 
tină echilibrul pe o grindă înăl
țată la doi metri deasupra tere
nului.

• PENTRU PĂSTRA
REA VITEZEI LEGALE. 
Un aparat în stare să asigure că 
viteza de rulare â unui vehicul 
nu depășește nivelul maxim di
nainte stabilit a fost pus la 
punct la Facultatea tehnică din 
Varșovia. Independent de con
ducătorul auto, un fotoelement 
„supraveghează" indicatorul de 
viteză, cuplat cu o săgeată care, 
înainte de pornirea mașinii, este 
fixată în dreptul vitezei maxi
me. în momentul în care vite
za de rulare coincide cu cea 
care nu trebuie depășită, ele
mentul fotoelectric determină 
automat conectarea unui dis
pozitiv ce împiedică apăsarea în 
continuare a pedalei de accele
rație.
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Vizita primului ministru La Expoziția tehnică

al guvernului român,
internațională de la Moscova

llie Verdeț, în R. P. Ungară
DISTINCȚII

PENTRU EXPONATELE
ROMÂNEȘTI

Șeful statului Niger l-a primit pe 
ambasadorul României

I

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 
Luni dimineața a sosit la Budapesta 
tovarășul llie Verdeț, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, care efectuează o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Populară Ungară, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Gyorgy Lăzâr.

Pe aeroportul din capitala Unga
riei, împodobit cu drapelele de stat 
ale celor două țări, unde a avut loc 
ceremonia sosirii, primul ministru 
român a fost salutat cu cordialitate 
de tovarășul Gyorgy Lăzăr, de tova
rășii Marjai Jozsef, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, dr. Saghy 
Vilmos. ministrul comerțului inte
rior, dr. Trethon Ferencz, ministrul 
muncii, Roska Istvan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Budapesta, Victor Bolojan. și 
ambasadorul Ungariei la București. 
Rajnai Sandor.

+
în vizita pe care o întreprinde în 

R. P. Ungară, prim-ministrul Guver
nului Republicii Socialiste România

este însoțit de tovarășul Nicolae 
Constantin, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-ungară de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică, de alte persoane oficiale.

Luni dimineață, la plecare, pe ae
roportul Otopeni, au fost prezenți 
tovarășii Gheorghe Oprea, prim- 
viceprim-ministru al guvernului, 
Cornel Burtică, Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Angelo Miculescu, vice- 
prim-miniștri ai guvernului, miniștri, 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Gybrgy Kalmar, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al R.P. 
Ungare în țara noastră.

★
I.a scurt timp după sosire, primul 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul llie 
Verdeț. și persoanele oficiale care-1 
însoțesc au depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor unguri și la 
Monumentul eroilor români din 
Rakosliget, căzuți pentru eliberarea 
Budapestei.

în fața monumentelor era aliniată 
cîte o gardă militară de onoare.

începerea convorbirilor oficiale

MOSCOVA 16. — Corespon
dentul Agerpres, Mihai Coruț, 
transmite : Exponatele prezen
tate de întreprinderi din tara 
noastră la expoziția internațio
nală specializată „Mijloace ala 
tehnicii de calcul electronice, 
minicalculatoare și aplicațiile 
lor", care a fost deschisă timp 
de o lună la Moscova, s-au 
bucurat de un deosebit succes. 
La încheierea manifestării, unde 
România a participat alături de 
alte șapte țări socialiste. Comi
sia specială a Complexului ex- 
pozițional din capitala sovietică 
a decernat 16 medalii (una de 
aur, trei de argint, 12 de bronz), 
precum și 5 diplome principale
lor exponate românești, cotate 
ca realizări deosebite in dome
niul creației și aplicațiilor teh
nicii electronice de calcul.

In perioada funcționării expo
ziției, standurile românești și 
ale celorlalte țări participante 
au fost vizitate de A. N. Kosi- 

. ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și de alți 
conducători de partid și de stat 
sovietici, care au adresat parti- 
cipanților urări de succes in 
munca pentru crearea de noi 
asemenea mijloace moderne și 
aplicarea lor în economia națio
nală a fiecărei țări.

NIAMEY 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Militar Suprem, 
șeful statului Niger, locotenent-colo- 
nel Seyni Kountche, a primit pe am
basadorul României acreditat în Ni
ger. Octavian Cărare.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
cu acest prilej un cordial mesaj de 
salut si cele mai bune urări. Șeful 
statului Niger a rugat să se transmi
tă președintelui Nicolae Ceaușescu 
cele mai cordiale salutări, impreună 
cu expresia sentimentelor sale de 
prietenie si admirație pentru condu
cătorul României socialiste. Presedin-

tele Nigerului a dat o inaltă apre
ciere viziunii politice și activității 
prestigioase a președintelui Româ
niei. pe care îl consideră marele 
prieten al Africii. El a arătat că re
centa vizită in Africa întreprinsă de 
președintele român constituie o nouă 
mărturie elocventă a solidarității și 
principialității constante care carac
terizează poziția României în rela
țiile sale de prietenie sinceră cu po
poarele continentului african.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, s-a efec
tuat o analiză a stadiului acțiunilor 
de cooperare economică bilaterală.

MONROVIA Azi se deschide conferința
la nivel înalt a Organizației Unității Africane

— Intervenția reprezentantului român 
la sesiunea Consiliului Economic și Social al O.N.U

în cursul după-amiezii de luni au 
început convorbirile oficiale între 
tovarășii llie Verdeț, prim-ministru 
al Guvernului Republicii 
România, și Gybrgy Lăzâr, 
tele Consiliului de Miniștri 
blicii Populare Ungare.

La convorbiri participă 
Nicolae Constantin, viceprim-minis
tru, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, președintele părții 
țării noastre în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-ungară de co
laborare economică, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Mircea Popescu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifică
rii, Marin Trăistaru, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Alexandru Roșu, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de ma
șini, Victor Bolojan, ambasadorul 
României la Budapesta.

Din partea ungară iau parte to
varășii : Marjai Jozsef. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții țării sale în Comi
sia mixtă guvernamentală ungaro- 
română de colaborare economică, 
Roska Istvan, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, dr. Horvath 
Laszlo, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Miiller Istvan, 
adjunct al ministrului metalurgiei și 
construcțiilor de mașini, Toth Dezso, 
adjunct al ministrului culturii, Vincze 
Jozsef, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Apelor. Rajnai Sandor, 
ambasadorul Ungariei la București.

Cei doi șefi de guvern au eviden
țiat însemnătatea deosebită a înțe
legerilor convenite de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Jănos Kâdăr, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, cu prile
jul întîlnirilor și convorbirilor avute, 
în iunie 1977, la Debrețin și Oradea, și 
au relevat rezultatele 
nute în transpunerea 
care au determinat o 
mai largă, tot mal 
partidele, țările și popoarele noas
tre. A fost subliniată cu satisfacție 
dezvoltarea contactelor pe linie de 
partid și de stat, parlamentară, a 
organizațiilor de masă și obștești, in
tre județe, colective de oameni al 
muncii, de cetățeni din cele două 
țări.

Socialiste 
președin- 
al Repu-
tovarășii

pozitive obți- 
lor în viată, 

conlucrare tot 
rodnică. întră

în spiritul importantelor orientări 
și măsuri stabilite cu ocazia dialogu
lui româno-ungar la nivel înait, 
primii miniștri examinează căile și 
modalitățile concrete de amplificare 
a colaborării bilaterale, în perioada 
următoare și în perspectivă. în acest 
cadru, s-a hotărît să fie valorificate 
cit mai bine și mai eficient posibili
tățile favorabile existente pentru 
creșterea schimburilor comerciale, să 
fie extinsă, în ritm susținut și în 
forme moderne, cooperarea în pro
ducție și tehnico-științifică, în special 
în acele domenii de mare însemnă
tate pentru economiile și progresul 
celor două țări, cum sînt construcția 
de mașini, industria chimică, agricul- • 
tura și altele. Au fost analizate, în 
același timp, posibilitățile de colabo
rare între cele două țări pe terțe 
piețe. Totodată, s-a căzut de acord 
să se acționeze, în continuare, pentru 
promovarea legăturilor pe tărîmul 
culturii, turismului și în alte sfere de 
activitate.

S-a făcut, de asemenea, un schimb 
de păreri în probleme actuale ale 
vieții internaționale.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de lucru, de prietenie to
vărășească, de stimă și înțelegere re
ciprocă, ce caracterizează relațiile 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

MONROVIA 16 — Trimisul Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite: 
La Monrovia s-a încheiat luni sesiu
nea Consiliului ministerial al Orga
nizației Unității Africane (O.U.A.). 
Dezbaterile au fost consacrate elabo
rării agendei conferinței la nivel 
înalt a O.U.A. — care se deschide pe 
17 iulie, tot în capitala liberiană — 
examinării situației politice și econo
mice de pe continent. în ceea ce pri
vește problemele politice înscrise 
pe ordinea de zi a reuniunii la nivel 
inalt, o atenție deosebită a fost acor
dată imperativului realizării și con
solidării unității africane în lupta 
pentru deplina eliberare a continen
tului, pentru progres și dezvoltare 
independentă. Referitor la acest as-, 
pect, ordinea de 
de puncte vizînd

și situațiile de încordare de pe con
tinent.

în legătură cu situația economică, 
s-au elaborat o serie de documente 
privind măsuri concrete de intensifi
care a cooperării interafricane și de 
accelerare a procesului de dezvoltare 
a statelor continentului.

GENEVA 16 (Agerpres). — în 
cadrul sesiunii Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U., ale cărei 
lucrări se desfășoară la Geneva, au 
fost analizate activitățile organis
melor specializate pentru cooperarea 
internațională în domeniile 
lui înconjurător și 
dustriale.

Luînd cuvîntul, 
țării noastre. Alexandru Niculescu. a 
subliniat importanța pe care 
România o acordă activităților între
prinse de Programul Națiunilor 
Unite pentru mediul înconjurător 
în contextul instaurării noii ordini 
economice internaționale, care trebuie 
să corespundă, în primul rînd. ne
voilor specifice ale țărilor in curs 
de dezvoltare. în cadrul eforturilor 
internaționale în direcția asigurării 
unei largi și rodnice cooperări pen
tru protejarea mediului înconjură
tor, el a menționat organizarea, in 
toamna acestui an, a Conferinței 
general-europene pentru mediul în
conjurător, sub auspiciile Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa,

mediu- 
dezvoltării in-
reprezentantul

reuniune care, înscriindu-se în reco
mandările Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, este 
menită să întărească cooperarea re
gională intre țările europene.

în cadrul dezbaterilor asupra 
dezvoltării industriale, reprezentan
tul român a subliniat importanța 
deosebită ce trebuie acordată pre
gătirii temeinice a sesiunii Organi
zației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.), pro
gramată să se desfășoare la Delhi 
în ianuarie 1980. România — a spus 
el — consideră că această se
siune trebuie să fie orientală spre 
adoptarea de programe concrete, pe 
termen lung, pină in anul 2000 si de 
măsuri practice care să contribuie 
la accelerarea și diversificarea dez
voltării industriale in țările in curs 
de dezvoltare prin punerea în va
loare a tuturor resurselor de care 
dispun ele și printr-o cooperare 
internațională egală și echitabilă, 
astfel ca ponderea acestor țări in 
producția mondială să crească de la 
12 la sută. în prezent, la 25 la sută, 
pină Ia sfirșitul secolului.

agențiile de presă transmit:

R. P. BULGARIA

economisirea

zi include o serie 
zonele conflictuale

oficial în onoarea primului 
al Guvernului Republicii 

România, tovarășul llie

SOFIA 16 (Agerpres). — Consiliul 
de Miniștri al R. P. Bulgaria a adop
tat o hotărîre privind folosirea în 
modul cel mai economicos a combus
tibilului și a energiei electrice. Ho
tărîrea — publicată de ziarul „Rabot- 
nicesko Delo" — conține o serie de 
măsuri cu caracter tehnic și organi
zatoric, între care scoaterea din cir
culație a autocamioanelor uzate, ne
rentabile și cu un consum mare de 
combustibil, utilizarea celorlalte au
tovehicule în 2 și 3 schimburi în- 
tr-un regim de muncă de 6—7 zile pe 
săptămînă, utilizarea eficientă a au
tobasculantelor prin folosirea masei 
de pămînt săpate în construcții pen
tru modelarea și înverzirea terenu
rilor celor mai apropiate. în vederea 
reducerii la minimum a circulației 
mijloacelor de transport goale din- 
tr-un județ în altul. Ministerul 
Transporturilor este însărcinat să 
perfecționeze sistemul național unic 
pentru transporturi internaționale și 
interjudețene pentru a se asigura în
cărcarea tuturor autovehiculelor, in
diferent de apartenența lor departa-

mentală. Se prevăd, totodată, măsuri 
pentru facilitarea deplasării cu mij
loace de transport în comun a per
soanelor ce dețin funcții și pleacă în 
misiune, pentru îmbunătățirea trans
portului muncitorilor și funcționarilor 
în orele de vîrf, inclusiv prin schim
barea, in caz de necesitate, a oraru
lui de muncă al întreprinderilor și 
instituțiilor.

în hotărîre se prevăd o serie de 
măsuri privind consumul rațional și 
economicos de combustibil și lubri- 
fianți, adăugarea de indicatori colo- 
ranți în combustibilii lichizi destinați 
mijloacelor de transport auto de stat 
și obștești, asigurarea de aparate pen
tru înregistrarea consumului.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
reducerea cu pînă la 70 la sută a 
consumului de 
natul stradal.

0 delegație de activiști 
ai C.C. al P.C.R., condusă de 
Ion Vîlsan, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de 
schimb de experiență în U.R.S.S., la 
invitația C.C al P.C.U.S. Delegația 
a avut întilniri și a purtat discuții 
la C.C. al P C.U.S., la C.C. al P.C. 
din Ucraina, precum și la Comitetul 
orășenesc Kiev și Comitetul regional 
Vinița ale P.C. din Ucraina, a luat 
cunoștință de experiența organizații
lor de partid dintr-o serie de între
prinderi economice, șantiere de con
strucții și unități agricole în con
ducerea activității economice și so
ciale. La încheierea vizitei, delegația 
a fost primită de I. V. Kapitonov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

La Beijing a avut 10c> cu par_ 
ticiparea lui Hua Guofeng, președin
tele C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, premier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, o conferință 
națională care a discutat problema 
angajării Chinei în activitatea de 
îmbunătățiri funciare, ca măsură 
pentru creșterea susținută a produc
ției agricole, informează agenția 
China Nouă.

energie pentru ilumi-

Noul guvern libanez. Prl’
mul ministru desemnat, Seîim Al- 
Hoss, a anunțat luni componenta nou
lui guvern, în care figurează 12 mem- ’ 
bri, șapte deputați și cinci persona
lități politice din afara parlamentu
lui, printre care Charles Helou, fost 
șef al statului în perioada 1964—1970, 
numit ministru de stat. Fuad Boutros 
a fost numit vicepreședinte al Con- 

• siliului de Miniștri și ministru al afa
cerilor externe, în timp ce Ministerul 
Apărării a fost încredințat lui Joseph 
Skaff. Selim Al-Hoss, care și-a pre
zentat demisia la 16 mai, a fost în
sărcinat, la 2 iulie, cu formarea unui 
nou guvern.

IRAN

Acord

★
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare, tova
rășul Gyorgy Lăzâr, a oferit, luni, 
un dineu 
ministru 
Socialiste 
Verdeț.

Au participat tovarășul Ovari Mi
klos, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, precum și membrii celor două 
delegații.

în timpul dineului, cei doi prim- 
miniștri au toastat in sănătatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășului Jănos Kâdăr, pentru ex
tinderea și adîncirea colaborării fră
țești dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc Socia
list Ungar, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Ungară, pentru întărirea prieteniei 
dintre popoarele român și ungar.

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie.

Saddam Hussein a preluat 
funcțiile șefului statului

BAGDAD 16 (Agerpres). — Gene
ralul Ahmed Hassan Al-Bakr a 
anuntat luni seara, la Bagdad, în 
cursul unei cuvintări televizate, că 
„a hotărît din motive de sănătate 
să se retragă din funcțiile sale de 
președinte al republicii, de secretar 
general al Partidului Socialist Arab 
Baas și de președinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției". Tot
odată. el a anuntat că Saddam Hus
sein, vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, îi 
succede în toate funcțiile deținute.

privind reinstaurarea calmului 
în regiunea Kurdistan

Conferință teoretică or
ganizată de P.C. din Japo
nia. Tokio s_au deschis, luni, 
lucrările unei conferințe organizate 
de Partidul Comunist din Japonia, 
care va dezbate timp de trei zile 
unele probleme teoretice privind in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale și condițiile in care 
activează partidele comuniste din ță
rile capitaliste. Participă reprezen
tanți ai partidelor comuniste din 
Australia, Franța, Italia, Marea Bri- 
tanie, Mexic, R.F.G., Spania, S.U.A. 
și Suedia.

Comunicatul algeriano- 
tanzanian, dat după
încheierea la Alger a convorbirilor 
dintre președintele Algeriei. Chadli 
Bendjedid, și președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere, arată că au fost "exa
minate relațiile bilaterale, probleme 
interesînd continentul african și alte 
chestiuni de interes reciproc. Alge
ria și Tanzania și-au reafirmat do
rința de a acționa în vederea succe
sului Conferinței O.U.A. la nivel înalt 
de la Monrovia. Cei doi șefi de stat 
au respins „alegerile frauduloase or
ganizate 
sprijinul

în Rhodesia, condamnînd 
politic, economic și militar

acordat de anumite țări occidentale 
autorităților de la Salisbury".

Președintele Franței Ia 
flbu Dhabi. ^Ședințele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, a efectuat 
luni o scurtă vizită la Abu Dhabi — 
capitala Emiratelor Arabe Unite — 
unde a avut convorbiri cu șeicul 
Za.ved Bin Sultan AI-Nahayan, pre
ședintele E.A.U., și cu alte oficiali
tăți. Au fost examinate relațiile bi
laterale, principalele aspecte ale cri
zei energetice și alte chestiuni de 
interes reciproc.

întrevederi la Luanda. 
Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, aflat în Angola într-o 
vizită oficială, a conferit cu pre
ședintele țării-gazdă, Agostmho Neto, 
și cu președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma. Princi
palele probleme abordate au fost 
evoluția situației din Namibia și din 
Rhodesia. K. Waldheim a menționat 
că președintele angolez a avansat o 
serie de propuneri privind depășirea 
actualului impas în care se află pro
blema namibiană, pentru soluționa
rea ei pe cale politică.

Pe urmele rămășițelor 
laboratorului „Skylab". ° 
comisie de anchetă a N.A.S.A. a so
sit Ia Canberra, unde a luat contact 
cu oameni de știință australieni 
înainte de a se deplasa în zona în 
care au căzut fragmentele rezultate 
din dezintegrarea laboratorului orbi
tal american „Skylab". Specialiștii 
americani speră să fie descoperite pe 
solul australian părți din sistemul 
giroscopic de control al laboratorului 
spațial și din telescopul „Mount".

16 (Agerpres). UnTEHERAN 
comunicat publicat de agenția Pars, 
reluat de agenția France Presse, in- 

a intervenit un 
guvernatorul general al 
Kurdistan și „o parte a 
regional din Sanandadj". 
cu reinstaurarea calmu-

formează că luni 
acord între 
provinciei 
Consiliului 
în legătură 
lui în orașul Marivan, unde, în urma 
unor ciocniri violente, au fost ucise, 
sîmbătă, 24 de persoane și rănite alte 
aproximativ 40. Acordul prevede li
mitarea atribuțiilor așa-numiților 
gardieni ai revoluției — unități înar
mate de miliție, ce înlocuiesc forțele 
polițienești y care. între altele, nu 
mai sînt autorizați să efectueze ares
tări fără consimtămîntul prealabil al 
procurorului general al orașului sau 
să se opună liberei circulații a per- 
sâanelor neînarmate. în schimb, ora-

șui și rutele de acces spre Marîvan 
sînt plasate sub controlul „gardieni
lor revoluției". Acordul prevede, de 
asemenea, că unitățile armate trimi
se la Marivan vor fi retrase în ca
zărmile lor, autoritățile locale ur- 
mind să coopereze cu „gardienii re
voluției" pentru a garanta pacea și 
menținerea ordinii.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse informează că Aii Alavi, gu
vernatorul orașului Khoramshahr, 
din provincia Khuzestan. unde, înce- 
pind de duminică, au loc violente 
ciocniri armate, și-a prezentat demi
sia. Potrivit unor surse informate — 
menționează agenția — luptele se 
dau între forțele de ordine și „gar
dienii revoluției", pe de o parte, și 
cei considerați contrarevoluționari, pe 
de altă parte.

Criza de guvern în India
16 (Agerpres). — Primul 

indian, Morarji Desai, și-a 
duminică demisia pre-

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

DELHI 
ministru 
prezentat 
ședintelui Neelam Sanjiva Reddy 
— s-a anunțat oficial la Delhi. Pre
ședintele Reddy i-a cerut lui Desai 
să rămînă la conducerea unui guvern 
de tranziție, pentru soluționarea pro
blemelor curente, pină va decide dacă 
vor fi organizate alegeri sau va fi 
desemnat un nou premier. Hotărîrea 
lui Desai intervine după ce 97 de 
parlamentari guvernamentali și 13 
membri ai cabinetului și-au prezen
tat demisiile ca urmare a accentuă
rii disensiunilor din cadrul partidului 
Janata.

Președintele Indiei a început luni 
consultările pentru desemnarea unui 
nou premier. El a avut primele con
vorbiri cu Charan Singh, fost vice- 
premier și ministru de finanțe în 
guvernul demisionar. Charan Singh 
a fost ales în cursul aceleiași zile 
lider al noii formațiuni politice 
partidul Janata laic. Acesta grupează

în rîndurile sale deputății care 
în ultimele zile și-au prezentat de
misia din partidul de guvernămint 
Janata — o grupare a mai multor 
formațiuni politice. în noua confi
gurație a Camerei Populare a Parla
mentului indian, partidul laic Janata 
dispune de 80 de mandate de de- 
putați din totalul de 542.

La Delhi a avut loc, de asemenea, 
reuniunea parlamentului, care și-a a- 
minat dezbaterile pentru a da timp 
formațiunilor , politice să cadă de 
acord asupra unei formule guverna
mentale, spre a preveni o eventuală 
consultare electorală anticipată.

Referindu-se la actuala criză gu
vernamentală din India, fostul pre
mier Indira Gandhi a apreciat că 
există posibilitatea formării unui 
cabinet de coaliție, menționind însă 
că partidul său — Congresul Natio
nal Indian — nu va participa la al
cătuirea acestuia, dar că îl va spri
jini.

Solidaritate cu lupta dreaptă 
a poporului din Nicaragua

CORESPONDENTA DIN CARACAS

vrerea, fără nici un amestec străin". 
Totodată, în declarație se condamnă 
orice imixtiune capabilă să întirzie 
demisia lui Somoza, ca și intenția 
păstrării somozismului fără Somoza,

pentru ca victoria forțelor unite, 
progresiste din Nicaragua să fie 
neîntirziată și deplină.

Ioan GRIGORESCU

Duminică s-au încheiat lucrările 
Conferinței internaționale de soli
daritate cu lupta poporului din Ni
caragua, desfășurate la Caracas.

Organizată sub egida Consiliului 
Mondial al Păcii și a Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii din 
Venezuela, conferința a întrunit 60 
de delegații venite de pe toate con
tinentele.

O importantă delegație a Frontului 
Renașterii Naționale din Nicaragua a 
expus pe larg situația actuală din 
îndelung martirizata „țară a lacuri
lor" din America centrală, grelele 
jertfe ale patrioților nicaraguani in
tr-un sîngeros război fratricid impus 
de dictatura somozistă, sprijinită și 
înarmată de forțele reacțiunii.

După 3 zile de dezbateri, la care 
au participat peste 100 de vorbitori — 
reprezentanți ai comitetelor națio
nale de luptă pentru pace, ai unor 
organisme internaționale neguver
namentale, ai organizațiilor sindi
cale, de tineret, de femei, ai culte
lor, ai opiniei publice din țările 
reprezentate — conferința a eviden
țiat o elocventă constatare : solida
ritatea activă a forțelor progresiste, a 
opiniei publice mondiale cu lupta 
eroicului popor nicaraguan pentru 
eliberarea sa de sub dictatura somo
zistă, pentru instaurarea libertăților 
democratice în această țară. pen
tru autodeterminare și realizarea re
formelor sociale cerute de poporul 
nicaraguan, care-și revendică dreptul 
sacru la preluarea destinelor sale 
în propriile miini.

Arătînd că. fără sprijinul reac
țiunii, al imperialismului, dictatura 
somozistă n-ar mai putea rezista 
asaltului forțelor populare nici o 
singură zi, reprezentantul Frontului 
Sandlnist de Eliberare Națională,

Luis Martinez, declara : „Demnitatea 
omului nu cunoaște opreliști atunci 
cind prietenia și- solidaritatea intre 
popoare sînt sincere și spontane". 
„Poporul nicaraguan, aflat astăzi pe 
baricadele luptei antisomoziste, anti- 
reacționare și antiimperiiliste, va 
continua miine lupta pe fronturile re
construcției naționale, ale edificării 
unei vieți democratice, ale refacerii 
economiei ruinate de război și secă
tuite de goana după profituri a di
nastiei somoziste și a acoliților ei".

Luînd cuvîntul în prima ședință 
plenară, a Conferinței de la Caracas, 
reprezentantul Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din Republica 
Socialistă România a subliniat sim
patia și solidaritatea poporului nos
tru față de lupta dusă de eroicul po
por nicaraguan. „Faptul că in frontul 
comun de luptă pentru cucerirea li
bertăților democratice se află toate 
forțele progresiste nicaraguane. indi
ferent de concepțiile lor filozofice, 
faptul că toate forțele sociale se află 
pe aceeași baricadă constituie cer
titudinea că țelul urmărit va fi 
atins și că nu este departe ziua cind 
o nouă Nicaraguă, aparțintnd justi
ției și echității sociale, deplin stă- 
pină pe resursele sale și pe propriul 
destin, se va situa printre națiunile 
libere ale lumii contemporane. Soli
daritatea, și sprijinul moral al po
poarelor, a arătat vorbitorul, vor 
susține și încuraja poporul nicara
guan, inspirindu-l in lupta sa justă 
pentru cucerirea libertății sale reale, 
pentru instaurarea democrației in 
Nicaragua.

Tocmai acest lucru se subliniază și 
în Declarația finală, adoptată de 
conferință: „Este dreptul suveran al 
poporului din Nicaragua de a-și hotărî 
singur soarta după cum îi este

R F G Probleme de interes major 
în dezbaterea Bandestagalui
înainte de a intra în vacanța de 

vară, parlamentul vest-german a 
dezbătut și soluționat cîteva puncte 
importante de pe agenda actualei 
sesiuni.

Problema cea mai disputată, dato
rită amplelor ei implicații politice, 
etice și morale, cea a prescrierii sau 
imprescriptibilității crimelor naziste, 
a dobindit un deznodămînt care 
încununează strădaniile tuturor for
țelor democratice din Republica Fe
derală Germania și confirmă aștep
tările opiniei publice internaționale. 
Cum anticipase cancelarul Helmut 
Schmidt, votul a fost strîns, dar pro
iectul de lege, care consacră impres
criptibilitatea tuturor crimelor, in
clusiv a celor comise de naziști, 
a fost aprobat de Bundestag cu 255 
de voturi pentru și 222 contra. La 
citeva zile, Bundesratul, camera lan
durilor, a ratificat abrogarea pre
scripției, conferind legii caracter de
finitiv.

Inițiată de un grup de deputați ai 
partidelor coaliției guvernamentale 
— P.S.D. și P.L.D. — și susținută 
de reprezentanți ai partidelor opozi
ției, legea anulează o prevedere a 
codului penal existentă de 130 de 
ani, conform căreia, după o perioadă 
de 20 de ani de la săvirșirea crimei, 
încetează urmărirea în justiție a 
ucigașului. Ulterior, în 1969, într-o 
încercare de a amîna soluționarea de 
fond a problemei, termenul de pres- 
crioție a fost prelungit la 30 de ani, 
adică pînă la 31 decembrie 1979.

în acest răstimp a prevalat pozi
ția celor care au susținut constant în 
R.F.G. opinia că nu se poate accepta, 
sub nici un motiv, perspectiva ca.

după 1 ianuarie 1980, criminali na
ziști, scăpați ne,judecați, să se plim
be în libertate și chiar să se laude 
cu faptele lor odioase fără grija de 
a fi trași la răspundere.

Decizia privind abolirea prescrie
rii crimelor naziste sporește 
autoritatea instanțelor juridice vest- 
germane în acțiunea de urmărire 
și sancționare a foștilor călăi hitle- 
riști. La ora actuală. în R.F.G. 
sînt în curs 3 700 de procese des
chise împotriva unor criminali 
fasciști.

Opinia publică democratică in
ternațională a primit cu satis
facție această hotărîre, considefînd 
că ea va stimula forțele demo
cratice din R.F.G. și de pretutindeni 
în luqja împotriva recrudescentei 
nazismului, a curentelor neofasciste, 
pentru menținerea și întărirea păcii, 

în aceeași perioadă de timp, ca
binetul vest-german și-a redefinit, 
intr-o ședință specială, politica ener
getică, în perspectiva dezbaterii ce 
a avut Ioc ulterior în Bundestag. în 
declarația guvernamentală prezen
tată parlamentului, cancelarul H. 
Schmidt a apreciat că prioritățile 
pe termen lung în acest domeniu 
trebuie să fie pentru R.F.G. crește
rea utilizării cărbunelui și a energiei 
nucleare. Măsurile concrete, elabora
te de autoritățile federale, prevăd 
construirea de termocentrale ali
mentate cu cărbune, astfel încît pe
trolul să nu mai fie folosit în dece
niul următor la producerea de ener
gie electrică. „Este singura sursă 
de energie — a declarat H. Schmidt 
— care ne permite să fim indepen

denți in raport cu deciziile adoptate 
în străinătate".

Concomitent, se realizează progra
mul de economisire a energiei, adop
tat de guvern vara trecută, care vi
zează îndeosebi diminuarea pierde
rilor de căldură in locuințe și fixa
rea unei limite. în timpul iernii, la 
încălzirea edificiilor publice. Indus
tria de automobile este chemată la 
rindul ei să perfecționeze cît mai 
rapid motoarele, pentru a realiza un 
consum redus de benzină.

Preocupat să nu incite la noi dis
pute în legătură cu utilizarea ener
giei nucleare, guvernul și-a reafir
mat opțiunile sale în favoarea aces
tei surse, anunțînd că va manifesta 
o mare exigență pentru asigurarea 
unui înalt grad de securitate a insta
lațiilor. în elaborarea unei decizii 
finale, care ar necesita și votul par
lamentului, guvernul poate conta și 
pe sprijinul opoziției. La cîteva zile 
după ce a fost desemnat ca singurul 
candidat al celor două partide 
surori — U.C.D. și U.C.S. — la func
ția de cancelar în alegerile generale 
din 1980, Josef Strauss a declarat că 
nu se va plasa în tabăra adversari
lor unui program guvernamental 
prevăzind sporirea folosirii energiei 
nucleare.

în sfîrșit, cifrele și capitolele prin
cipale ale proiectului de buget pe 
anul 1980, prezentate presei de mi
nistrul federal de finanțe, indică alo
cații excepționale în scopul stimulă
rii cercetării științifice și tehnologiei, 
în valoare de 6,1 miliarde mărci, o 
parte însemnată a acestei sume fiind 
destinată cercetării- în domenii de 
vîrf ale energeticii și dezvoltării de 
tehnologii pentru valorificarea resur
selor naționale. Se preconizează, 
printre altele, construirea a trei uzi
ne experimentale de lichefiere a căr
bunelui, fiecare cu o capacitate de 
prelucrare de un milion tone huilă.

Evident, în contextul unei con
juncturi economice internaționale 
complexe, problemele abordate în 
aceste zile, îndeosebi cele legate de 
criza energetică, rămîn în continuare 
la ordinea zilei și vor forma obiec
tul discuțiilor și la reluarea activi
tății Bundestagului in toamnă.

Petre STANCESCU

Membrii comandoului care a ocupat 
ambasada egipteană din Ankara s-au predat
ANKARA (Agerpres). — Gei 

' patru membri ai comandoului apar- 
ținind organizației „Vulturii revolu
ției palestiniene", care a ocupat vi
neri sediul Ambasadei Egiptului din 
Ankara, s-au predat duminică di
mineața autorităților turcești, infor
mează agențiile France Presse și 
Associated Press. Teroriștii au fost 
transportați imediat la sediul Secu
rității din Ankara. Toți ostaticii, in
clusiv ambasadorul Egiptului. Ah
med Kamal Ulama, au fost eliberați. 
Primul ministru egiptean. Mustafa 
Khalil, a declarat că a fost informat 
telefonic de ambasadorul Turciei 
la Cairo că cei șapte ostatici elibe
rați sînt sănătoși și nevătămați. în 
cursul acțiunii teroriste, patru per
soane au murit.

Premierul Turciei, Biilent Ecevit, a 
declarat, în cursul unei conferințe

de presă, că membrii comandoului 
s-au predat autorităților turcești 
„fără ca guvernul turc să fi făcut 
vreo concesie".

într-o altă conferință de presă, 
desfășurată la Ambasada Irakului 
din Ankara. Abou Fariz, responsabil 
cu problemele internaționale în ca
drul Biroului Politic al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a re
afirmat că O.E.P. nu are nici o le
gătură cu grupul „Vulturii revolu
ției palestiniene" și condamnă ferm 
„orice act de genul ocupării Amba
sadei Egiptului" din capitala Tur
ciei.

Cei patru teroriști au fost transfe
rați într-o închisoare militară, s-a 
anunțat Ia Ankara. Se precizează că 
ei „vor răspunde pentru faptele lor 
în fața justiției turcești".

Concluzii asupra experiențelor efectuate 
la bordul complexului spațial sovietic

MOSCOVA 16 (Ager
pres). Luni s-au împli
nit 141 de zile de zbor 
spațial al cosmonauților 
sovietici Vladimir Lia- 
hov și Valeri Riumin, 
aflați la bordul comple
xului orbital „Saliut"- 
„Soiuz". Acest nou re
cord de durată al unei 
misiuni spațiale cu oa
meni la bord a prilejuit 
anumite concluzii unor 
specialiști in domeniul 
cosmic, reluate de agen
ția T.A.S.S. Astfel, Kon
stantin Feoktistov, doc
tor In științe tehnice, el 
însuși cosmonaut, a re

levat că gradul de a- 
daptare la condițiile 
imponderabilității este

atît de mare după o 
ședere de 140 de zile în 
Cosmos, incit eficienta 
muncii cosmonauților 
devine de două-trei ori 
mai mare decît in ca
zul unor misiuni de 
scurtă durată. De ase
menea, zborul stației 
„Saliut" a format la 
specialiștii sovietici 
convingerea că stațiile 
orbitale cu două dispo
zitive de cuplare, cum 
este cazul lui „Saliut", 
asistate de nave cosmi
ce de transport, pot 
funcționa timp de multi 
ani pentru a executa 
diverse lucrări științi
fice și pentru nevoile 
economiei naționale.

La rindul lor, specia
liștii în domeniul me
dicinii, comentind de
pășirea recordului de 
zbor in Cosmos, relevă 
că sistemul de antrena
mente fizice și sprijinul 
psihologic pe care îl 
primește echipajul au 
permis ca fiecare cos
monaut să-și mențină 
în bune condiții ca
pacitatea de muncă. 
Pentru prima oară, cos
monauta au reușit să-și 
mențină in condițiile 
zborului cosmic greu
tatea corporală, iar indi
catorii funcționali prin
cipali ai sistemului car
diovascular corespund 
normelor terestre.
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