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UN AMPLU PROGRAM DE DEZVOLTARE
SI GOSPODĂRIRE RAȚIONALĂ A BAZEI ENERGETICE
de importanță vitală pentru progresul

economic si social al României socialiste
I

„Trebuie să pornim de la necesitatea ca, în următorul deceniu, Romă 
nia să devină independentă din punct de vedere al energiei fi 
bustibilului, să nu mai depindă de import în aceste domenii. Pe lingă 
sursele cunoscute trebuie să intensificăm activitatea pentru descoperi
rea de noi surse de energie"

corn

NICOLAE CEAUȘESCU
este supus dezba- 
întregului popor, 
proiectul Progra- 
cercetare și dez-

Un nou și deosebit de important 
document de lucru 
terii comuniștilor. 
Este vorba despre 
mului-directivă de 
voltare in domeniul energiei pe pe
rioada 1981—1990 și orientările prin
cipale pină in anul 2000, document 
adoptat de Plenara comună a C.C. 
al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a Româ
niei și care va fi supus aprobării Con
gresului al XII-lea al partidului. 
Elaborat sub conducerea nemijlocită 
si cu aportul determinant al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele re
publicii, programul-directivă in do
meniul energiei pornește de la nece
sitatea asigurării surselor de energie 
pentru progresul economico-social 
accelerat al tării noastre, înfăptuirii in 
cele mai bune condiții a Programu
lui partidului. Așa cum se subliniază 
încă de la început, programul-direc
tivă concretizează liniile fundamen
tale ale politicii energetice a parti
dului, ținînd seama de cerințele 
actuale și de perspectivă ale dezvol
tării economiei naționale, precum și 
de implicațiile pe care le generează 
criza energetică ce se manifestă pe 
plan mondial. Tocmai în aceasta re
zidă realismul prevederilor pe care 
le conține programul, profunzimea 
științifică în fundamentarea fiecărui 

In județele din nordul țârii continuâ de zor recoltarea cerealelor păioase

obiectiv, caracterul mobilizator al 
măsurilor stabilite.

Se cuvine precizat că proiectul 
programului-directivă în domeniul 
energiei se înscrie in șirul unui an
samblu de măsuri inițiate in ultimii 
ani de secretarul general al parti
dului nostru pentru dezvoltarea ra
țională a bazei energetice, în strînsă 
legătură cu necesitățile economiei, 
concomitent cu stabilirea unui regim 
de economisire severă a energiei și 
combustibilului. A devenit cunoscut 
faptul câ în țara noastră s-a trecut, 
încă înainte ca pe plan mondial să 
se simtă efectele crizei energetice, la 
o amplă acțiune, fără precedent, 
pentru dezvoltarea bazei energetice 
și folosirea mai judicioasă a com
bustibililor și energiei. încă din anul 
1973, cu profundul spirit prospectiv 
și realist ce caracterizează gindirea 
și activitatea sa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Se impune in 
mod imperios necesitatea unei reo- 
rientări ferme în domeniul consumu
lui de energie și combustibil, a sta
bilirii unei politici riguroase de eco
nomisire a tuturor formelor de ener
gie, mai ales a țițeiului și gazelor, 
de folosire maximă a altor resurse 
energetice de care dispune țara noas
tră, precum și a adoptării unor noi 
soluții și tehnologii de producere a 
energiei".

Iar pentru reglementarea imediată 
a acestor probleme fundamentale 

pentru dezvoltarea economico-socială 
a țării a fost elaborat Decretul Con
siliului de Stat cu privire la măsu
rile de dezvoltare a bazei energetice 
și de folosire mai judicioasă a ener
giei și combustibililor, care ulterior 
a devenit lege. Se declanșa atunci, 
în tara noastră, o nouă și complexă 
acțiune politică in domeniul energe
tic, politică ce avea să polarizeze 
atenția tuturor oamenilor muncii, 
tuturor cetățenilor, a întregului 
popor. Fie că era vorba de revizui
rea tehnologiilor de fabricație ori de 
introducerea altora noi. sau ‘ de 
schimbări esențiale în structura ba
lanței energetice, de limitarea tem
peraturii de încălzire din halele in
dustriale. din birouri sau din camere
le de locuit, de reducerea ilumina
tului sau limitarea vitezei de circu
lație, asemenea măsuri inițiate cu ani 
in urmă de conducerea partidului și 
statului nostru s-au dovedit a fi nu 
numai profund inspirate, ci și vitale 
pentru asigurarea unei balanțe ener
getice capabile să garanteze dezvol- 

. tarea continuă, susținută și moderni
zarea economiei naționale. Chiar 
dacă la vremea respectivă aceste 
măsuri au stîrnft zimbete ironice din 
partea unor adepți ai „huzurului 
energetic", iată că, în scurt timp, o 
serie de țări, chiar și cele mai 
„avute" din punct de vedere 
energetic, se văd obligate Să adopte 
măsuri severe de reducere a consu

murilor, de economisire drastică a 
resurselor de energie și combustibil.

în acest context, al realităților na
ționale și internaționale trebuie 
abordat proiectul programului-direc- 
tivă în domeniul energetic, care, în 
spiritul consecvenței ce caracterizea
ză politica noastră energetică, ca și 
întreaga politică economică a parti
dului. stabilește sarcinile de bază 
privind descoperirea și valorificarea 
de noi resurse energetice, extinderea 
și perfecționarea sistemului electro- 
energetic național, gospodărirea cu 
maximă eficiență a întregului po
tențial energetic de care dispune țara 
noastră, raționalizarea și reducerea 
continuă a consumurilor de energie 
în toate domeniile de activitate, 
creșterea substanțială a valorii eco
nomice obținute pe unitatea de e- 
nergie cheltuită. Desigur, analiza de
taliată a sarcinilor și obiectivelor 
majore propuse, a măsurilor con
crete ce se impun a fi luate in 
fabrici. în institute, la nivelul mi
nisterelor sau al județelor, in gospo
dăriile noastre, ca și explicarea prin
cipalelor prevederi vor constitui .te
matica unei ample dezbateri, la care' 
sintem chemați să participăm cu 
toții, cu ideile și sugestiile noastre, 
cu propunerile concrete, constructive 
menite sâ garanteze înfăptuirea 
neabătută a prevederilor programu- 
lui-directivă.
(Continuare în pag. a IV-a)

Mecanizatorii, țăranii cooperatori 
și specialiștii \ care lucrează pe o- 
goarele județylui Arad au încheiat 
lucrările de recoltare a griului de 
pe întreaga suprafață de 77 700 hec
tare rezervate acestei culturi.

Informînd despre succesul amintit, 
Comitetul județean Arad al P.C.R. 
relevă, în telegrama adresată cu a- 
cest prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că oamenii muncii de la 
sate sint antrenați acum in pregă
tirea campaniei agricole de toam
nă, preocupindu-se cu stăruință de 
aplicarea hotărîrii plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie a.c., a indica
țiilor secretarului general al parti
dului. pentru îmbunătățirea structu
rii culturilor și tehnologiilor acesto
ra. a modernizării întregii activități 
din agricultură și sporirea continuă 
a producției vegetale și animale.

La Palatul Republicii a avut loc, 
marți, 24 iulie, ceremonia înmînării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a Medaliei de aur 
cu plachetă a Institutului de. relații 
internaționale din Roma „pentru 
marfea contribuție la promovarea pă
cii, bun universal al omului", pre
cum și ă medaliei jubiliare emisă de 
institut cu prilejul celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării României.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

să 
cu

vii 
mi

Domnule președinte,
Domnilor,
Tovarăși și prieteni,
Este o deosebită plăcere pentru 

noi să ne întîlnim cu dumneavoas
tră, conducătorii Institutului de 
relații internaționale din Roma, 
eminenți oameni de știință, ai vie
ții politice și sociale italiene, 
vă salutăm în mod cordial, 
toată căldura. (Vii aplauze).

Doresc să exprim cele mai 
mulțumiri pentru medaliile ce 
le-ați acordat cu prilejul împlini
rii a 35 de ani de la victoria re
voluției de eliberare națională și 
socială, antifascistă și antiimperia- 
listă, de la trecerea României pe 
calea dezvoltării economice și so
ciale noi și apoi pe calea edifi
cării orînduirii socialiste, precum 
și pentru politica externă, de des
tindere,' pace și colaborare inter
națională pe care o desfășoară 
România. Apreciez aceste medalii 
ca o expresie a relațiilor bune 
dintre România și Italia, dintre 
popoarele noastre, între care, după 
cum este bine cunoscut, există 
vechi și tradiționale relații de 
prietenie — într-un fel, de ru
denie — de aproape două milenii,

în cadrul aceleiași solemnități, to
varășei Elena Ceaușescu i-au fost 
înmînate, din partea Institutului din 
Roma, Medalia de aur, pentru înalta 
sa contribuție științifică și tehnică 
la progresul românesc și mondial, și 
medalia jubiliară consacrată glorioa
sei aniversări de la 23 August.

Aceste prestigioase distincții confe
rite tovarășului Nicolae 
se adaugă marelui număr 
rii de respect și prețuire 
reconfirme necontenit, de 

Ceaușescu 
de mărtu- 
ce vin să 
pe toate

și care se dezvoltă astăzi în condiții 
noi, în lupta pentru o viață mai 
bună, liberă și demnă pe planeta 
noastră.

Vă mulțumesc, de asemenea, pen
tru aprecierile pe care le-ați rostit 
la adresa politicii României, a ac
tivității mele închinate fericirii 
poporului meu, cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Este, într-adevăr, simbolic faptul 
că ați ales momentul înmînării 
acestor medalii tocmai cu puțin 
timp înainte de marea noastră săr
bătoare națională. In viața unei 
națiuni, 35 de ani nu sînt prea 
mulți. în natură și în univers, 35 
de ani pot fi socotiți o clipă. Dar, 
în acești ani, poporul român a stră
bătut mai multe etape istorice în 
dezvoltarea sa economico-socială ; 
de la societatea burghezo-moșie- 
rească, în care feudalismul deținea 
încă poziții importante, în care ex
ploatarea și asuprirea — națională 
și socială — făceau ca o parte în
semnată a poporului să nu se poată 
bucura din plin de cuceririle știin
ței și culturii, să nu-și aibă asigu
rate condiții demne de viață, 
România a devenit, prin munca în
tregii națiuni, o țară industrial- 
agrară, în care poporului îi sînt asi- 

meridianele, valoarea personalită
ții multilaterale a președintelui 
României,, luptător neobosit pentru 
pace și colaborare, pentru edificarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, a unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră, o lume 
fără arme și războaie în care po
poarele să poată trăi în pace și li
bertate, deplin stăpine pe destinele 
(Continuare în pag. a Ii-a) 

gurate condiții demne de viață, de 
muncă și cultură, și în care tot 
ceea ce se înfăptuiește — atît în 
domeniul material, cît și spiritual 
— este destinat bunăstării și feri
cirii tuturor membrilor societății, 
fiecărui membru în parte.

Putem spune cu deplină satisfac
ție că anii construcției socialiste au 
demonstrat cu putere pentru po
porul nostru că, în condițiile în 
care este deplin stăpîn pe bogățiile 
naționale și pe destinul său, el 
poate să realizeze tot ceea ce își 
propune. Nu vreau să rămîneți, 
cumva, cu impresia că subapreciez 
sau trec cu vederea unele lipsuri 
și greutăți care mai există. Știm 
că mai avem încă multe de făcut 
pentru a realiza pe deplin în viață 
principiile nobile ale socialismului, 
în toate domeniile ; dar ceea ce 
am realizat pînă acum demonstrea
ză că stă în puterea poporului 
nostru să înfăptuiască în bune 
condiții programul de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, să-și asigure o viață tot 
mai demnă, liberă și independentă, 
să se poată bucura astfel din plin 
(Continuare în pag. a IlI-a)

1N CEL MULT 0 SĂPTĂM1NĂ!
• Potrivit condițiilor, trebuie folosite toate mijloacele - combine, coa 

se, seceri
• Griul recoltat-să fie în aceeași zi transportat și depozitat
• Mai multă atenție strîngerii paielor - furaje importante pentru dez 

voltarea zootehniei
Lucrările agricole de sezon au că

pătat caracter de urgență. Vremea 
instabilă din luna iulie — perioadă 
cind lucrătorii ogoarelor au de efec
tuat un mare volum de lucrări — a 
determinat, in unele zone ale țării, o 
anumită întirziere in executarea lor. 
Timpul este acum înaintat și de 
aceea, sub nici un motiv, nu se mai 
poate admite prelungirea lucrărilor 
agricole de sezon. Pe primul plan al 
preocupărilor oamenilor muncii din 
agricultură se situează acum urgen
tarea recoltării griului, astfel incit a- 
ceastă lucrare să se încheie in cel 
mult o săptămină in toate județele. 
Cu atît mai mult se impune si se 
acționeze în acest sens — cu toate 
mijloacele și forțele — întrucît orice 
zi de întirziere poate duce la pier
deri mari de recoltă prin scuturarea 
spicelor.

Din datele centralizate la Ministe
rul Agriculturii rezultă că la data de 
24 iulie griul era cules de pe 83 la 
sută din suprafețele cultivate. Aceas
ta Înseamnă că a mai rămas de strins 
producția de pe circa 380 000 hectare 
cu grîu. Iată cum se prezintă situația 
in cooperativele agricole din județele 
care n-au încheiat recoltarea griului:

Județul Suprafața rămasă 
de recoltat 
(hectare)

Ritm zilnic necesar 
pentru încheierea recoltării 
cel tîrziu la 31 iulie (hectare)

Olt 4 334 722
Timiș 4 699 766
Bihor 15 463 2 577
Sa tu Mare 3 734 622
Dîmbovița 12 022 2 003
Argeș 15 738 2 623
Vilcea 6 008 1 001
Bacău • 7 457 1 243
Vaslui 20 537 3 423
Iași 10 308 1 701
Neamț 11 609 1 935
Sălaj 18 895 3 149
Cluj 31 207 5 201
Alba 21 084 3 512
Hunedoara 4 810 801
Sibiu 15 020 2 530
Mureș 28 371 4 730
Brașov 19 400 3 230
Covasna 14 080 2 347
Harghita 19 866 3 311
Bistrita-Năsăud 12 748 2 123
Suceava 22 047 3 674

După cum rezultă din tabel, multe 
din județele care mai au de recoltat 
grîu pot Încheia această lucrare in 
2—3 zile. De asemenea, celelalte ju
dețe cu suprafețe mai mari, situate

mai ales în zona colinară, centrul 
Transilvaniei și in nordul țării, 
forțele mecanice de care dispun
(Continuare in pag* a IV-a)
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le-au fost conferite medalii de aur si jubiliare ale Institutului de relații Internationale din Rama

Cuvîntul rostit 
de Giovanni Battista Bonelli

Domnule președinte,
Vă rog să permiteți unui magistrat 

Italian, care trebuie să fie, în confor
mitate cu prevederile Constituției, 
deasupra oricărei orientări politice si 
căruia îi revine sarcina de înaltă 
răspundere de a adresa salutul său 
unui brav popor cum este cel 
român și președintelui Nicolae 
Ceaușescu, eminent om politic, să 
înceapă intr-un mod neobișnuit pro
babil în asemenea împrejurări, evo- 
cind antiteza de fond dintre două 
sinonime aparente : vechiul și anti
cul. Cuvinte care integrează. în 
realitate, dialectica contrariilor, apar- 
tinînd patriotului și filozofului ita
lian Giuseppe Mazzini. potrivit 
căruia trecutul, în esența sa cea mai 
bună și deci eternă, acționează asu
pra prezentului pentru a determina 
viitorul. în lumina acestui adevăr, 
prietenia dintre popoarele italian și 
român se pierde în mileniile Istoriei. 
Mărturia de necontestat este evi
dentă în asemănarea limbilor, în 
simpatia perenă și reciprocă. în aver
siunea comună și de neînfrînt pentru 
tot ceea ce este injustiție și anacro
nism din punct de vedere logic, etic 
și real.

Nu întimplățor interpretul ideal al 
principiilor ce reprezintă suportul 
fundamental și Indispensabil al unei 
lumi care trebuie să fie casa fiecă
rui om a fost identificat de poporul 
român in președintele Nicolae 
Ceaușescu. deci într-un om care, 
încă din fragedă tinerețe a trans
format suferința personală într-o 
normă a eliberării colective, la nivel 
național și internațional, ideal conto
pit și armonizat într-un concept de 
bază : respingerea violenței în toate 
multiplele sale manifestări, aparerjt 
diferite, dar asemănătoare în fond. 
El refuză politica de intimidare cu 
folosirea armelor, instrumente de 
exploatare ale unul colonialism vechi 
și nou, ale dominației de orice fel. 
metodă veche și depășită, care tre
buie să fie înlocuită cu noul princi
piu al înțelegerii universale, princi
piu pe care un artist și gînditor ita
lian. Luigi Pirandello, într-o instinc
tivă și totală antiteză cu vremurile 
de tiranie, cu o intuiție ascuțită si 
profundă, l-a Identificat in respec
tarea „rațiunii celorlalți".

Relevmd, în continuare, per
sonalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ideile sale nobile, vorbi
torul a subliniat spiritul larg al 
omului politic onorat, preocuparea 
de a nu impune un sistem unic, ci de 
a respecta căile naționale, principiile, 
tradițiile proprii fiecăruia. Această 
dovadă a întrepătrunderii dintre gin- 
ditor și omul politic este probată de 
respingerea netă, curajoasă a tuturor

Cuvîntul rostit de Giancarlo de Carolis
Domnule președinte.
Ca vechi membru al Institutului 

pentru relații internaționale și in ca
litate de președinte al Comisiei ju
ridice a Senatului Republicii Italiene, 
cred că, în această împrejurare, mă 
pot adresa dumneavoastră în modul 
cel mai sincer și respectuos, amin
tind în primul rînd Apelul solemn 

(Urmare din pag. I)
lor, pe dreptul de a-și construi o 
viață demnă și prosperă.

La rîndul lor, distincțiile conferite 
tovarășei Elena Ceaușescu reprezintă 
un nou și cald omagiu adus perso
nalității și operei sale, care se bucură 
astăzi de un larg prestigiu interna
țional și care onorează deopotrivă pe 
toți1 oamenii de știință din țara 
noastr^

La ceremonie au luat parte to
varășii Ilie Verdeț, Iosif Banc. Emil 
Bobu, Virgil Cazacu. Gheorghe Cioa
ră, Lina Ciobanu, Constantin Dăscă- 
lescu. Ion Dincă, -Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe, Pană, Ion 
Pățan, Gheorghe Radulescu, Iosif 
Uglar, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu. Mihal 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile Pati- 
lineț, Ion Ursu, Dumitru Popa, Ilie 
Rădulescu, Marin Vasile, precum și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membrii delega
ției Institutului de relații internațio
nale din Roma, âosită în Capitală 
pentru a înmina tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu înaltele distincții. Din 
delegație fac parte prof. dr. Giovanni 
Battista Bonelli, președintele Insti
tutului de relații Internationale din 

cererilor Insistente de condamnare a 
părerilor și atitudinilor care aparțin 
altuia chiar și în probleme de impor
tanță vitală. Iar consecințele unei 
asemenea concepții revoluționare 
pașnice sînt bine cunoscute și ele gă
sesc ecou, cu mărturia adevărului, in 
rîndul popoarelor de pe toate conti
nentele.

Cred că rezultă cu claritate în acest 
sens viabilitatea unei teorii care vine 
in apărarea tuturor și a fiecăruia, 
indleînd în mod obiectiv un impera
tiv comun : respectul omului in co
lectivitățile civilizat organizate. Res
pect care impune cu insistență opri
rea oricărei ingeriențe în pragul ca
sei altuia, respectarea liberei alegeri 
a drumului fiecăruia pentru binele 
general, ca o componentă a păcii 
naționale și internaționale.

Toate aceste considerente conduc 
la excluderea falsei fundamentări a 
fragilității acțiunilor de politică in
ternațională. Dimpotrivă, ele poartă 
in mod voit amprenta respectării 
Scrupuloase a autonomiei fiecăruia, 
principiu adoptat dealtfel și în pro
blema respectării drepturilor și a ga
ranțiilor individuale în fiecare stat. 
Este o temă în legătură cu care pre
ședintele Ceaușescu a exprimat, lim
pede și consecvent, principiile În
scrise in Actul de la Helsinki, mani- 
festînd un interes crescind, care re
prezintă fără îndoială un important 
și autorizat punct de vederte în ma
terie.

Poate că mulțimile din cele patru 
colțuri ale pămîntulul, dincolo de 
aparente — a spus vorbitorul — au 
intuit vremurile noi, necesitatea unei 
schimbări reale, bazate pe logică. și 
înțelegere, net separate de violentă, 
de arnla sa fatală, de Înșelăciune, 
de fața sa obscură și insidioasă. 
Aceste mulțimi se unesc intre ele 
pentru ca realitatea să nu confirme 
incă o dată amara judecată a lui 
Tomasi di Lampedusa, artist italian, 
potrivit căruia pentru săraci totul 
se transformă in aparență, dar în 
substanță rămîne neschimbat. Pentru 
progresul omului nou, totdeauna și 
pretutindeni stăpîn al destinului său, 
este încă o dată evidentă coincidența 
semnificativă dintre logica nouă a 
eliberării și filozofia acțiunii pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Pacea deci în locul războiului, ra
țiunea în locul violentei, consensul 
în locul constringent binele tuturor 
în locul egoismului fiecăruia, convie
țuirea în armonie cu noile popoare 
eliberate de exploatare și care se ri
dică pentru eliberarea totală, de 
orice dominație.

Aceasta este in esență gtndirea. 
viata și acțiunea unui om. a Iui 
Nicolae Ceaușescu. președintele po
porului român. (Aplauze).

pentru pace pe care, la sfirșitul anu
lui trecut, poporul Republicii Socia
liste România, prin intermediul Ma
rii Adunări Naționale, întrunită cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări a 
formării statului național unitar ro
mân, l-a adresat pariamentelor.^gu- . 
vernelor și popoarelor din lumea în
treagă.

Apelul de a dezvolta cooperarea,

Ceremonia de la Palatul
Roma, consilier la Curtea supremă 
do casație, Giancarlo de Carolis, se
nator, președintele Comisiei juridica 
a Senatului italian, prof. dr. Gian
carlo Ella Valori, secretar general al 
Institutului de relații Internationale 
din Roma, prof. dr. Adolfo Gamba
rini, de la Universitatea din Bologna, 
dr. Enrico Ferri, Franco Marzachi și 
dr. Domenico Nastro, membri ai 
Consiliului suprem .al Magistraturii 
italiene, dr. Mario Usellini, deputat 
democrat-creștln în Parlamentul ita
lian, Massimo Pini, membru al C.C. 
al Partidului Socialist Italian, direc
torul Editurii. Sugar, dr. Domenico 
la Bozzetta, procuror șef în Alto 
Adige — Trento, dr. Attilio Rossi, 
președinte de secție la Curtea supre
mă de casație, prof. dr. Giuseppe 
Tapaneco, directorul Institutului de 
chimie de la Universitatea din Pisa.

A fost de față Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

în deschiderea ceremoniei, a luat 
cuvîntul tovarășul Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, care, adre- 

prietenia și înțelegerea în vederea 
întăririi procesului de destindere și 
consolidării securității internaționale 
a fost primit de Parlamentul italian 
— fiind apreciat și difuzat la iniția
tiva președintelui Senatului, Amin- 
tore Fanfani — din' partea unei țări 
care, mai mult decît altele, este com
petentă și în măsură să îndemne po
poarele — și în special pe cele euro
pene— la pace, după cum rezultă in 
mod exemplar din conținutul Ape
lului la care m*am referit.

, Relațiile și dezvoltarea prezentă a 
României de azi, o țarii pe care o 
urmărim cu atdnție și dragoste, pre
cum și linia politicii externe trasate 
de mai mulți ani de dumneavoastră, 
domnule președinte, față de care nu
trim o admirație constantă, ne dau 
garanția sincerității nobilului dum
neavoastră Apel care ne îndeam
nă la pace și înțelegere între 
popoare. în acest Apel ne-a impre
sionat și interesat, mai ales, cum este 
și normal, atenția acordată în mod 
deosebit Europei, șl prin aceasta pro
blemelor care ne stau la inimă și ne 
preocupă atît pe noi, cit și pe dum
neavoastră în calitate de europeni..

România, prin poziția sa politică, 
geografică, culturală și prin întreaga 
sa dezvoltare economică, prezentă 
și în perspectivă, este în mod real și 
vital interesată în realizarea dezan
gajării militare și a dezarmării în 

. Europa.
In aceste propuneri noi am găsit 

un ton de mare obiectivitate și serio
zitate, care poate fi foarte eficace, 
indicînd ca bază pentru tratative atît 
propunerile țărilor socialiste, cît și 
ale celor occidentale, precum și ex
cluderea absolută a avantajelor uni
laterale. în același timp, șe are in 
vedere participarea la aceste tratati
ve a tuturor statelor europene, indi
ferent de mărime și regim social.

Orice persoană de bună credință 
și obiectivă trebuie să recunoască 
onestitatea și, lealitatea cu care 
România înțelege să-și continue șl 
în viitor eforturile în direcția conso
lidării destinderii și a încrederii în
tre națiuni, pentru realizarea dezan
gajării militare și a dezarmării : un 
angajament prețios, mai cu seamă 
dacă avem în vedere reuniunea de la 
Madrid din anul 1980.

Italia, prin poziția sa — ca dealtfel 
și celelalte popoare — este în mod 
obiectiv interesată nu numai în asi
gurarea păcii, dar, in special, într-o 
dezvoltare tot mai amplă a relațiilor 
teconomice și culturale intereuropene. 
O politică democratică de dezvoltare 
'socială și economică, ce corespunde 
vocației maselor populare ale Italiei, 
nu-și poate găsi deci reflectarea fi
rească decît într-o politică externă 
care face din pace punctul său major 
de referință.

Mă asociez fără rezerve la chema
rea finală a nobilului dumneavoastră 
apel de a se pune capăt. risipei lip
site de sens, în scopuri militare, de 
distrugere și moarte, a acelor energii 

■ materiale și umane care trebuie să 
servească la edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Poporul român se pregătește să săr
bătorească cea de-a 35-a aniversare 
a eliberării țării.

Dumneavoastră, domnule președin
te, care ați participat la lupta de eli
berare și ați știut să interpretați 
după aceea cu curaj dorința de inde
pendență și de autonomie a poporu
lui român, sînteți garantul acestui 
ideal și în viitor. (Aplauze).

sîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, a spus :

în numele Prezidiului Academiei 
de științe sociale și politice am 
deosebita onoare de a vă prezenta 
delegația conducerii Institutului de 
relații internaționale din Roma, pe 
care ați avut bunăvoința de â o 
primi la Consiliul de Stat, răspun- 
zînd dorinței lor de a vă exprima 
respectul și înaltă lor apreciere pen
tru opera dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe președinte al re
publicii, dedicată păcii și colaborării 
între popoare, pentru contribuția 
dumneavoastră științifică, stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, la pro
gresul românesc șl mondial.

Prezenta delegației colegilor noștri 
Jtalieni la București, în preajma pre
gătirilor pentru sărbătorirea celei 
de-a 35-a aniversări a Zilei noastre 
naționale, 23 August, coincide cu lan
sarea marilor programe-directive ale 
dezvoltării României în deceniul ști
inței șl tehnicii, al triumfului calită
ții materiale și morale a propășirii

Cuvîntul adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

de Giancarlo Elia Valori
Domnule președinte,
în numele Institutului pentru re

lații internaționale și al meu perso
nal sînt fericit să vă adresez cel 
mai respectuos salut.

Cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a eliberării României, insti
tutul a hotărît, in unanimitate, să 
vă confere Medalia de aur cu pla
chetă pe care astăzi am onoarea să 
vi-o inmînez în mod solemn.

Acesta este un moment deosebit 
de semnificativ pentru noi, un mo
ment ce ne oferă ocazia de a lua din 
nou contact cu realitățile românești. 
Azi, la Cea de-a 35-a aniversare a 
istoricei zile de 23 August, există o 
puternică bază tehnico-materială 
pentru industria românească și s-au 
creat condiții favorabile pentru a 
face din actualul plan cincinal cin
cinalul revoluției tehnico-științifice. 
Succesele din industrie, susținute de 
succesele în agricultură și de o con
stantă creștere â producției, asigură 
srftisfaceree cerințelor crescînde de 
viață ale oamenilor muncii, paralel 
cu dezvoltarea generală a economiei 
românești.

Sintem bucuroși să constatăm, de 
asemenea, domnule președinte, că 
efectele crizei, care a afectat recent 
și care continuă să afecteze econo
mia mondială, ș-au resimțit atit da 
puțin asupra realităților românești. 
Politica inteligentă a României în 
problema energiei a pus la adăpost 
pentru mult timp țara, limitind, așa
dar, mult dependența de alții. A 
crescut Ia maximum potențialul e- 
nergetic, prin folosirea unor cate
gorii de resurse naturale. în cei 35 
de ani care au trecut de la eliberare 
a fost posibilă asigurarea creșterii 
corespunzătoare a bazei energetice 
și a bazei de materii prime necesare 
industriei.

Pentru toate aceste realizări deose
bit de pozitive, vă rog să primiți, 
domnule președinte, sincerele noas
tre felicitări pentru modul în care 
conduceți țara și poporul român, 
care, cu atîta inteligență, gospodă
rește resursele naționale, fiind stăpîn 
pe propriul său destin.

Aceleași criterii care inspiră poli
tica internă românească și care au 
determinat o dezvoltare atît de stră
lucitoare sîht la înălțimea prestigiu
lui de care se bucură Republica So
cialistă România pe plan internațio
nal. Ele se inspiră din dragostea 
pentru libertate și autodeterminarea 
popoarelor, din respectul pentru su
veranitatea națională, din voința de 
a lupta împotriva exploatării și a 
politicii de dictat.

Și anul 1979 este Un an de mari 
transformări, în care s-a manifestat 
mai clar ca in trecut hotărîrea unor 
țări din Asia, Africa și Americă La
tină de a se dezvolta in mod Inde
pendent nu numai din punct de ve
dere politic. Aș spune că ceeâ că să 
manifestă mai pregnant în această 
opțiune este voința popoarelor aces
tor țări pentru autodeterminare, o 
voință care este mai ales semnul 
unei conștiințe noi a propriei forța 
și al dreptului de a o manifestă. 
Vechea politică de dominație și

Republicii
patriei noastre pînă la începutul unui 
nou mileniu.

Aș zice că oaspeții noștri au șansa 
unui moment potrivit, in care gestul 
și prezența lor se Încadrează in cli
matul de avînt științific și social-po
litic în care trăim aceste clipe, noi, 
românii, și cred că este, de asemenea, 
locul și clipa de a vă mulțumi pen
tru această primire care ne onorează 
pe noi toți, cei ce lucrăm în țoate do
meniile științei și culturii, și care ne 
oferă prilejul ds a vă exprima o dată 
mai mult profunda noastră gratitu
dine și admirație și neclintitului de
votament pe care-1 nutrim față de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru. .

în continuare, au rostit alocuțiuni 
omagiale prof. dr. Giovanni Battista 
Bonelli, Giancarlo de Carolia, prof, 
dr. Giancarlo Elia Valori și prof. dr. 
Adolfo Gamberini.

înaltele distincții au fost înmînat» 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu de Gian
carlo Elia Valori.

Șefului statului român i-a fost în- 

dictat pare a fi destinată dispariției, 
fiind înlocuită eu o politică de co
laborare cu toate națiunile, pe baza 
unei depline egalități. Deși s-au ob
ținut progrese pe calea cooperării 
între state, trebuie să spunem totuși 
Ca politica do destindere se afla nu
mai la Început șl că prin perpetuarea 
unor conflicte, prin nesoluționarea 
anumitor probleme se menține peri
colul la adresa securității interna
ționale. •

Referindu-se la contribuția Româ
niei la soluționarea problemelor com
plexe ce preocupă ^omenirea, vorbi
torul a spus : Dumneavoastră, dom
nule președinte, ați fost primul care 
a definit conceptul noii ordini eco
nomice internhționale ; o ordine prin 
care să fie intr-adevăr recunoscut 
fiecărui stat dreptul la autodetermi
nare, indiferent de mărime sau 
orînduire socială. Fiecare stat, de 
asemenea, trebuie să fie inte
resat să coopereze cu celelalte, 
creîndu-se condițiile pentru in
tensificarea schimburilor econo
mice, precum și a celor pe plan teh
nic și tehnologic, științific și cultu
ral. O problemă de mare importantă, 
care presupune printre altele o serie 
de măsuri, este aceea de a stabili, la 
nivel practic, un raport echitabil 
între prețurile materiilor prime și 
preturile produselor industriale.

înspirîndu-se din această poziție 
a dumneavoastră, domnule președinte, 
s-a creat la Paris Institutul pentru 
problemele unei noi ordini economice 
internaționale, sub președinția lui 
Arturo Frondizi, fost președinte al 
Republicii Argentina. Sînt bucuros 
și onorat de a face și eu parte din 
acest institut și să constat că această 
inițiativă capătă un rol practic în 
confruntările de idei, în vederea ac
ționării concrete pentru crearea unei 
noi ordini economice internaționale.

Cred că nu există un prilej mai 
bun decît cea de-a 35-a aniversare a 
eliberării României pentru a sublinia 
încă o dată eficiența și originalitatea 
gindlrii dumneavoastră, domnule 
președinte, strălucita dumneavoastră 
operă, ca și contribuția României Ia 
cauza păcii, a unei păci care să se 
realizeze atît pe calea progresului 
popoarelor, cit și pe calea renunțării 
la armament,e.

De fapt nici o problemă nu poate 
fi rezolvată prin folosirea forței, ci 
numai pe calea negocierilor, a înțe
legerii pașnice. înfăptuirea dezar
mării generale, și în special a de
zarmării titicleare, și desființarea 
blocurilor militare opuse in Europa 
și restul lumii se impun deci ca 
măsuri indispensabile pentru Înfăp
tuirea păcii și, în același timp, ca o 
mai bună garanție a progresului. 
Dezarmarea și dezangajarea mili
tară vor duce de fapt la refolosirea 
unor însemnate resurse financiare 
în scopul promovării, ca țel final, a 
dezvoltării pe scară mondială.

Exprimînd, incă o dată, cea mai 
sinceră apreciere pentru activitatea 
concretă desfășurată de dumnea
voastră și de Republica Socialistă 
România în aceste domenii, am 
onoarea de a vă reînnoi, domnule 
președinte, respectuosul meu salut. 
(Aplauze).

mînat, de asemenea, un volum, apă
rut în limba italiană, cu articole și 
cuvintări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, , intitulat semnificativ 
„Pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună".

Exprimînd calde mulțumiri, a luat 
cuvîntul tovarășa Elena Ceaușescu.

Invitat să ia cuvîntul la ceremonie, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
rostit o cuvîntare, care a fost urmă
rită cu deosebit interes și deplină a- 
probare de cei prezenți.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, a luat cuvîntul președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, tovarășul Mihnea Gheorghiu.

Membrii delegației Institutului de 
relații internaționale din Roma au 
felicitat călduros pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu pentru distincțiile 
ce le-au fost conferite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost, de 
asemenea, felicitați cu căldură de to
varășii din conducerea partidului și 
statului nostru.

în încheierea ceremoniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au fotografiat cu mem
brii delegației italiene și s-au între
ținut cu ei intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

Cuvîntul adresat tovarășei
Elena Ceaușescu de Giancarlo Elia Valori

Stimată doamnă,
Este pentru mine o mare onoare si 

o deosebită plăcere să vă înmîjiez, in 
mod oficial, in numele Institutul ii 
pentru relații internaționale. Meda
lia de aur, conferire hotărîtă în una
nimitate de către Consiliul general 
ăl institutului. în semn de recunoaș
tere a contribuției științifice, deose
bit de înalte, pe care dumneavoastră 
ați dat-o cercetărilor în domeniul 
chimiei, în calitate de director gene
ral al Institutului central de chimie, 
ca șl de președinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie al 
Republicii Socialiste România.

Aportul cunoștințelor și experien
țelor dumneavoastră în domeniul cer
cetării științifice s-a dovedit prețios 
pentru dezvoltarea ffli numai a nobi
lei națiuni române, dar și pentru res
tul Europei și reprezintă o cucerire 
trainică pentru dezvoltare in general.

Orice progres pe planul științei și 
tehnicii reprezintă o garanție pentru 
Îmbunătățirea condițiilor de viață aie 
popoarelor, pentru victoria asupra 
foamei, asupra bolilor și războiului.

Este deci o operă deosebit de me-

Cuvîntul rostit de
Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
In numele Secției științifice a In

stitutului pentru relații internațio
nale. pe care, împreună cu președin
tele Bonelli, am plăcerea să o con
duc, vă adresăm cele mai vii și sin
cere felicitări.

Importanta distincție care v-a fost 
înmînată este expresia celei mai 
înalte aprecieri față de contribuția 
dumneavoastră la cercetarea științi
fică românească.

Activitatea dumneavoastră în do
meniul chimiei, in calitatea de pre
ședinte al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie și de director 
general al Institutului central de 
chimie din Republica Socialistă 
România, a fost determinantă pen
tru progresul chimiei în tara dum
neavoastră, cercetări care, dealtfel, 
stnt urmărite în Italia cu mare 
atenție și care se Încadrează în dez
voltarea generală a cercetării științi
fice nu numai românești. Este vorba, 
de fapt, de cercetări de amplă rezo
nanță europeană în care este posibil 
să recunoști semnele unei profunde 
tradiții comune, caracteristică intre-

Cuvîntul tovarășului
Mult iubită și stimate tovarășa 

președinte,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați oaspeți și colegi,
La Încheierea acestei solemnități 

Vă rog să-mi acordați permisiunea 
de a mă face ecoul sentimentelor 
de mindrie și gratitudine cu care 
oamenii de știință și cultură din țara 
noastră, academiile de știință și in
stitutele noastre primesc, acum, în 
preajma glorioasei aniversări a Zi
lei naționale a României, o nouă 
mărturie a înaltei dumneavoastră 
atenții acordate — cu perseverență 
și profund atașament — științelor 
românești și destinului lor națio
nal și universal.

în numele prezidiului Academiei da 
științe sociale și politice, al cărei 
fondator și Președinte de Onoare 
sînteți, vă rog, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne îngăduiți 
a adăuga omagiului colegilor noștri 
italieni expresia profundei noastră 
Stime și afecțiuni și cele mal căl
duroase felicitări pentru noua dis
tincție ce v-a fost decernată. Ea se 
adaugă marelui număr de mărturii 
de respect și prețuire ce vin să re
confirme necontenit, de pe toate me
ridianele lumii, valoarea personali
tății dumneavoastră multilaterale și 
dimensiunea ei istorică in actuali
tatea social-politică internațională, 
precum și toiul proeminent al to
varășei Elena Ceaușescu în dezvol
tarea științei românești. Acceptînd 
medalia de aur cu plachetă a In
stitutului de relații internaționale 
din Roma ați avut bunăvoința de 
a sublinia rolul ce-i revine în ac
țiunea pe care științele politice con
temporane trebuie să și-o asume în 
favoarea păcii și colaborării în
tre popoare, în dezvoltarea Știin
ței și culturii universale. Ma
rile programe naționale actuale și 
viitoare de expansiune a cerce
tării multilaterale, de dezvoltare 
și aplicare a științei și tehnicii 
în cele mai vaste domenii ale dez- 

ritorie ceea' ce ați făcut dumneavoas
tră, stimată doathnă, Operă in care se 
regăsește angajată o întreagă viață 
dedicată libertății și demnității omu
lui. Este o operă dusă cu curaj nu 
numai in cei 35 de ani care au tre- 

. cut de la eliberarea țării dumnea
voastră, ci și înainte, în anii luptei 
împotriva fascismului, ani în care alt 
fost protagonistă, alături de pre
ședintele Nieolae Ceaușescu, într-o 
serie întreagă de acțiuni.

în cadrul celebrării celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării României, acest 
gest al nostru capătă pentru noi toți 
multiple semnificații și, înainte de 
toate, acela de a vă exprima admira
ția noastră. Ea se leagă de o sinceră 
și profundă stimă față de marea și 
nobila dv. țară, la care apreciem, in 
mod deosebit, alături de o dezvoltare 
multiplă și armonioasă pe plan in
tern, ferma operă in favoarea liber
tății, pe plan extern, modul în care 
sprijină exigențele și aspirațiile țâ
rilor în curs de dezvoltare.

Confirmîndu-vă, încă o dată. în ca
drul acestei solemnități, stima noas
tră cea mai vie și profundă, vă adre
sam un respectuos salut. (Aplaude’

'■'R '

Adolfo Gamberini
gului continent european și țărilor 
care îl compun, atît în domeniul cul
turii. cît mai aies al științei.

Sintem, de asemenea, fericiți să 
constatăm o precisă, punctuală co
respondență între evoluția cercetă
rilor științifice in țara dumneavoas
tră — evoluție la care ați avut o 
contribuție atit de importantă — și 
dezvoltarea generală a tuturor acti
vităților productive, precum și a artei 
și culturii.

Dacă astăzi România este țara 
care este, față de care noi toți avem 
o admirație atît de profundă, aceasta 
se datorează și cercetărilor științifice 
realizate de dumneavoastră, stimată 
doamnă, hotărîrii dumneavoastră de 
a străbate drumul științei, un drum 
presărat cu îndoieli și sacrificii, dar 
care odată depășite oferă bucuria 
descoperirii și deci a confirmării 
binefăcătoare a validității unei 
ipoteze.

Vă exprim, încă o dată, în numele 
Secției științifice a Institutului pen
tru relații internaționale, felicită
rile cele mai vii și vă urez cele mai 
mari succese și in viitor. (Aplauze).

Mihnea Gheorghiu
voltărli tehnico-economice și sociale 
a României sînt izvorlte din iniția
tiva dumneavoastră inspirată și ex
primă elanul și angajamentul suprem 
al intelectualității, al tuturor oameni
lor muncii, al întregului popor român, 
dornic Să-și făurească destinul meri
tat, într-o lume a progresului, a coo
perării și prieteniei între popoare. 
Asociem aceleași bune sentimente de 
respect și cele mai calde felicitări 
prilejului acceptării de către tovarășa 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu. 
președintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a distincției 
prin care colegii noștri italieni au do
rit să aducă omagiul secțiunilor știin
țifice ale Institutului de la Roma 
personalității și operei dumneavoas
tră. care se bucură azi de un înalt 
prestigiu internațional și care ne 
onorează deopotrivă, pe toți oamenii 
de știință din România.

Tovarășe președinte, sintem 
bucuroși și mîndri că participăm 
la această nouă expresie internațio
nală 'a meritelor dumneavoastră de 
excepție. Dar este pentru noi și un 
prilej fericit de a vă asigura, o dată 
mai mult, că vă puteți bizui pe <1 ® 
votamentul nețărmurit al tuturor 
menilor de știință, din toate dome
niile de activitate din țara noastră, 
pentru înfăptuirea mărețelor progiâ- 
me-directive pe care ni le-a trasat 
partidul, personal dumneavoastră, și 
»ă ne exprimăm profunda satisfacție 
că admirația noastră fierbinte și ade
ziunea nedrămuită față de opera pe 
care o desfășurați spre binele po
porului român și suveranității sale, 
al libertății și independenței tuturor 
popoarelor, sint împărtășite și de co
legii noștri din conducerea Institu
tului de relații internaționale de la 
Roma, prezenți la această ceremonie.

Permiteți-mi să le împărtășesc 
afectuoasa expresie a recunoștinței 
ce le purtăm pentru gestul lor de 
respect față de iubitul și mult stima
tul nostru președinte și față de 
tovarășa Elena Ceaușescu și să le 
adresez cele mai bune urări de suc
ces in realizarea Idealurilor de 
care sînt animați. (Aplauze).
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La mina Urdarl, 
in bazinul Gorjului — 
80 000 tone lignit în plus

Minerii de la Urdari au extras 
zilnic, în plus, de la începutul lunii 
iulie, cite 1 500 tone cărbune, fapt 
ce le-a permis ca. în două decade, 
să îndeplinească planul pe tntreago 
lună. Succesul colectivului acestei

Succese in cinstea 
marii sărbători

unități miniere, declarată model în 
industria carboniferă a Gorjului, 
are la bază acțiunile inițiate pentru 
creșterea indicilor de utilizare a 
complexelor mecanizate de abataj, 
pentru îmbunătățirea activităților 
la investiții și pregătire a noilor 
fronturi de lucru, pentru darea in 
folosință, mai devreme, a capacită
ților planificate.

înscris în cadrul acțiunii genera
le de a ridica producția de cărbune 
la 75 000 tone pe zi, succesul amin
tit le-a permis minerilor de la Ur
dari să rotunjească la 80 000 tone 
cantitatea de cărbune extrasă în 
plus de la începutul anului, să de
pășească simțitor angajamentele 
asumate în întrecerea socialistă în 
întîmpinarea zilei de 23 August.

Economii valutare 
prin autoutilare

La Combinatul de îngrășăminte 
chimice Azomureș din Tg. Mures, 
promovarea noului în ■ producție se 
înscrie ca obiectiv prioritar în ac
tivitatea de creație tehnico-științi- 
fică. Au fost realizate prin forțe 
proprii numeroase utilaje, instalații, , 
agregate și piese de schimb, multe 
din ele procurate pînă acum din 
import. în șirul celor mai noi rea
lizări se înscriu între altele : insta
lația de rearmare automată a caza- 
nelor de la cele două termocentrale 
din combinat, instalația de spălare 
eu acid a evaporatoarelor de la azo
tatul de amoniu, îmbunătățirea con
structivă a obturatoarelor unor 
vane automate de la instalația de 
îngrășăminte complexe și altele.

Paralel ș-a desfășurat 0 susținută 
activitate de creație tehnico-ștlinți- 
fică vizînd creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor și 
îmbunătățirea calității produselor, 
în acest sens au fost aplicate peste 
300 de studii, acțiuni șl idei de mare 
eficiență. Au fost asimilate în pro
ducție, totodată, aproape 100 de uti
laje anexe, piese de schimb și ar
mături etc., care contribuie la dimi
nuarea efortului valutar al unității 
cu peste 5 milioane lei valută, 
pe an.

O nouă fabrică 
de betoane

începîild din prima zi a acestei 
săptămini, în județul Constanța 
produce o nouă fabrică de betoane. 
Amplasată chiar pe unul din malu
rile noului port Constanța-Sud — 
Agigea, această instalație de măre 
productivitate produce mai multe 
sorturi de betoane de clase superi
oare, ce vor fi incorporate în ecluza 
de la ieșirea in mare a Canalului 
Dunărea — Marea Neagră, precum 
și în danele portului Constanța- 
Sud — Agigea.

Complet automată, prevăzută cu 
sisteme moderne de comandă și 
programare, fabrica de betoane de 

la Agigea are o capacitate de 
3 000 mc betoane în 24 ore. Conco
mitent, lucrătorii de la întreprinde
rea de construcții hidrotehnice — 
beneficiarii și constructorii acestui 
obiectiv — au început în devans lu
crările de' dublare a liniei ferate 
Sitorman — Agigea, pe care se 
transportă piatra necesară de la 
carieră pe platforma portului. 
(Agerpres)

A 5-a instalație 
tehnologică 

în regie proprie
Colectivul Combinatului chimic 

din orașul Victoria a dat în exploa
tare o nouă instalație, a cincea, 
executată în regie proprie. Este 
vorba de instalația de divinilbenzen, 
produs utilizat ea materie primă 
la fabricarea schimbătorilor de ioni, 
realizați tot aici. O parte din uti
laje au fost asigurate în cadrul ac
țiunii de autoutilare, iar altă parte 
livrate de întreprinderea de utilaj 
chimic din Făgăraș. Prin intrarea în 
funcțiune a acestei noi instalații sa 
elimină importul de divinilbenzen, 
realizîndu-se o economie de peste 
1,5 milioane lei valută. (Nicolae 
Mocanu).

Un nou tip de tractor
Constructorii de mașini de la 

întreprinderea de tractoare din 
Miercurea Cluc dedică apropiatei 
sărbători un nou succes : asimilarea 
producției unui nou tip de tractor 
cu senile — „Universal“-SM 640 de 
60 C.P. — destinat lucrărilor agrico
le în pantă. Acesta este al 8-lea tip 
din familia tractoarelor fabricate ia 
Miercurea Ciuc. (I.D. Kiss).

Recordul sondorilor
Brigada de sondori condusă de 

maistrul Alexandru Manea, de la 
schela Craiova, a încheiat lucrările 
de săpare a sondei „R-557", de adin- 
Cime medie, în 44 de zile de la de
mararea lucrării, înregistrînd cea 
mai ridicată productivitate de pină 
acum în straturile petroliere din 
Oltenia. După cum precizează ing. 
Florea Gheorghe, coordonatorul ser
viciului de foraj al unității, este 
vorba de un record de foraj — 
timpul efectiv de lucru înregis
trat de această brigadă reprezen- 
tînd jumătate din nivelul cel mai 
redus atins pînă în prezent in 
Oltenia la adîncimea de 2 500 me
tri. Succesul are la bază buna or

ganizare a activității celor 25 de 
muncitori, preocuparea lor pentru 
prevenirea defecțiunilor și reduce
rea timpului neproductiv, îmbună
tățirile aduse instalației de foraj 
„F-125" de specialiștii întreprinderii 
„1 Mai" — Ploiești. (Agerpres)

Utilaje tehnologice 
de mare complexitate 

livrate în avans
Colectivul de muncitori și spe

cialiști de la fabrica de uti
laj metalurgic a I.U.T. Buzău a 
realjzat, in premieră pe țară, o 
seamă de instalații necesare Lami
norului de tablă groasă din Galați 
și Combinatului siderurgic din Hu
nedoara. Au fost livrate laminoru
lui gălățean instalația de acționare 
hidraulică a mașinii de turnare 
continuă, căile cu role pentru caja 
degrosisoare și finisoare, paturile 
de răcire nr. 1 și nr. 2 ale lami
norului. Colectivul fabricii a livrat 
în avans cu o lună și jumătate 
utilajele pentru paturilevde răcire 
nr. 3, contribuind astfel la scurtarea 
termenului de punere în funcțiune 
a instalațiilor laminorului. (Mihai 
Bâzu).
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ÎNALTĂ PREȚUIRE CONTRIBUȚIEI ROMÂNIȘI LA CAUZA PĂCH ȘI COLABORĂRII

ÎNTRE POPOARE, LA ÎNFLORIREA ȘTIINȚEI !JL PR0GRESUL UI_ OMENIRE

TOVARĂSULUI NICOLAE CEAUSESCU SI TUVARASEI ELENA CEAUSESCU
le-au fost conferite medalii de aur si jubiliare ale Institutului de relații internaționale din Boma
CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

de minunatele cuceriri ale științei 
și civilizației umane.

Sînt printre dumneavoastră unii 
care au mai fost în România și 
cunosc ceea ce a realizat poporul 
român pe calea dezvoltării sale 
libere. Zilele acestea am publicat 
proiectele a trei documente cu pri
vire la dezvoltarea viitoare a 
României — Directivele cu privi
re la dezvoltarea economico-so- 
cială a României în cincinalul 
1981—1985 și orientările de pers- 
■>>B<;tivă pînă în 1990, Programul- 
u ’ectivă de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de intro
ducere a progresului tehnic în 
perioada 1981—1990 și direcțiile 
principale pînă în anul 2000 și 
Programul-directivă de cercetare 
și dezvoltare în domeniul energiei 
pe perioada 1981—1990 și orientă
rile principale pînă în anul 2000.

Am pornit de la ceea ce am rea
lizat, de la faptul că industria ro
mânească produce astăzi de 42 de 
ori mai mult decît în 1938, că, față 
de antil 1950, venitul național a 
crescut de peste 13 ori, iar venitu
rile oamenilor muncii, ale întregu
lui popor, de aproape 5 ori, că 
înseși consumurile materiale — ma 
refer la cele alimentare și de îm
brăcăminte — au crescut de cîteva ' 
ori. Deci, pe baza a ceea ce am 
realizat în acești ani, ne propunem 
ca, în anii următori, să consolidăm 
toate aceste cuceriri. importante, 
să dăm noi dimensiuni dezvoltării 
socialiste a României, ridicării gra
dului de civilizație al întregului 
nostru popor.

Pornim de la faptul că ul
timele două decenii ale acestui 
secol și ale celui de-al doilea mi
leniu vor fi decenii ale afirmării 
cu putere a științei și tehnicii, a 
cunoașterii umane în toate dome
niile, că trebuie să punem la baza 
întregii activități cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, ale 
culturii, să realizăm o calitate 
nouă în toate domeniile de acti
vitate, pentru a putea asigura na
țiunii noastre, societății românești, 
un loc demn, egal, în rîndul națiu
nilor egale și libere ale întregii 
omeniri.

Pornim, totodată, de la faptul că 
trebuie să dezvoltăm o largă co
laborare internațională. Dealtfel, 
în anii construcției socialiste, și 
mai cu seamă în ultimii 15 ani, 
România a acționat pentru o largă 
dezvoltare a colaborării internațio
nale cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

Ținem seama de faptul că în 
lume există state cu orînduiri so
ciale diferite, că această realitate 
va continua să existe multă vreme 
și deci este necesar să găsim 
căile unei colaborări active "'între 
toate statele în vederea progresu- 
•Ui economic și social al fiecărei 
lațiuni, a afirmării independente 

a fiecărui stat și popor, a destin
derii și păcii internaționale. Numai 
astfel se poate vorbi de asigurarea 
condițiilor necesare progresului 
economico-social și bunăstării fie
cărui popor.

Desigur, după cum este bine cu
noscut, în viața internațională sînt 
încă multe probleme complicate 
care trebuie soluționate. Au loc 
încă conflicte — deși locale, cum 
se spune — dar cu influență pu
ternică asupra vieții internaționa
le, și care reprezintă un grav pe
ricol pentru pacea și destinderea 

în întreaga lume. De aceea, în po
litica sa internațională, România 
pune pe primul plan lupta împo
triva politicii de forță și de ame
nințare cu forța, pentru renun
țarea cu desăvîrșire la folosirea 
căilor militare în rezolvarea pro
blemelor dintre state. Considerăm 
că este necesar să se acționeze 
pentru soluționarea diferitelor pro
bleme complexe numai și numai 
pe calea tratativelor — aceasta 
constituind o necesitate atît pen
tru țările respective, cît și pentru 
cauza destinderii și colaborării in
ternaționale.

în această privință, acordăm, 
totodată, o mare însemnătate secu
rității europene. Am participat 
activ Ia Conferința de la Hel
sinki. Reprezentanții noștri — ro
mâni și italieni — au colaborat cu 
rezultate bune și și-au adus con
tribuția, alături de cei din cele
lalte state, la elaborarea documen
telor cunoscute. Am colaborat, de 
asemenea, pentru desfășurarea 
reuniunii de la Belgrad, care, după 
cum se știe, s-a încheiat însă cu 
rezultate nu prea satisfăcătoare. 
Acum ne aflăm în fața pregătirii 
viitoarei reuniuni ce va avea loc, 
în 1980, la Madrid. Noi conside-» 
răm că trebuie să facem totul 
pentru pregătirea temeinică a a- 
cestei reuniuni, astfel încît ea să 
dea un nou imbold înfăptuirii tu
turor documentelor semnate la 
Helsinki, considerate ca un tot u- 
nitar. în mod deosebit însă do
resc să subliniez preocuparea 
noastră de a se acorda mai mul
tă atenție problemelor de ordin 
militar, ale dezangajării militare 
în Europa — deoarece trebuie să 
fim conștienți că destinderea, 
securitatea și cooperarea în Eu
ropa, pacea pe acest continent, ca 
dealtfel în întreaga lume, nu se 
pot realiza fără o abordare se
rioasă și îndrăzneață a probleme
lor dezarmării și dezangajării mi
litare. Am dori ca reprezentanții 
României și Italiei, ai popoarelor 
noastre să conlucreze tot mai 
activ pentru succesul reuniunii 
din 1980 de la Madrid.

în același timp, trebuie să acor
dăm o atenție deosebită probleme
lor dezarmării și îndeosebi dezar
mării nucleare. înarmările, chel
tuielile militare au ajuns la un 
asemenea nivel încît practic au 
depășit granița necesară asigurării 
unei reale securități a fiecărei na
țiuni. Noi înțelegem bine și sîntem 
pentru asigurarea de către fiecare 
națiune a capacității sale de a-și 
apăra independența și securitatea, 
în condițiile cînd nu s-a ajuns la 
renunțarea la forță în viață inter
națională ; dar trebuie să spunem 
deschis — și am mai afirmat acest 
lucru — că armamentele, forța mi
litară, cheltuielile depășesc cu mult 
aceste necesități. Ele încep să nu 
mai servească securitatea și se 
transformă, de fapt, în insecuritate 
pentru fiecare națiune —" inclusiv 
pentru cele care cheltuiesc cel mai 
mult pentru înarmare — se trans
formă în Insecuritate pentru na
țiunile întregii lumi.

Iată de ce . problema opririi 
cursei înarmării și trecerea la de
zarmare, și în primul rând la de
zarmarea nucleară, constituie as
tăzi o necesitate vitală pentru des
tinele întregii omeniri, pentru civi
lizația lumii în care trăim, pentru 
viitorul ei.

De aceea noi considerăm că ■ 
trebuie făcut totul pentru a 

opri această cursă a înarmă
rilor, pentru ca uriașele chel
tuieli să fie alocate atît pentru 
progresul fiecărei națiuni, pentru 
soluționarea problemelor sociale 
din fiecare țară — și sînt încă mul
te de soluționat în fiecare stat — 
cît și pentru un ajutor mai puter
nic dat țărilor în curs de dezvol
tare.

Pornind de aici vreau să mă re
fer la o altă problemă de impor
tanță deosebită a vieții noastre in
ternaționale — aceea a subdezvol
tării, a faptului că lumea este îm
părțită în bogați și săraci, că, de 
obicei, bogății sînt mai puțini, iar 
săracii sînt aproape două treimi 
din omenire, nemaiadăugînd la 
aceste două treimi și pe cei săraci 
din țările așa-zis bogate. Este evi
dent că nu se poate vorbi de stabi
litate, de pace, de progres dacă 
această situație nu-și va găsi, într-o 
perioadă scurtă, o soluționare co
respunzătoare, dacă nu se vor găsi 
căile unui ajutor puternic îndrep
tat spre lichidarea subdezvoltării, 
atît prin eforturile pe care trebuie 
să le facă fiecare țară, cît și 
printr-un sprijin mai activ din par
tea țărilor dezvoltate, prin realiza
rea unor noi relații economice — 
ceea ce noi numim noua ordine 
economică internațională. Este evi
dent că vechea ordine economică, 
vechile relații economice bazate pe 
inegalitate, pe politica colonialistă 
și imperialistă, și-au trăit traiul ; 
ele sînt perimate și trebuie arun
cate la o parte, înlocuite cu relații 
noi, cu o ordine nouă, bazată pe ega
litate, pe respect și avantaj reci
proc. Trebuie să ajungem la rapor
turi economice noi, bazate și pe 
prețuri echitabile — atît la mate
riile prime, cît și la produsele in
dustriale — pe accesul la tehno
logie și la știință al țărilor rămase 
în urmă. Numai astfel se va putea 
asigiira lichidarea, într-o perioadă 
relativ scurtă, a subdezvoltării, se 
vor crea condiții pentru dezvol
tarea generală a tuturor popoare
lor, se va asigura stabilitatea eco
nomică internațională. Aceasta co
respunde nu numai intereselor ță
rilor în curs de dezvoltare, dar co
respunde, în aceeași măsură, și in
tereselor țărilor care sînt astăzi 
avansate din punct de vedere eco
nomic, pentru că nici dezvoltarea 
lor — care s-a realizat în condi
țiile de inegalitate din trecut — nu 
mai poate fi asigurată și nu mai 
poate fi menținută în viitor dacă 
nu se lichidează această stare de 
lucruri anacronică, dacă nu se asi
gură o nouă ordine economică in
ternațională.

Noi ne pronunțăm ferm pentru 
soluționarea acestei probleme com
plexe a omenirii pe calea discuții
lor între toate statele interesate, 
cu participarea tuturor popoarelor. 
Este evident — și vreau să vă spun 
deschis aceasta, deoarece dumnea
voastră vă ocupați de relațiile in
ternaționale — că noi considerăm 
că la Manila poziția țărilor dezvol
tate nu a corespuns așteptărilor 
țărilor sărace, a constituit o sfi
dare la adresa acestora. Și aceasta 
nu prevestește nimic bun. Sperăm 
că se va reevalua această poziție, 
că țările dezvoltate vor înțelege că 
de pe această poziție, nu se poate 
găsi soluția pentru depășirea grave
lor probleme din lumea de astăzi. 
Sperăm că ele vor veni cu poziții 
rezonabile, pentru ca, printr-o cola
borare strînsă cu toate națiunile — 
includ aici și țările socialiste, și 

țările capitaliste dezvoltate, și țările 
în curs de dezvoltare — să se poată 
elabora în comun noile principii de 
relații și noua ordine economică 
internațională.

Acestea sînt numai cîteva din 
problemele pe care România le 
consideră de importanță excepțio
nală în epoca în care trăim. Desi
gur, despre problemele internațio
nale s-ar putea vorbi mult, așa cum 
și despre problemele dezvoltării 
naționale ale fiecărei țări se poate 
vorbi mult. Ceea ce constituie însă 
esențialul, după părerea noastră, 
este că trebuie să înțelegem că 
trăim într-o epocă de mari prefa
ceri revoluționare — naționale și 
sociale — că se afirmă forțe noi, 
că vechiul raport de forțe nu mai 
există și că se creează un nou ra
port de forțe atît pe plan național, 
cît și pe plan internațional. Tre
buie să înțelegem aceste realități 
și aceste schimbări, să renunțăm 
la prejudecățile vechi și să pri
vim lucrurile așa cum sînt ele, în 
perspectiva dezvoltării societății 
umane. Trebuie să pornim de la 
necesitatea asigurării unor, condiții 
tot mai bune de viață fiecărui po
por, a dezvoltării democratice a 
fiecărei națiuni, a participării ac
tive a maselor populare la condu
cere. Noi, în România, acordăm o 
mare atenție problemelor democra
ției, creînd un cadru nou, democra
tic, de participare a poporului la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate, deoarece considerăm că 
nu este posibil să se asigure o 
orînduire trainică dacă poporul nu 
participă nemijlocit la conducerea 
vieții economico-sociale. Noi acor
dăm o mare atenție tuturor acestor 
probleme.

Considerăm că asigurarea condi
țiilor democratice este esențială 
pentru întreaga omenire, atît pe 
plan național, cît și în relațiile in
ternaționale.

Trebuie, îptr-adevăr, să punem 
capăt unor stări de lucruri care 
generează inevitabil stări de agita
ție, inclusiv acțiuni iresponsabile, 
teroriste. Noi, comuniștii, noi, cei din 
România, ne-am pronunțat întot
deauna împotriva folosirii acestor 
acțiuni teroriste ca mijloc de so
luționare a problemelor ; ele ' nu 
sînt metode politice și nu pot so
luționa în nici un fel problemele 
complexe care preocupă un popor 
sau altul. Aceste probleme pot fi 
rezolvate numai prin participarea 
activă a maseior, prin asigurarea 
condițiilor ca poporul să-și poată 
spune deschis părerea, să. participe 
nemijlocit lâ găsirea soluțiilor pen
tru dezvoltarea sa. Cu atît mai va
labilă este aceasta pe plan inter
național.

Fiecare națiune și fiecare țară, 
mare sau mică, mâi puterni
că din punct de vedere mili
tar sau mai puțin puternică, 
indiferent de orînduire socială, 
trebuie să participe activ la solu
ționarea problemelor internațio
nale. Apreciem și înțelegem bine 
că unele țări au un rol mai mare 
sau mai mic, dar oricît ar fi de 
mari, nimeni nu poate soluționa 
problemele în locul celor peste 
150 de state cîte sînt astăzi în 
O.N.U. Fiecare popor , trebuie să 
participe la soluționarea proble
melor internaționale ! Numai așa 
vom avea garanția că se vor găsi 
soluții care să țină seama de inte
resele generale ale fiecărei na
țiuni în parte.

Noi am salutat, spre exemplu, 
acordul SALT II, considerînd că el 
constituie un factor important în 
creșterea încrederii și în crearea 
condițiilor pentru abordarea com
plexă a problemelor dezarmării, 
care preocupă atît de mult omeni
rea. Sperăm, realmente, că se va 
trece — în cadrul organismelor 
pe care le avem de acum — la 
abordarea serioasă a acestor pro
bleme. Salutăm, dealtfel, orice 
pași în direcția reducerii încor
dării, pe calea destinderii, a dezar
mării și păcii.

Dealtfel, în acest sens apreciem 
medaliile, precum și cuvintele 
dumneavoastră de prețuire la 
adresa politicii externe a României. 
Vă pot asigura că și în viitor 
România socialistă va milita ferm 
pentru înfăptuirea în viață a aces
tei politici, a principiilor de egali

Cuvîntul tovarășei Elena Ceaușescu
Domnule președinte,
Domnilor,
Tovarăși,
Mulțumesc călduros pentru me

daliile ce mi-au fost conferite, pen
tru cuvintele de apreciere rostite 
la adresa mea, a activității pe care 
o desfășor pe tărâmul științei, a 
contribuției aduse la eliberarea fă- 
rii, la progresul și independența 
poporului român. Consider toate a- 
cestea ca o expresie a prețuirii și 
cinstirii pe care o aduceți Româ
niei socialiste, poporului nostru. 
Totodată, apreciez aceasta ca o 
ilustrare a bunelor relații de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Italia, dintre oamenii de știin
ță și cultură din cele două țări și 
ca un simbol al voinței popoarelor 
noastre de a dezvolta tot mai larg 
tradiționalele lor raporturi priete
nești.

Are o semnificație deosebită fap
tul că această manifestare are loc 
în preajma marii sărbători a po
porului nostru — cea de-a 35-a 
aniversare a victoriei insurecției 
naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste — care a deschis 
României calea dezvoltării sale de
mocratice și socialiste, a afirmării 

tate, respect al independenței și 
suveranității, de neamestec în tre
burile interne.

Dorim să conlucrăm strîns cu 
Italia, în spiritul tradițiilor dintre 
țările noastre,' al cursului ascen
dent pe care l-a cunoscut în ulti
mul timp această colaborare. Do
rim ca între popoarele noastre să 
se dezvolte o colaborare tot mai 
largă. Dorim, de asemenea, ca în
tre oamenii noștri de știință să se 
dezvolte o largă conlucrare, nu 
numai în cadrul unor întîlniri oca
zionale, ci, realmente, pentru solu
ționarea în comun, prin unirea 
forțelor, a unor probleme științi
fice importante pentru dezvoltarea 
omenirii.

Dorim ca în domeniul științelor 
sociale, al activității de relații in
ternaționale, între institutele din 
România și Italia, între institutele 
noastre și institutul dumneavoas

libere și independente în rîndul 
tuturor națiunilor lumii.

în opera de edificare a noii orîn
duiri sociale, de dezvoltare în ritm 
înalt a economiei naționale, con
ducerea statului nostru acordă o 
atenție deosebită creației științifice 
și tehnice, asigurând toate condi
țiile pentru desfășurarea cu bune 
rezultate a activității în acest do
meniu.
■ Noi pornim de la convingerea că 
cercetarea științifică este unul din 
principalele domenii de afirmare 
a geniului creator al unei națiuni, 
că fiecare popor și fiecare țară, 
mare sau mică, poate aduce, prin 
oamenii săi de știință și cultură, 
o contribuție de preț la dezvoltarea 
și modernizarea fârțelor de pro
ducție, la progresul economiei na
ționale și, totodată, la îmbogățirea 
tezaurului universal de creație și 
cunoaștere, în folosul și spre binele 
tuturor națiunilor. De aceea, con
sider că dezvoltarea largă a colabo
rării dintre oamenii de știință șl 
cercetătorii din România și Italia, 
precum și din toate țările, schim
bul de valori științifice și de opinii 
constituie astăzi o cerință obiectivă 
impusă de însuși progresul științei, 
de necesitatea sporirii contribuției 
ei la cauza civilizației popoarelor, 
a bunăstării întregii omeniri. 

tră și alte instituții să se dezvolte 
relații strânse, o colaborare tot mai 
rodnică.

Considerăm că este necesar mai 
mult ca oricînd să unim forțele, să 
colaborăm strîns pentru o politică 
de independență națională, de pro
gres social, de pqce și destindere, 
de tolaborare egală pe plan inter
național. (Aplauze puternice).

Vă mulțumesc încă o dată pen
tru distincțiile ce ni le-ați acordat, 
pentru cuvintele pe care le-ați 
rostit la adresa noastră, a politicii 
României și a poporului român.

Vă rog să transmiteți poporului 
italian prieten sentimentele noas
tre cele mai bune, urări de pros
peritate, de bunăstare și fericire. 
Vă urez dumneavoastră multă să
nătate și succes în activitatea pe 
care o desfășurați în slujba 
progresului, păcii și colaborării. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Astăzi, cînd în diferite zone ale 
lumii există încă stări de conflicte 
și încordare, cînd fonduri uriașe 
și un însemnat potențial de gîndi- 
re științifică sînt absorbite de cursa 
înarmărilor — rolul oamenilor de 
știință este să facă totul pentru ca 
roadele creației lor să servească 
vieții, să fie folosite nu pentru 
război și distrugere, ci pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor 
de viață ale popoarelor, pentru 
dezvoltarea lor liberă și indepen
dentă, pentru pacea și progresul 
întregii umanități.

Animați de aceste convingeri, 
cercetătorii și oamenii de știință 
din România socialistă își aduc 
contribuția activă la construcția 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră și, în 
același timp, doresc să colaboreze 
tot măi strîns, în toate domeniile, 
cu oamenii de știință și cultură din 
țara dumneavoastră și din toate 
țările, pentru cauza progresului, 
păcii și destinderii în întreaga 
lume.

în încheiere, doresc să urez In
stitutului italian de relații in
ternaționale mult succes în activi
tatea pe care o desfășoară în slujba 
păcii, înțelegerii și colaborării între 
națiuni ! (Aplauze prelungite).
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Cum vor evolua dinamica și structura producției de energie electrică
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1980

Din cărbuni și 
șisturi combustibile

Cu toată claritatea se cuvine subli
niat că proiectul programului-direc- 
tivă de cercetare și dezvoltare in 
domeniul energiei pornește de la ne
cesitatea ca în viitorul deceniu Româ
nia să devină independentă din punct 
de vedere al combustibilului și ener
giei. Iată un obiectiv deopotrivă cu
tezător și mobilizator, un obiectiv pa
triotic realist. Iar acest realism se 
degajă din întreaga structură, din 
studiul fiecărui capitol al amplului 
program-directivă. Fie și numai suc
cint să amintim aici cîteva măsuri 
concrete. In primul rînd, este vorba 
de intensificarea cercetării geologice 
pentru descoperirea și exploatarea 
de noi zăcăminte de cărbuni, țiței, 
gaze și substanțe radioactive ; o deo
sebită atenție se va acorda elaborării 
de noi tehnologii pentru valorifica
rea integrală a rezervelor exploata
te. în al doilea rind, proiectul pro- 
gramului-directivă afirmă limpede că 
în perioada următoare dezvoltarea 
bazei energetice va pune accentul pe 
extinderea construcției de hidrocen
trale, utilizarea combustibililor solizi, 
trecerea Ia realizarea programului de

5Zi
1985

11

Din hidrocarburi

miliarde 
kwh

Nuclearo- 
electrica

construcții de centrale nucleare și fo
losirea formelor noi de energie — 
solara, geotermică. a vîntului, a va
lurilor, biogazului. Se va restrînge în 
acest fel consumul de hidrocarburi 
— din ce în ce mai puține și din ce 
în ce mai scumpe. în al treilea rînd, 
cercetătorii și cadrele de speciali
tate, toți oamenii muncii care lucrea
ză în sistemul electroenergetic na
tional sint chemați să acționeze in 
direcția îmbunătățirii continue a or
ganizării și exploatării acestuia, asi- 
gurind folosirea completă a poten
țialului de energie și căldură, sim
plificarea rețelelor de transport a. 
energiei, crearea de zone autonome 
și creșterea siguranței în funcțio
narea întregului sistem. în al patru
lea rînd, proiectul programului- 
directivă reliefează cu toată clarita
tea că. în deceniile următoare, con
sumul total de energie nu va putea 
crește decît în măsura identificării dă 
noi surse de energie și aplicării mă
surilor tehnologice necesare pentru 
valorificarea lor economică. Iată de 
ce sursa principală și condiția hotă- 
ritoare a dezvoltării în continuare in 
ritm susținut a economiei și a ridi
cării, pe această bază, a bunăstării

1990

■
Din energie solara 

și alte surse

întregului popor este asigurarea 
unei creșteri substanțiale a eficienței 
economice in utilizarea combustibi
lilor și energiei electrice. Se stabi
lește, în acest sens, drept un obiectiv 
fundamental al dezvoltării viitoare a 
României atingerea și depășirea în 
cel mai scurt timp a celor mai bune 
realizări obținute pe plan mondial 
în ce privește consumul energetic pe 
unitatea de venit național. în al cin
cilea rind, se subliniază că utilizarea 
rațională și gospodărirea cu înalt 
spirit de «răspundere a energiei tre
buie să devină o largă acțiune de

SĂ FACEM TOTUL PENTRU

masă, o cauză generală a tuturor oa
menilor muncii, a tuturor cetățeni
lor, de aceasta depinzînd. în actuala 
etapă și în perspectivă, creșterea e- 
ficienței întregii economii naționale, 
asigurarea condițiilor pentru 
greșul economico-social mai 
României socialiste.

Constituind o problemă 
lumii de azi, o preocupare 
a majorității țărilor, este limpede că 
cercetarea și dezvoltarea în domeniul 
energiei nu pot fi abordate izolat, 
în afara contextului realității inter
naționale. înțelegem mai bine im
portanța cu totul deosebită, semnifi
cația aparte pe care Ic au prevede
rile din programul-directivă privind 
cooperarea internațională a Româ
niei în domeniul energiei. Așa cum 
se subliniază, înfăptuirea programu
lui de cercetare și dezvoltare în do
meniul energiei creează premisele 
promovării tot mai intense a coope
rării și colaborării României cu to.ate 
țările lumii, cu organizațiile inter
naționale interesate in rezolvarea 
echitabilă și eficientă a problemelor 
ridicate în fata omenirii de asigu
rarea necesarului de energie și de 
utilizarea rațională a acesteia. în 
acest sens, va continua să se adîn- 
cească cooperarea și colaborarea 
noastră în domeniul energetic cu ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu țările ca
pitaliste dezvoltate. Totodată, Româ
nia va participa activ Ia realizarea 
unor programe comune de cercetare 
inițiate sub egida O.N.U., precum șl 
în cadrul unor acțiuni de cooperare 
regionale, orientate spre soluționarea 
problemelor energetice.

Ne-am referit, desigur, numai la 
cîteva dintre ideile majore desprinse 
din amplul proiect al programului- 
directivă în domeniul energiei. Așa 
cum se arată și în documentul dat 
publicității, realizarea 
vederilor prăgramului 
sarcini deosebite în 
și organizațiilor de 
niștii trebuie să se situeze perma
nent și pretutindeni în fruntea între
cerii pentru dezvoltarea bazei ener
getice a tării, pentru economisirea 
energiei și combustibilului și folo
sirea lor cu înaltă eficientă econo
mică. să dea, prin întreaga lor ac
tivitate, un insuflețitor exemplu de 
răspundere în muncă și de înțelege
re a importantei deosebite pe care 
o are realizarea sarcinilor stabilite 
de partid în acest domeniu, acțio- 
nind imediat prin măsuri concrete, 
eficiente pentru reducerea stărui
toare, zi de zi, a consumurilor ener
getice. Printr-o intensă muncă po- 
litico-educativă, organizațiile de 
partid trebuie să înrădăcineze adînc 
în conștiința fiecărui om al muncii, 
a fiecărui cetățean convingerea că 
economisirea și buna gospodărire a 
resurselor energetice sint o proble
mă de importantă vitală pentru a- 
sîgurarea mersului înainte al 
noastre, o cauză generală a 
gului popor.

pro- 
rapid al

vitală a 
centrală

în viată a pre- 
energetic pune 
fata organelor 
partid. Comu-

patrici 
intre-
.j i,.v

BUNEÎNDEPLINIREA ÎN CELE MAI 
CONDIȚII A OBIECTIVULUI PE CARE NI L-AM PROPUS — DE A ASI
GURA CA PÎNĂ LA SFÎRȘITUL DECENIULUI URMĂTOR ROMANIA SĂ 
DEVINĂ INDEPENDENTA ÎN CE PRIVEȘTE COMBUSTIBILUL ȘI ENER
GIA ’

DESFĂȘURÎND O LARGĂ ACȚIUNE DE MASĂ PENTRU UTILIZAREA 
ȘI VALORIFICAREA CU ÎNALT SPIRIT GOSPODĂRESC A RESURSELOR 
ENERGETICE ALE ȚĂRII, VOM ASIGURA TOATE CONDIȚIILE PENTRU 
DEZVOLTAREA NEÎNTRERUPTA A PATRIEI PE CALEA PROGRESULUI 
ȘI CIVILIZAȚIEI, PENTRU ÎNFĂPTUIREA NEABĂTUTĂ A PROGRAMU
LUI PARTIDULUI DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILA
TERAL DEZVOLTATE ȘI ÎNAINTARE A ROMÂNIEI SPRE COMUNISM I

STRINGEREA GRIULUI ÎNCHEIATĂ
IN CEL MULT 0 SĂPTĂMlNĂ

(Urmare din pag. I)
posibilitate să depășească cu mult 
ritmul zilnic reieșit din calcul și să 
încheie secerișul griului chiar înainte 
de 31 iulie. Pentru 
absolut necesar ca 
nizațiile de partid, 
județene, consiliile 
triale și conducerile unităților agri
cole’ să asigure, pretutindeni, o maxi
mă concentrare și mobilizare a forțe
lor mecanice și umane ia secerișul, 
transportul și depozitarea griului. 
Nici un efort nu trebuie precupețit 
pentru a strînge și pune cit mai re
pede la adăpost roadele muncii de un 
an de zile, piinea poporului l Este a- 
devărat. in unele zone ploile au pro
vocat culcarea lanurilor, ceea ce în
greunează secerișul. Tocmai aceasta 
face necesar ca în fiecare consiliu unic 
agroindustrial să se analizeze situația 
concretă din fiecare unitate agricolă, 
de pe fiecare parcelă, luindu-se mă
surile ce se impun. Dintre aceste mă
suri, prioritate trebuie să se acorde :

• concentrării și grupării 
combinelor în număr mare pe 
cite o parcelă, ceea ce permite 
obținerea unor randamente mari 
la recoltare ;

• inițierii unor acțiuni de 
întrajutorare cu mijloace meca
nice — combine, prese de balo
tat paie, mijloace de transport 
— intre unitățile agricole din 
același consiliu agroindustrial și 
intre consiliile agroindustriale 
învecinate ;

• mobilizării tuturor coopera
torilor și locuitorilor satelor la 
stringerea griului cu coasa și eu 
secera acolo unde acesta a fost 
culcat de ploi.

Concomitent cu urgentarea încheie
rii secerișului, transportul și depozi
tarea in cele mai bune condiții a in- 
tregii producții de griu se înscriu, 
deopotrivă, in rindul priorităților 
din agricultură. Din păcate, conduce
rile unităților agricole din unele ju
dețe nu acordă atenția cuvenită aces
tor probleme. Astfel, din cauza defi
ciențelor existente în organizarea 
transportului producției și livrării 
acesteia la bazele de recepție, intr-un 
șir de unități agricole din județele 
Olt, Timiș, Arad, Vaslui, Iași, Mureș 
ș. a. există incă pe cimp, depozitate 
in grămezi, sub cerul liber, insemna-

te cantități de griu. Este 
Inadmisibilă, mai ales în

aceasta este însă 
organele și orga- 
organele agricole 
unice agroindus-

o situație 
condițiile 

acestei veri cu vreme instabilă, ce 
poate provoca pierderi mari prin de
precierea recoltei. Prevenirea unor 
asemenea situații păgubitoare atît 
pentru unitățile agricole, cit și pentru 
economie, face necesar să se organi
zeze cu maximă răspundere transpor
tul și depozitarea întregii producții, 
astfel ca, în cei mult două-trei zile, 
pe cimp să nu se mai afle nici o can
titate de griu supusă intemperiilor, 

în aceeași ordine de idei, o atenție 
deosebită trebuie să se acorde livră
rii cantităților de griu contractate la 
fondul centralizat al statului. într-o 
serie de județe există tendința de a 
lăsa pe planul doi această acțiune de 
mare insemnătate economică, de care 
depinde asigurarea plinii și a altor 
produse necesare populației. Or, în 
fiecare unitate agricolă, trebuie înțe
les cu toată claritatea faptul că achi
tarea integrală a obligațiilor contrac
tuale cu statul constituie o înaltă în
datorire patriotică. Spunem aceasta 
deoarece, deși secerișul griului a in
trat în stadiul final, livrarea de către 
un șir de unități a cantităților de 
griu la fondul de stat este mult in- 
tîrziată — și aceasta, mai ales, in 
județele care au încheiat recoltarea, 
în această privință, comitetele ju
dețene de partid, organele agricole 
și consiliile unice 
trebuie să instaureze 
disciplină desăvîrșite. 
necesar ca, pe baza 
ducției realizate și 
judicioase a necesităților proprii ale 
fiecărei unități agricole, să se ia 
măsuri pentru transportul la bazele 
de recepție a tuturor cantităților de 
griu disponibile, spre a se asigura 
fondul centralizat al statului.

Recoltarea poate fi considerată în
cheiată doar atunci cind Întreaga 
producție a fost strînsă și pusă la 
adăpost, și. totodată, cind întreaga 
cantitate de paie a fost adunată șl 
depozitată corespunzător. Privind 
prin această prismă modul în cave 
se desfășoară recoltarea, se consta
tă o situație cu totul necorespun
zătoare. Pe cîmp se află mari can- 
titățj de paie supuse deprecierii da 
aversele dese de ploaie. Este o sta
re de lucruri inadmisibilă, de natu
ră să provoace, pe de o parte, in 
balanța furajeră pierderi greu de 
recuperat, iar pe de altă parte, în- 
tirzierea eliberării terenului și a 
executării arăturilor de vară.

agroindustriale 
o ordine și o 
Este imperios 
balanței pro* 

a determinării

Dacă avem in vedere că, pînă la 
data de 24 iulie, paiele au fost ba
lotate doar de pe 60 la sută din su
prafața totală recoltată cu -griu, orz 
și orzoaică, iar eliberarea tere
nului de paie s-a făcut numai pe 
59 Ia sută din aceste suprafețe, re
zultă adevărata dimensiune a aces
tor probleme. Este suficient să a- 
rătăm că in cooperativele agricole 
din județele care au încheiat de mult 
timp recoltarea, printre care Dolj, 
Ialomița, Ilfov, Tulcea, Buzău. Con
stanța, Gorj, Galați, Vrancea, Me
hedinți. balotarea paielor și elibera
rea terenurilor s-a făcut doar în
tre 40 și 90 la sută din suprafețele 
cultivate cu cereale păioase. Deca
lajele între suprafețele 
cele eliberate de paie 
mai mari în județele 
încheiat secerișul.

Umezeala din sol, ca și 
care poate fi instabilă în continua
re impun ca în fiecare unitate a- 
gricolă să se treacă cu toate for
țele și mijloacele la stringerea, pre
pararea și conservarea corespunză
toare a paielor — un furaj nece
sar în toate fermele de creștere a 
animalelor. Nu trebuie pierdut din 
vedere că paiele au fost luate în 
calculul balanței furajere din fieca
re județ. Tocmai de aceea, nicăieri, 
în nici o unitate, nu se poate ad
mite ca acestea să fie lăsate pe cîmp, 
supuse deprecierii.

Sîntem Intr-o perioadă decisivă 
pentru încheierea recoltării, trans
portării și depozitării cerealelor pă
ioase. Iată de ce, în aceste zile, co
mitetele județene de partid, orga
nele agricole și consiliile unice a- 
groindustriale, organizațiile de partid 
de la sate sint chemate să desfă
șoare o susținută muncă politică și 
organizatorică pentru a mobiliza toa
te forțele umane și mecanice în ve
derea terminării în cel mai scurt 
timp a tuturor acestor lucrări. Con
dițiile climatice deosebite impun ca, 
pretutindeni să se adopte în acest 
scoo măsuri deosebite, pentru ca a- 
ceste lucrări să se desfășoare în 
ritm susținut. întreaga activitate po
litică și 
ordonată 
pune la 
de griu 
pentru ca nimic 
an să nu se piardă !

recoltate și 
Sint 
care

insă și 
nu au

vremea

organizatorică trebuie sub- 
sarcinii 
adăpost 
în cel

de a stringe și 
întreaga producție 

mult o săptămină, 
din recolta acestui

Aurel PAPADIUC

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Biblioteca școlarului
16,25 Arii din opere
16.45 Tragerea Pronoexpres
16.55 Din folclorul popoarelor
17,10 Creatorul și epoca sa : Vida Gheza
17.45 Atenție la... neatenție I
18.05 Jurnal din Guineea
18,20 Festivalul național „Cîntarea 

României"
18,50 1001 de seri
19.00
19,15

19.30
20,00

21,40

16,00

16,50

Telejurnal
în dezbaterea țării — Proiectul 
Directive ale Congresului 
Xll-lea al P.C.R.
Noi, femeile ! 
Telecinemateca. Ciclul „Marj 
gizori, mari actori“. „Omul liniștit4* 
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Permanenta redescoperire a Româ
niei (IV). Fereastră spre... Brașov 
Teatru TV. „Wilhelm Tell** de 
Friedrich Schiller
Moment folcloric

de 
al

18,05
18,20 Construirea socialismului. Socialis

mul și industrializarea tării
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Viața de concert a Capitalei
19.55 Studio T ’79
20,25 De pretutindeni
20.50 Biblioteca pentru totl
21,40 Telejurnal

(I)

cinema
• De ce să-l împușcâm pe profe? 
sor ? î VICTORIA — 15: 17,30: 20.
• Lovitură pe la spate ; CEN
TRAL — 14; 16; 18; 20.
• Zori neliniștite : TIMPURI NOI
— 14; 16; 18; 20.
• Antichități : CINEMA STUDIO
— 13,30; 19,30.
• Șatra ; PATRIA — 14; 16; 18,15; 
20,15.
• Misiunea 
LA — 14,15;
— 14; 16,15;
11,45; 14,30;
— 21.
• Program
DOINA — 9,15; 11,30;
• Moartea unui greier
— 18; 20, VIITORUL — 15,30; 17,15; 
20.
• în ritmul muzicii : LUCEAFĂ
RUL — 14; 16; 18,15; 20,15. la gră
dină — 21, FESTIVAL — -----
15,45; 18,15; 20,30, FAVORIT 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Ulzana, căpetenia apașilor : FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; “ ‘
18; 20.
• Alibi pentru un prieten • CA
PITOL — 14.15; 17; 19,45. la gră
dină — 21. GLORIA — 8.45; 11.30; 
14.15; 17; 19.45, TOMIS — 9: 11.45; 
14,30; 17,15; 20. la grădină — 21.
• Apașii ; GRI VIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Hercule cucerește Atlantida : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 15,45;

Capricorn unu : SCA- 
17: 19,43, BUCUREȘTI 
19,30, MODERN — 9;
17,15; 20, la grădină

de desene animate :
13.45; 16.

DOINA

13.30
— 9

15.45;

Autogara din Tecuci

BACĂU : Se extinde rețeaua comercială,

sporește volumul desfacerilor de mărfuri
în ultima vreme, rețeaua de des

facere a mărfurilor industriale din 
municipiul Bacău s-a extins simți
tor, ajungînd la ora actuală să mă
soare o suprafață de aproape 
100 000 mp. Atît în centru, cit și în 
noile cartiere de locuințe au fost 
construite și date tn folosință ma
gazine moderne pentru desfacerea 
confecțiilor și țesăturilor, a mobi
lei, încălțămintei, produselor meta- 
lochimice. Cel mai reprezentativ și 
mai atrăgător din acestea este com
plexul comercial „Select" din cen
trul orașului. Pe lingă unitățile de 
alimentație publică, aici au fost des
chise o expoziție permanentă de 
mobilă cu raioane de articole deco
rative și electrice și un magazin 
tip „Romarta", cu mărfuri pentru 
femei și bărbați. Alte complexe 
mari au fost deschise în cartierele 
„Cornișa Bistriței", „Aviatori", 
„Victor Babeș", „Letea". Bine a- 
provizionate cu tot felul de măr
furi, aceste noi unități contribuie 
la desfacerea unui volum sporit de

produse către populație. Vasile 
Gherasim, directorul I.C.S. Mărfuri 
Industriale, ne spunea că de la în
ceputul anului și pînă acum, va
loarea vînzărilor se ridică la peste 
400 milioane lei, cu 16 milioane lei 
mai mult decit în primul semestru 
al anului trecut. Cele mai mari va
lori se înregistrează la mobilă, con
fecții, țesături și încălțăminte.

Rețeaua comercială a municipiu
lui Bacău continuă să se dezvolte 
și modernizeze. In noul cartier de 
locuințe „Republicii 11“ se contu
rează trei mari centre comerciale 
care vor cuprinde 43 de magazine. 
Primele unități destinate desface
rii produselor industriale au și fost 
date în folosință. Un alt centru co
mercial, cu 18 magazine, se înalță 
în cartierul „Miorița", iar în car
tierul „Cornișa Bistriței 11“ va fi 
dat în curînd în folosință un com
plex cu magazine pentru produsa 
industriale și alimentare. (Gheor- 
ghe Baltă).
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Stafionări prea lungi
la... stafiile „autoservice"

Dezvoltarea parcului auto a deve
nit, astăzi, un fapt firesc, datorită 
mijloacelor financiare pe care le au 
tot mai multe familii de a-și putea 
procura autoturisme proprietate per
sonală cu plata fhtegrală sau în rate. 
Și dacă firească e sporirea parcului 
auto, ca urinare a creșterii nivelului 
de trai, a majorărilor repetate de ve
nituri ale oamenilor muncii, tot Ia 
fel ar trebui să fie și preocuparea 
pentru extinderea rețelei de unități 
„autoservice" destinate întreținerii și 
r.eparării mașinilor. După aprecierile 
specialiștilor există însă la ora actua
lă un important deficit de capacita
te in sectorul de reparații auto, care 
Mă repercusiuni atît economice, 
eft și de' ordih social. în prftfiul rînd, 
unitățile existente (stațiile „autoser
vice") nu pot face față solicitărilor, 
automobiliștii fiind nevoiți să piardă 
ore întregi pentru operații curente 
(schimbatul uleiului, gresatul pivoți- 
lor, spălatul mașinii) sau chiar săp- 
tămîni și luni de zile pentru revizii 
de motor, lucrări de tinichigerie, 
vopsitorie și altele. în al doilea rînd, 
din cauza tergiversărilor de la sta
țiile „autoservice" proliferează prac
tica efectuării de reparații „parti
culare", a bacșișului. Profitînd de 
faptul că sint foarte solicitați, me
seriașii unităților „autoservice" a- 
proape că nu se apucă de lucrările 
de reparații pînă nu au garanția 
„amabilității" posesorilor auto. 
(Exemple concrete — șj nu puține 
la număr — am prezentat cu un 
timp în urmă în coloanele ziarului 
nostru, in cadrul unei anchete la Rm. 
Vîlcea).

Dacă 
service 
de ce 
zătoare ,____    .
Sint cumva nerentabile, ineficiente? 
Nicidecum ! Toate argumentele ple
dează pentru dezvoltarea rețelei 
autoservice. Rata rentabilității la 
această categorie de unități este 
dintre cele mai ridicate, compara
tiv cu nomenclatorul generai 
serviciilor publice. Mai mult, 
lizarea atelierelor „autoservice" 
pune nici probleme deosebite 
construcții, unitățile fiind amena
jate. de regulă. în clădiri neetajate 
(se pot amenaja și în aer liber. în 
spații plasate sub copertine modu
late), cu o dotare extrem de simplă. 
Atunci care să fie cauza slabei dez
voltări a rețelei autoservice ?

Ing. Dumitru Dîngă. directorul di
recției tehnic-producție din Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meșteșugă
rești (UCECOM). ne dă următoarea 
explicație : „în ce ne privește, sîn
tem în măsură să organizăm un nu
măr suplimentar de ateliere. Dispu
nem și de fondurile necesare, și de 
capacitatea de construcție aferent^.

necesitatea stațiilor auto- 
nu mai trebuie demonstrată, 
nu se iau măsuri corespun- 

pentru dezvoltarea lor ?

al 
rea- 

nu 
de

investițiile respective realizîndu-se, 
de regulă, in regie proprie. încercă
rile noastre de a extinde însă 
rețeaua de ateliere autoservice s-au 
lovit fie de lipsa de interes a 
consiliilor populare, care nu ne-ou 
atribuit terenurile pe care să rea
lizăm noile construcții (este cazul 
județelor Botoșani, Brașov, Bistrița- 
Năsăud, Constanța, municipiul Bucu
rești ș. a.), fie de refuzul întreprin
derii coordonatoare pe economie în 
sectorul autoservice — întreprinde
rea de asistență tehnică și service 
pentru autoturisme (I.A.T.S.A.) din 
Pitești — care nu ne-a avizat con
struirea noilor unități (la Tulcea, 
Găești, Gherla 
va înființa ea 
Dar timpul trece, 
acoperi cerințele de 
in toate localitățile și 
mîn în continuare 
mod corespunzător".

— într-adevăr — ___ ______
Petre Ghinescu, director-adjunct la 
I.A.T.S.A. — n-am putut acoperi 
integral cerințele automobiliștilor, 
din cauză că nu dispunem de sufi
ciente forțe de construcții, investi
țiile realizlndu-le cu întreprinderi 
care nu ne sint subordonate.

— Atunci, de ce nu avizați favora
bil măsurile inițiate de cooperație ?

— Din cite știu, noi n-am refuzat 
nici o inițiativă a cooperației mește
șugărești. Dacă există într-adevăr 
dorința și posibilitatea ca unitățile 
cooperatiste să realizeze ateliere 
„autoservice" bine dotate, sintem dis
puși să avizăm extinderea rețelei 
meșteșugărești. Cum insă în afară de 
noi se ocupă de activitatea de reoa- 
rații auto și alte instituții — CEN- 
TROCOOP, Comitetul pentru pro
blemele consiliilor populare. A.C.R., 
UCECOM — aș sugera Consiliului 
central de coordonare a activității de 
aprovizionare și de prestâri-servicii 
să facă o analiză a posibilități
lor de dezvoltare a atelierelor. în 
vederea determinării aportului fie
cărui prestator în parte, astfel ca, în 
cel mai scurt timp, solicitările popu
lației să fie acoperite integral.

Subscriem la propunerea for
mulată, cu o precizare : o aseme
nea analiză s-a mai făcut cu citiva 
ani în urmă, numai că măsurile 
adoptate iftunci au întîrziat să se 
materializeze. Iată de ce apreciem că 
noua analiză, determinată de evolu
ția actuală a parcului auto, mai dina
mică decît prognozele inițiale, va tre
bui să fie urmată de măsuri mult 
mai clare și mai ferme pentru fie
care prestator de astfel de servicii 
— I.A.T.S.A., UCECOM, C.P.C.P., '
CENTROCOOP, A.C.R. - astfel în.-it 
sarcinile stabilite în acest scop să fie 
îndeplinite integral.

ș-a.), pe motiv că 
alelierele necesare.
I.A.T.S.A. nu poate 

construcții noi 
problemele ră- 
nerezolvate în
ne-a declarat

Mihai IONESCU

• Legea e lege î ARTA — •; 1115; 
13,39: 15.45; 18; 20.
• Lanțul amintirilor: PRO
GRESUL — 14; 17; 29.
• Rodeo : GRADINA ARTA — 21.
• Omul cu masca de fler : GRĂ
DINA BUCEGI — 21.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
GRĂDINA FLACĂRA — 21,15.
• Un trecător in ploaie î GRA
DINA PARC HOTEL — 21.15.

Istanbul : LIRA — 
la grădină - 21.15.
11,15; 13.30: 15,45;

teatre

FAPTUL
DIVERS
Pentru 
avutul 
obstesc»

Duminică, 22 iulie, deasupra 
comunei Unirea, din județul Hu
nedoara, pluteau nori negri, grei, 
amenințători. Deodată, a început 
o ploaie torențială. In numai o 
jumătate de oră, pîriul care stră
bate localitatea a ieșit furtunos 
din matcă, amenințînd un tare 
în care se aflau vițeii fermei 
I.A.S. Infruntînd cu mult curaj 
puhoiul amenințător al apei, ce
tățenii Lascu Duncea și Livtu 
Nopcea, împreună cu Aurel 
Mărtinescu. primarul comunei, 
s-au aruncat in apa învolburată, 
reușind să-i salveze pe toți cei 
28 de viței pe care apele-i 
ceau la vale.

Întîmplare 
autentică

iu-
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La miez de noapte, un echipaj 
al miliției a dat peste un .cetă
țean care întrecuse măsura cu 
băutura.

— De ce stai proțăpit de gard 
și nu te duci acasă să te culci, 
omule 2

— Eu să mă culc 7 Păi eu 
n-am voie să mă culc.

I — Cum adică, n-ai voie 7 Ți-aiijs 
interzis medicul sau te-a daf . 
nevasta afară din casă 7 ' ■ *

— Nici una, nici alta. Dar 
n-am voie să dorm. Ce. dumnea
ta cind ești in post, dormi 7

— Dar dumneata în ce post 
ești 7

— Nu se vede 7 Paznic.
Găsit la post în asemenea... 

postură, paznicul Ion Alexe de 
la căminele de studenți din stra
da Belvedere din București n-a 
mai zis decît atît : „Plătesc 
amenda, dar să nu-i spuneți ne- 
vesti-mi, că..."

Bijuterii de 
„ocazie"

Abia venit in Capitală, Petru 
Cioran din Timișoara (strada 
Lipanei nr. 13) a și început să 
caute amatori de chilipir care să 
cumpere... bijuterii de prove
niență dubioasă.

Dar iată că de el se apropie 
un client care-l bate amical pe 
umăr:

— Bun venit. Dar cu ce oca
zie 7

Cioran se uită mirat la el:
— Mă cunoști de undeva 7
Adevărata... cunoștință aveau 

s-o facă la Serviciul miliției 
transporturi, unde Cioran a re
cunoscut că a încercat să facă 
speculă, dar...

Dar o să vadă, ce-o zice
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I Cu vată-n 
urechi...

Există în municipiul 
Gheorghiu-Dej un foarte 
mos și modern restaurant „me
lodia". După părerea cititorului 
nostru, C. Popa, localul este bine 
gospodărit. ospitalier. Toate 
bune și la locul? lor, pină cind 
orchestra localului iși începe 
programul. „Din clipa aceea — 
ne scrie cititorul nostru — nu 
se mai înțelege om cu om. De
cibelii se revarsă in valuri, în 
cascadă, in avalanșă, fără a mai 
pune la socoteală contribuția 
soliștilor, aflafi parcă într-o 
stranie competiție : care mai de 
care să țipe mai tare. Dacă vrei 
să-i spui ceva partenerului de 
masă, musai trebuie să ieși 
afară și apoi să vii să-fi conti
nui mîncarea".

Și cind te gîndești că însăși 
denumirea localului „Melodia" 
invită la un sejur dacă nu me
lodios, măcar silențios.

Turma care
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I
și-a pierdut... | 
ciobanul

18; 20,15, AURORA - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20. la grădină — 21, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15, GRĂDINA TITAN — 21,15.
• Nick Carter superdetectiv ; BU- 
ZEȘTI — 15.30; 17,45; 20, la gră
dină — 21, MIORIȚA — 9: 11; 13.13; 
15.30; 17.45; 20.
• Alexandra și infernul — 9,45,
Mîncătorul de dovleac — 11.45,
Drama ciocîrlieî — 14; 16,15. Clasa 
muncitoare merge in paradis — 
18.30; 20,30 ; CINEMATECA.
• Nea Marin miliardar : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Vacanță tragică : BUCEGI — 16; 
18; 20.30.
• Tînărul din 
16; 18.15; 20,30, 
VOLGA — 9;
18.15: 20,15.
• Umbrele verii fierbinți : DRU
MUL SĂRII - 16: 18; 20.
• Un om în loden : FERENTARI
— 15.30; 17,30: 19.30.
• Frumoasa și bestia s GIULEȘTI
— 9; 11; 13.15: 15.30; 17.45: 20.
• Păcală : COTROCENI — 15.30; 
19.
• Ultimul cartuș : PACEA — 16; 
18: 20.
• Școala curajului î MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, GRA
DINA FESTIVAL — 20.45.
• întoarcerea acasă ; FLOREAS- 
CA — 9; 11.30; 14; 16,45; 19.30.
• O dramă la vînătoare : POPU
LAR — 16; 18: 20.
• înarmat și foarte periculos : 
MUNCA - 16; 18: 20.
• Severino : COSMOS
17.45: 20.
• Expresul de Buftea s FLACA- 
RA — 15,30; 17,45; 20.

15,30;

• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Spectacol extraordinar susținut de 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
populare al Universității „BRING- 
HAM YOUNG** (S.U.A.) — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala Majestic) : Interviu 
— 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Culorile 
iubirii". Spectacol de stinet și lu
mină — 21,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 18.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : Pe un picior de plai 
— 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase** (grădina Boema) : Boema 
ride, cîntă și dansează — 20.
• Teatrul „Țăndărică** (la Școala 
generală 117, str. Fabricii 22) : 
Pescarul și norocul — 19.30.

I
I
I
I
I
I

Ciobanul Mihai Rusu din co
muna Ploscoș, județul Cluj, avea 
în grijă o turmă a cooperativei 
agricole din localitate, care nu
măra 354 de mioare, Intr-o zi, 
un anume Petru Toma, un pier- 
de-vară din satul Tritenii de 
Jos s-a oferit să-l ajute pe cio
ban la ‘ 
Bucuros, 
avans in 
părăsit 
acasă să-și vadă de treburile 
gospodărești. Devenit mai ma
rele celor 354 de mieluțe, P.T. a 
ieșit cu turma la drumul mare 
și a început să le vindă pe ca
pete, la prețuri derizorii. Orga
nele de miliție au reușit să re
cupereze 170 dintre mieluțele 
vîndute. iar păstorul de ocazie, 
care a făcut-o de... oaie, se află 
acum in cercetări.

Căzut de 
pe acoperiș

Scriam zilele trecute în ru
brica noastră despre un tînăr 
constructor care nu-și pusese 
centura de siguranță, deși o avea 
asupra lui — o încălcare a celor 
mai elementare reguli de protec
ția muncii — care l-a costat 
viața.

Aflăm de la Inspecția de Stat 
pentru Protecția Muncii că un 
caz similar s-a petrecut cu un 
alt tinăr, Costel Gavrilă, în vîr- 
stă de 27 de ani (tată a doi copil), 
de la întreprinderea de construc
ții și reparații pentru adminis
trația locală (l.C.R.A.L.) Cotro- 
ceni din București. In timp ce 
lucra pe acoperișul unei clădiri, 
și-a pierdut echilibrul. Neavînd 
centură de siguranță, a căzut in 
gol. Deși transportat urgent la 
spital, n-a mai putut fi salvat.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteir

îngrijirea mieluțelor. 
ciobanul i-a dat 
bani, după care 
turma și s-a

și-a 
dus

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu deosebită plăcere felicitările și urările pe care mi le-ati 

adresat cu ocazia învestirii mele în funcția de președinte al Republicii Irak, 
Vă rog să acceptați mulțumirile mele, sentimentele de considerație fată de 
dumneavoastră, precum șl urări de sănătate.

îmi exprim convingerea că dezvoltarea unei cooperări tot mai strînse pe 
baza înțelegerii reciproce intre cele două țări ale noastre, în general, între 
Partidul Comunist Român și. Partidul Baas Arab Socialist, în special, va sluji 
intereselor popoarelor român și irakian, Cauzei juste a națiunii arabe.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Primire la C. C. al P. C. R.
Marți dimineață, tovarășul Virgil 

Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, condusă de Munir Mesiho- 
vici, membru al C.C. al U.C.I., mem
bru al Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Bosnia și Herțego- 
vina, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită pentru schimb de ex
periență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a procedat la un schimb de păreri 
și s-a apreciat dezvoltarea continuă 
a raporturilor dintre P.C.R. și U.C.I., 
dintre popoarele și țările noastre în 
spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul I. B.

Plecarea delegației Partidului 
Național Social Sirian din Liban
Marți dimineața a părăsit Capitala 

d legația Partidului Național So- 
,c Sirian din Liban, condusă de 
Âbâallah Saade, președintele parti
dului, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte Mah
moud Abdel Khalek, membru al Con
siliului Suprem și al Consiliului Exe
cutiv al partidului, Marwan Fares, 
membru al Consiliului Executiv al 
partidului, șeful secției relații ex
terne, și dr.May Saade.

Lucrările Comisiei mixte economice româno-elvețiene
La București au început, marți di

mineața, lucrările celei de-a II-a se
siuni a Comisiei mixte economice 
româno-elvețiene. Cu acest prilej, se 
analizează stadiul actual șl posibili
tățile dezvoltării în continuare a re
lațiilor economice și tehnico-ștlinți- 
fice, a schimburilor comerciale, pre
cum și a cooperării bilaterale și pe 
terțe piețe între România și Elveția.

Delegațiile sînt conduse de Ion

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

Campionatele naționale de box
La drena Progresul din Capitală 

s-au desfășurat ieri ultimele gale 
ale sferturilor de finală din cadrul 
campionatelor republicane de box. 
In limitele categoriei grea. Petre Un- 
gureanu din Cîmpulung l-a În
vins la' puncte pe gălățeanul Gică 
Axente, Iar principalul favorit . Ion 
Cernat (Steaua) a cîștigat prin k.o. 
tehnic, In prima repriză. întilnirea 
cu pugilistul clujean Nicolae Coman. 
Alte rezultate la aceeași categorie : 
I. Boancă (Litoral Mangalia) b.p. 
Mihai Grigoraș (Steaua) ; Dumitru 
Micu (Galați) b.p. Nicolae Grigore 
(Farul Constanța).

La categoria semirtiijlocie, intr-un

TIR: întrecerile internaționale 
de la poligonul Tunari

La poligonul Tunari din Capitală 
au continuat marți Campionatele in
ternaționale de tir ale României. 
După prima manșă. în proba de pis
tol viteză conduc Corneliu Ion 

_ «mânia) și italianul Roberto Van- 
rioZzi, cu cîte 299 puncte, urmați de 
Teodor Tașcâ și Grațian Calotă (am
bii România) — 298 puncte fiecare. 
Ion Mihal (România) a realizat, după

La Hunedoara-un frumos spectacol fotbalistic
La Hunedoara a avut Ioc Ieri o 

partidă care a stlrnit un mare inte
res printre amatorii de fotbal. La 
invitația clubului din Hunedoara, 
foștii componenți al echipei repre
zentative care au participat la tur
neul final al Campionatului mondial 
din Mexic-1970 s-au intilnit cu for
mația locală F.C. Corvinul.

A fast un meci frumos, un adevă
rat spectacol sportiv, servind la 
popularizarea fotbalului în acest mare 
centru muncitoresc din țara noastră.

CICLISM: Programul „Cupei Voința"
între 8 și 11 august se va desfă

șura, pe șoselele din împrejurimile 
orașului Ploiești, competiția interna
țională de ciclism pentru „Cupa 
Voința". La startul întrecerii, alături 
de unii dintre cei mai valoroși rutieri 
din țara noastră, vor fi prezenți ci
cliști din Bulgaria, Cehoslovacia. Un
garia, Polonia șl R.F. Germania.

Iată programul etapelor : 8 august 

Tito, președintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, președintele 
U.C.I. A participat tovarășul Ion Vîl- 
san, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost prezent ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Trifun Niko- 
lici.

★
In timpul șederii în țara noastră, 

delegația de activiști al U.C.I. a avut 
convorbiri la Secția organizatorică a 
C.C. al P.C.R., Consiliul Organizării 
Economico-sociale, Consiliul Le
gislativ, Comitetul județean Cluj al 
P.C.R. și la Comitetul de partid al 
sectorului 8 — București. Oaspeții 
iugoslavi au vizitat unități economi
ce, obiective social-culturale din Ca
pitală și județul Cluj și au avut con
vorbiri cu reprezentanți ai organelor 
de conducere din unitățile respective.

Ta plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, secre
tar al C.C. al P.C.R., Tamara Dobrin, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S., și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și de Cornello 
Sommaruga, ambasador, adjunct al 
secretarului de stat la Oficiul Fede
ral al Afacerilor Economice Externe 
din Elveția.

La lucrări participă Thomas Wernly, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Elveției la București.

(Agerpres)

meci de bună factură tehnică. Ion 
Budușan. (Metalul București) l-a în
trecut la puncte pe Mihal Micloș 
(Oradea), iar Gheorghe Simion (Di
namo), demonstrind frumoase calități 
pugilistice, l-a învins tot la puncte 
pe Teodor Spînu (Constanta).

în limitele categoriei mijlocie: 
Sandu Tîrilă (Galați) b.p. L. Pop 
(Oradea), Valentin Silaghi (Di
namo) b. p. Marin Ifrim (URBIS), 
Gheorghe Butnaru (Steaua) b. k.o. 
Alexandru Crișan (Cluj-Napoca).

începînd de astăzi, de la ora 18.30, 
campionatele continuă la Palatul 
sporturilor și culturii, cu prima gală 
a semifinalelor.

prima manșă, cel mai bun rezultat în 
proba de mistreț alergător — 378 
puncte.

In competiția internațională de ta
lere „Marele Premiu Carpați" con
duc după 2 zile (150 de talere) Ion 
Toman, la skeet, cu 148 t.ij. și Joze 
Zadnikar (Iugoslavia), la trap, cu 145 
t.d.

Jocul s-a încheiat la egalitate 4—4 
(2—2), după ce prima repriză fusese 
dominată de „veterani", iar cea se
cundă de tinerii fotbaliști hunedo- 
reni.

Sub îndrumarea antrenorului A. 
Niculescu, „formația ’70“ a jucat în 
următoarea alcătuire : Răducanu — 
Sătmăreanu I, Anca, Dinu, Mocanu— 
Nunweiller VI, Dobrin, Domide — 
Dembrovschi, Dumitrache, Lucescu. 
Au mai jucat Deleanu, Dudu Geor
gescu, Cheran șl Sătmăreanu II. (Sa
bin Cerbu).

(etapa I) : Ploiești — Răsvad — Pu
cioasa — Moreni, Sinaia — Comar
nic — Ploiești (160 km); 9 august 
(etapa a II-a) : Ploiești — Cislău prin 
Văleni — Ploiești (130 km). După- 
amiază pe circuit la Ploiești se va 
desfășura etapa a IlI-a (50 km); 10 
august (etapa a IV-a): Ploiești — Si
naia — Ploiești (135 km); 11 august 
(etapa a V-a) : Văleni — Cheia — Să- 
cele — Azuga — Ploiești (165 km).

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Iile Verdeț, prim-mi- 

nistru al guvernului, a primit, marți 
după-amiază, pe Gheorghi Pankov, 
ministrul industriei chimice al R. P. 
Bulgaria, care face o vizită în țara 
noastră.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
tntr-o atmosferă cordială, priete
nească, au fost analizate, în lumină 
importantelor hotărîri convenite cu 
prilejul întllnlrilor șl convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Todor Jivkov, modul în care se în
făptuiesc acțiunile de colaborare 
dintre România și Bulgaria în dome
niul industriei chimice, precum și

Sosirea secretarului general al C. C. al P. C. din Israel
Marți seara a sosit în Capitală to

varășul Meir Vilner, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comunist 
din Israel, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspetele

Adunare festivă cu prilejul Zilei Renașterii Poloniei
La Iași a avut loc, marți după-a- 

mlază, o adunare festivă, organizată 
cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 
a Zilei Renașterii Poloniei. Au parti
cipat reprezentanți ai organelor loca
le de partid șl de stat, ai organiza
țiilor de masă și obștești, cadre di
dactice din învățămîntul superior, 
studențl, numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi șl instituții ieșene, 
precum și membri al Ambasadei R.P. 
Polone la București.

Despre semnificația sărbătorii na
ționale a poporului polonez a vorbit 
tovarășul Eugen Biliuță, secretar ăl 
Comitetului municipal Iași al P.C.R. 
In cuvîntul său, el a înfățișat lupta 
eroică a poporului polonez pentru 
libertate și independență națională, 
pentru Înlăturarea ocupației hltlerlste 
și instaurarea puterii populare, pre
cum și succesele de seamă obținută 
de poporul prieten în anii socialis
mului. Vorbitorul a relevat, totodată, 
tradiționalele legături de colaborare 
pe multiple planuri, stabilite de-a 
lungul veacurilor, între România și 
Polonia, legături care și-au găsit o 
dezvoltare fără precedent în anii e- 
dificării socialiste. în acest context a 
fost subliniat rolul determinant al 
dialogului dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek In adîn- 
cirea și diversificarea acestor relații.

în numele celor prezenți. vorbito
rul a adresat poporului polonez prie
ten calde felicitări, cu ocazia sărbă
torii sale naționale. împreună cu 
urările de a obține noi victorii în e- 
dificarea societății socialiste dezvol
tate.

A luat apoi cuvîntul Kornel Hen- 
gchke, consilier al Ambasadei R.P. Po
lone la București, care a prezentat 
principalele momente ale luptei ma
selor populare din Polonia pentru in
dependență și suveranitate, pentru 
dezrobirea țării de sub dominația

Automobilism: „RALIUL DUNĂRII", 
etapă în campionatul european, 

din nou în organizarea țării noastre
La sfîrșitul acestei săptămini are 

loc in țara noastră una dintre cele 
mai importante competiții automobi
listice internaționale — „Raliul Du
nării", în organizarea Automobil Clu
bului Român, prin federația de spe
cialitate, și a forurilor, locale din ju
dețul Maramureș. Competiția atrage 
și de această dată atenția automobi- 
liștilo? din Europa, întrecerea con- 
tînd de altfel ca etapă în campiona
tul continental de raliuri și, totodată, 
în „Cupa păcii și prieteniei" și cam
pionatul balcanic.

Pe o zonă cuprinzlnd în majoritate 
drumuri din județul ■ Maramureș, «u- 
tomobillștil vor parcurge 1314 km 
(din care 954 km drum modernizat), 
cu 43 de controale orare și 19 probe 
speciale (lungimea acestor probe fi

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în orașul suedez Haparanda au 

luat sfîrșit campionatele mondiale de 
lupte greco-romane pentru juniori. 
La actuala ediție sportivul român 
Gheorghe Minea a obținut medalia 
de bronz la categoria 74 kg. Iată lista 
noilor campioni mondiali : cat. 48 kg : 
T. Kazaratsvili (U.R.S.S.); cat. 52 kg: 
B. Patsayan (U.R.S.S.); cat. 57 kg: 
M. Atanasov (Bulgaria); cat. 62 kg: 
M. Produhin (U.R.S.S,); cat. 68 kg: 
S. Hailing (Suedia); cât. 74 kg: V. 
Arseniev (U.R.S.S.); cat. 82 kg: E. 
Stamov (Bulgaria); cat. 90 kg: V. 
Jdanov (U.R.S.S.); cat. 100 kg: V. 
Sokolaiev (U.R.S.S.); cat. peste 100 
kg (supergrea): A. Guerovski (Bul
garia).
• în prima zi a „miniturneului" 

de tenis de la Frejus (Franța), la 
care participă ca invitați 4 jucători, 
au fost înregistrate următoarele re
zultate ! McEnroe (S.U.A.) —• Iile 
Năstase (România) 4—6, 6—2, 6—I ; 
Jimmy Connors (S.U.A.) — Guillermo 
Vilas (Argentina) 8—4, 7—6. In finală, 
McEnroe îl va întilni pe Jimmy 
Connors. Cei patru jucători vor par
ticipa zilele următoare la alte două 
turnee care vor avea loc la Aix-en- 
Provence șl Cap d’Agde.

• La Madrid s-au încheiat meciu
rile preliminarii ale campionatului 

căile șl mijloacele practice menite a 
intensifica conlucrarea dintre cele 
două țări în acest sector de virf al 
economiilor lor naționale.

La convorbire a luat parte Mihail 
Florescu, ministrul industriei chi
mice.

A fost de fată Petăr Danailov. am
basadorul Bulgariei ia București.

★
în cursul aceleiași zile au avut 

loc convorbiri între ministrul român 
al industriei chimice și oaspetele bul
gar, in cadrul cărora au fost abordate 
probleme ale colaborării șl cooperării 
bilaterale în domeniul chimiei.

a fost salutat de tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

fascistă. în continuare, vorbitorul a 
înfățișat succesele obținute de oame
nii muncii polonezi, sub conducerea 
partidului clasei muncitoare, profun
dele transformări Înnoitoare surveni
te. in anii construcției socialiste. E- 
vocînd relațiile frățești de prietenie 
și colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, vorbitorul a e- 
vldențiat contribuția hotărîtoare a in- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre pri
mul secretar al C,C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și Secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român la ădîncirea și consolidarea 
pe noi și multiple planuri a acestor 
relații, în interesul celor două po
poare, al țărilor socialiste, al miș
cării comunista și muncitorești inter
naționale.

Cu prilejul apropiatei sărbători na
ționale de la 23 August, vorbitorul a 
adresat oamenilor muncii din țara 
noastră urarea de noi șl importante 
izbînzi în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

In încheierea adunării a fost pre
zentată o gală de filme documentare 
poloneze. A fost vernisată, totodată^. 
6 expoziție de fotografii, Întitulată 
„Cultura poloneză contemporană".

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

St și 28 iulie. în țară : Vreme in curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea averse locale de 
ploaie, mal ales în nordul țării, pre
cum și în zonele de deal și de munte. 
Vint potrivit. Temperaturile minime 
Vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, iar 
maximele între 18 și 28 de grade, local 
mai ridicata la sfîrșitul intervalului.

ind de 28 la sută din. kilometrajul 
total al cursei).

„Raliul Dunării" Începe șl se înche
ie la Baia Mare. Startul vineri seara, 
la ora 19, cu prima probă specială — 
element inedit al cursei : un circuit 
de viteză pe arterele principale ale 
marelui municipiu maramureșean. 
Intre localitățile ce vor fi străbătute 
(o dată sau de mai multe ori) sint : 
Baia Sprie, Mara, Vadu Izei, Năsăud, 
Singeorz Băi, Borșa, Ilva Mică. Jo
senii Birgăului. Bistrița, Blidari, Cav- 
nic, Sighetu Marmației, Săpinta,

Și-au anunțat participarea automo- 
blliști fruntași din aproape 20 de 
țări, intre care Anglia, Austria, Bul
garia, Cehoslovacia. R.D. Germană, 
R.F. Germania. Grecia, Iugoslavia, 
Polonia, Suedia. Uniunea Sovietică și. 
firește. România.

european de volei pentru junioare. 
Pentru turneul final s-au calificat 
echipele U.R.S.S., Poloniei, Ceho
slovaciei, Bulgariei, R.D. Germane și 
Italiei.
• La concursul de atletism al 

Spartachiadei popoarelor din U.R.S.S., 
proba de 490 m garduri a fost ctștl- 
gată de sovieticul Vasili Arhipenko 
cu timpul de 49”11/100. în proba fe
minină de săritură în înălțime, Elena 
Goloborodko a stabilit un nou record 
al U.R.S.S. cu performanța de 1,91 m. 
Atleta sovietică Ecaterina Porîvkina 
a realizat cel mai bun timp în cursa 
de -600 m, cucerind primul loc cu 
rezultatul de 1’57”20/100.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA tragerea excepțională 
DIN 24 IULIE 1979

Extragerea I : 80 22 8 15 56 82 19 
52 29 61 7 13.

Extragerea a II-a : 25 89 70 49 48 
60 67 68 69 83 74 39.

Extragerea a III-a : 42 10 47 3 62 75. 
Extragerea a IV-a : 38 8 43 39 55 16. 
Extragerea a V-a : 26 15 14 86 53 71. 
Fond total de cîștiguri: 1 008 623 lei.

Cronica zilei
Manifestare culturală. Cu 

prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei 
naționale a Republicii Liberia, marți 
după-amiază a avut loc, In Capitală, 
o manifestate culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în cadrul că
reia Vasile Constantin, redactor-șef 
ajunct la Radlotelevizlunea română, 
a Împărtășit impresii de călătorie 
din această țară.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și ai Li
gii române pentru prietenia cu po
poarele din Aaia și Africa, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Au fost prezenți Joseph Graham, 
ambasadorul Republicii Liberia la 
București, și membri ai ambasadei.

Simpozion. ln cadrul man|- 
testărilor dedicate celei de-a 35-8 
aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, ieri s-au 
desfășurat la Academia „Ștefan 
Gheorghiu" lucrările simpozionului cu 
tema : „Publicistica românească la 35 
de anî de la eliberare". în comunică
rile prezentate, ziariști și cadre di
dactice de la academie au relevat lo
cui și rolul mijloacelor de comuni
care în masă din țara noastră in 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului, au dezbătut sar
cinile ce revin presei și radiotelevi- 
zlunii lh educarea șl formarea omu
lui nou și ridicarea conștiinței socia
liste a maselor, în promovarea pe 
toate căile a concepției filozofice, re
voluționare, despre lume și viață a 
partidului nostru.

Tragerea LOTO 2
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport anunță că duminică, 
29 iulie, va avea loc o nouă tra
gere Loto 2. Desfășurate după 
o formulă Simpla și avantajoa
să, tragerile bilunare Loto 2 cu
prind trei extrageri, în conti
nuare, a cîte patru numere ; în 
total se extrag 12 numere din 
75. Se poate cîștiga și cu numai 
două numere din cele patru ale 
unei extrageri. Biletele seria 
„R", de 10 lei, se completează 
cu o variantă achitată sută la 
sută sau cu patru variante achi
tate in cotă de 25 Ia sută ; indi
ferent de cota achitată, fiecare 
bilet participă la toate extra
gerile.

Biletele pot fi procurate nu
mai pină sîmbătă 28 iulie.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor 
interesați că la sfîrșitul lunii 
iulie va avea loc, în studioul 
Televiziunii, tragerea de amor
tizare lunară, obișnuită, a asi
gurărilor mixte de viată.

Cu acest prilej, se va organiza 
șl o tragere de amortizare spe
cială, la care se vor extrage S 
combinații de litere.

Lâ cele două trageri de amor
tizare la. care se vor extrage 13 
combinații da litera participă 
toate asigurările mixte de viată 
pentru care ratele de primă sînt 
achitate Ia zi.

AI. CAMPEANU

„newsweek": „Nota de plată suplimentară 
a petrolului—o problemă mondială"
• Crește rata inflației, scade producția industrială • Cel mai greu afectate — ță
rile în curs de dezvoltare • Pentru o largă cooperare internațională în vederea di

versificării surselor de energie
Revista americană „NEWSWEEK" publică, ln două numere conse

cutive, o serie de studii consacrate consecințelor masivelor creșteri de 
prețuri înregistrate anul acesta pe piața combustibililor și in mod deose
bit a petrolului. Reproducem, in rezumat, aprecierile revistei.

Economia mondială se află in fața 
unor serioase dificultăți. Cauza este, 
desigur, petrolul. De cițiva ani, zeci 
de milioane de dolari sînt scoși supli
mentar din buzunarele consumato
rilor. Inflația a început să urce sim
țitor, iar in rindul națiunilor lumii, 
atît a celor bogate, cit și a celor să
race, crește pe zi ce trece teama de 
o recesiune globală.

Nici o națiune nu a rămas neafec
tată de criza petrolului. Țările lumii 
a treia s-au văzut nevoite să-și spo
rească datoriile, și așa destul de 
mari, pentru a plăti nota de plată 
majorată. La rindul lor, țările occi
dentale industrializate au fost obliga
te să-și reducă din nou rata dezvol
tării economice. Statele Unite deja 
dau semne de scădere, deși oficialii 
americani insistă asupra faptului că 
recesiunea nu este inevitabilă. De
partamentul comerțului arată că in 
primul trimestru al anului creșterea 
produsului național a fost de 0,8 la 
sută, cea mai mică înregistrată pină 
acum.

Un studiu confidențial al econo
miștilor O.E.C.D., întocmit la Paris, 
sugerează că’actualele creșteri de 
prețuri vor avea ca rezultat schim
barea surplusului de 6,5 miliarde do
lari al conturilor curente ale țărilor 
industrializate într-un deficit de 14 
miliarde dolari. Nota de plată a pe

Muncitorii de la Hvan He 
despre realizările lor, 

despre idealul unității naționale
Din ruinele războiului. Coreea 

populară s-a ridicat, intr-un ritm 
rapid, oferind în prezent imaginea 
unei țări cu o economie puternică și 
in continuă înflorire. Pe cîmpille 
cîndva sfîrtecate de bombe unduiesc 
recolte din an în an tot .mai bogate, 
grație vastelor lucrări de irigație rea
lizate, folosirii largi a mijloacelor 
mecanizate șl chimice, muncii dirze, 
pline de pasiune a țăranilor, munci
torilor, specialiștilor.

Pe de altă parte, in peisajul eco
nomic coreean au apărut zeci și 
sute de noi întreprinderi. Fiecare 
din acestea reprezintă o pagină din 
istoria ultimelor decenii a R.P.D. 
Coreene, materializare a liniei poli
tice a Partidului Muncii. în frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen, a efortu
lui condensat al unor colective de 
muncitori și ingineri, însuflețiți țle 
convingerea că industrializarea re
prezintă nu numai temelia avîntului 
țării, a bunăstării, dar și un suport 
puternic in vederea înfăptuirii mă
rețului ideal al reunificării naționale.

Infățișînd oaspeților progresele pe 
tărîmul industria
lizării, tovarășii 
coreeni amintesc 
și de uzina meta
lurgică de la 
Hvan He. „Colec
tivul acestei în
treprinderi a fă
cut, mult pentru 
înflorirea țării" — spun ei. Șl. pe 
bună dreptate, căci, după cum se 
poate convinge vizitatorul, datorită 
tenacității și Indemînării harnicului 
ei colectiv. întreprinderea s-a trans
format intr-o puternică bază meta
lurgică, complexă și modernă, care, 
prin producția ei, susține trainic 
avîntul Întregii economii.

— în ultimii ani — spună LI Ban 
Gin, unul din cadrele de conducere 
ale uzinei — am așezat toate 
procesele de producție pe baza 
cuceririlor tehnicii moderne. în a- 
cest fel. capacitatea uzinei a cres
cut mult, s-au creat posibilități noi 
pentru prelucrarea materiilor prime 
de care dispune țara noastră,

— Ați putea să na Înfățișați ci
fric acest progres 7

— E simplu : producția de oțel a 
crescut de 11 ori, cea de fontă — 
de 9 ori, a laminatelor — de 12 ori, 
în comparație cu nivelul maxim 
atins înainte de eliberare.

Pentru a demara industria meta
lurgică, după distrugerile războiului, 
era nevoie, înainte de toate, să fie 
construit și pus în funcțiune furna
lul nr. 1. Se considera că va fi ne
voie de un an și jumătate. Dar co
lectivul și-a pus la încercare pro
pria capacitate de voință și de crea
ție. într-un timp record proiectan- 
tii au furnizat proiectele necesare. 
Iar constructorii șl montoril. depă- 
șindu-și propriile performante, au 
terminat marele furnal în 10 luni. 
Tovarășul Kim Ir Seh, care ne-a 
vizitat atunci — iși amintește Inter
locutorul — privind furnalul, a spus : 
„Este o creație monumentală, înfăp
tuită prin forțe proprii, cu tehnică 
proprie, cu materiale proprii".

Pionier al industrializării, colecti
vul Întreprinderii, format în maia 
parte din fiii celor ce au refăcut din 
ruine uzina, a devenit și pionier al 
automatizării proceselor de produc
ție. potrivit exigentelor progresului 

însemnări de călătorie 
din R.P.D. Coreeană

trolului va crește pentru S.U.A. cu 
12 miliarde dolari, pentru Japonia cu 
7 miliarde, iar pentru Franța și Ger
mania occidentală cu cite 3 miliarde 
fiecare.

Institutul pentru cercetări economi
ce din R.F.G. arată că pentru 1983 
companiile au planificat angajarea 
cu 3,5 la sută mai puțini salarlați, 
ceea ce va însemna o pierdere de 
250 000 locuri de muncă. „Este greu 
să se spună cit va avea de suferit 
economia, declară specialiștii vest- 
germani. Totul depinde de majorări
le hotărîte de O.P.E.C.". „Pentru 
a-și reveni după fiecare majorare 
de prețuri la petrol — a declarat eco
nomistul japonez Takehide Tsuchi
yama — economia are nevoie de 
12-4—18 luni".

Faptul că cererea de petrol este în 
creștere a dus la înfierbîntarea pie
ței, astfel Incît In unele cazuri s-au 
plătit prețuri chiar duble față de 
rata prevăzută de O.P.E.C. S-ar putea 
ca prăpastia dintre cerere și ofertă 
să ajungă la 4 milioane barili pe zi 
în 1985, ceea ce ar avea ca rezultat 
pentru țările industrializate reducerea 
ritmului de dezvoltare cu un procent.

Pentru țările mai puțin dezvoltate, 
ultimele evoluții de pe piața petrolu
lui sînt și mal dureroase. Țările slab 
dezvoltate, care nu au petrolul lor, 

tehnic. „într-una din zile — poves
tește mai departe tovarășul Gin — 
am fost invitați la o ședință a Co
mitetului Politic al C.C. al parti
dului. Sarcina ce ni s-a încredințat 
cu acel prilej era de mare răspun
dere. dar ne-a mobilizat pe toți. Era 
vorba de a transforma uzina de la 
Hvan He într-un exemplu de asimi
lare a tehnicilor moderne, prin au
tomatizarea proceselor de produc
ție".

Cum a fost realizată această sar
cină de onoare se poate vedea pes
te tot. Aparent, uzina funcționează 
fără participarea omului. în fapt, 
oamenii constituie creierul întregu
lui complex ; instalat la pupitrul de 
comandă, dispecerul dirijează toate 
procesele de producție.

Mai intii «-au introdus Instalații 
de televiziune industrială în sec
țiile de turnare. A urmat condu
cerea de la distanță a operațiilor de 
sortare, apoi automatizarea altor 
procese. „Munca a devenit tot mai 
ușoară — arată interlocutorul — iar 
producția a sporit, intr-o primă fază, 

de două ori, ulte
rior de trei ori, în 
condițiile reduce
rii cu un sfert a 
forței de.muncă". 

Uzina metalur
gică de la Hvan 
He este un grăi
tor exemplu al 

succeselor dobindite de R.P.D. Co
reeană pe tărîmul reconstrucției și 
Industrializării socialiste.

...Sînt succese ce umplu de bucurie 
inimile oamenilor muncii din Româ
nia socialistă, care nutresc sentimen
te de adincă prietenie și solidaritate 
față de poporul coreean. In același 
timp, poporul nostru înțelege bine și 
Împărtășește pe deplin marea cauză 
națională a poporului coreean : re- 
unificarea patriei.

Vizitatorul R. P. D. Coreene con
stată la fiecare pas cit de puternică 
este aspirația spre înfăptuirea unită
ții naționale. Nu o dată am au
zit spunîndu-se că Însuflețirea cu 
care muncesc cetățenii R. P. D. Co
reene izvorăște și din convingerea că 
fiecare realizare in activitatea con
structivă slujește înfăptuirii idealului 
național. Prin faptele lor de muncă, 
tovarășii coreeni susțin numeroasele 
propuneri ale Partidului Muncii, ale 
R. P. D. Coreene de reunificare paș
nică șl democratică, printr-un dialog 
constructiv cu partea de sud a țării, 
fără amestec străin, corespunzător 
dreptului poporului coreean de a-și 
soluționa el însuși problemele ce-1 
preocupă, de a-șl făuri propriul des
tin. Din partea poporului nostru, a 
României socialiste propunerile res
pective se bucură de un sprijin con
secvent, nedezmințit, țara noastră 
militînd ln acest sens la O.N.U., in 
•Ite organisme internaționale.

Acum, cînd se apropie de sfîrșit 
„Luna de solidaritate cu lupta po
porului coreean", manifestările care 
au loc in cadrul ei în țara noastră 
exprimă sprijinul fierbinte al po
porului român față de cauza dreaptă 
a poporului din „țara dimineților li
niștite", convingerea Că, în cele din 
urmă, năzuința coreenilor de a-și 
vedea patria unită, tnaintînd, liberă 
și independentă, pe calea progresului, 
se va Înfăptui.

își vor vedea sporite deficitele cu 
cel puțin 10 miliarde dolari față de 
anul trecut (se are în vedere situa
ția dinaintea ultimei majorări de 
prețuri). Ca urmare, unele din 
aceste națiuni vor fi nevoite să-și 
reducă drastic importurile de petrol, 
ceea ce va avea urmări serioase asu
pra dezvoltării lor economice. Lumea 
a treia va trebui să facă mari îm
prumuturi pentru a putea suporta 
plățile majorate de petrol. Datoriile 
lor depășesc deja 250 miliarde dolari, 
fiind de patru ori mai mari decît în 
1970. Anul acesta țările respective 
vor trebui să împrumute pe puțin 25 
miliarde dolari. Dar acești bani vor 
fi greu de obținut, pentru că surse
le principale — băncile comerciale — 
pot să-și vadă secate fondurile des
tinate acestor scopuri. „Multe bănci 
au atins limita împrumuturilor pen
tru unele țări" — a declarat Omar el 
Abd, vicepreședintele Băncii Salomon 
Brothers din New York.

Perspectivele unor uriașe deficite 
ale balanțelor de plăți alimentează 
temerile privind o nouă rundă de 
haos pe piața monetară internațio
nală. In aceste condiții, națiunile 
bogate și cele sărace au început să 
caute căi și mijloace pentru a face 
față noii crize de energie, pentru des
coperirea și punerea în valoare a 
unor noi surse energetice. Problema 
urgentă care li confruntă pe toți este: 
cum să se procedeze pentru a se re
duce consumul crescînd de petrol. 
Pentru a o soluționa este esențială o 
largă cooperare internațională.

• „SOLAIRE" nu* 
mele primei reviste franceze 
consacrate energiei solare. Edi
tarea unei publicații cu un ase
menea profil este o dovadă a in
teresului crescînd față de aceas
tă sursă practic inepuizabilă și 
nepoluantă de energie. Numărul 
1 al revistei conține documenta
re, studii statistice, sociologice 
și economice, procedee tehnice, 
sfaturi practice și informații 
pentru amatorii încălzirii cu a- 
jutorul razelor Soarelui. Revista 
își propune să evite tentațiile 
viitorologiei sau elementele ști
ințifico-fantastice. limitindu-se 
la probleme concrete, la proce
dee și tehnici realizabile in pre
zent.

• CAMION GIGANT.
După aspect și dimensiune, ve

hiculul de mare capacitate, re
cent realizat în Italia, cu greu 
mai poate fi denumit autoca
mion. Gigantul se sprijină pe 48 
de roți duble, are 40 metri lun
gime, 3,5 metri lățime și 4,5 me
tri înălțime. Cu o greutate pro
prie de 100 tone, el are o capa
citate de încărcare de 250 tone. 
Două moțoare diesel sînt plasate 
la jumătatea caroseriei. Datorită 
suspensiei independente a fie
cărei osii, această autoplatformă 
poate circula și pe terenuri ac
cidentate.

• „CALYPSO" ÎN- 
TR-0 NOUĂ MISIUNE. 
Nava de cercetări a cunoscutu
lui oceapograf Jacques-Yves 
Cousteau a ancorat zilele trecute 
în apele insulei Martinica. Mem
brii echipajului și-au propus să 

filmeze în adîncuri, pentru te
leviziune, epavele unor vase, 
care s-au scufundat în timpul 
erupției vulcanului Pelee ln 1902. 
Următorul popas al navei va fi 
Venezuela, unde echipa lui 
Cousteau va cerceta, din însăr
cinarea autorităților locale, cali
tatea apelor de coastă.

• DEPOLUAREA APEI 
DE MARE. în portul Rostock 
(R.D.G.) a fost experimentată 
cu succes o instalație, special 
construită, pentru epurarea apei. 
Dispozitivul automatizat „spală" 
anual pină la 200 000 metri cubi 
de apă poluată cu petrol. Apa 
tratată- astfel este deversată in 
mare, iar petrolul recuperat 
pentru prelucrarea lui in rafină
rii.

• „LILO 2* este numele 
unei conducte pneumatice recent 
instalate la Tbilisi, capitala 
R.S.S. Gruzine, destinată să 
transporte materiale de con
strucție. Conducta vehiculează 2 
milioane tone materiale pe an, 
atît cît au nevoie toate șantie
rele din Tbilisi și Rustawi. A- 
ceastă capacitate de transport 
înlocuiește un parc de 300 auto
basculante de 10 tone. în inte
riorul tunelului circulă contei- 
nere — un fel de vagoane cu 
șine dispuse radial, propulsate 
pneumatic, fiecare transportînd 
1,6 tone.

• CÎND PLOPUL 
FACE... CIUPERCI. J^01' 
te de zeci de tone de .ciuperci 
comestibile reușesc să obțină 
specialiștii de la o stațiune ex
perimentală din Krefeld (R.F.G.) 
pe buturugi de diferite foioase, 
mal ales de plop, fag și mestea
căn. Metoda folosită : pe butuci 
cu diametrul de circa 20 de cm, 
decupați din trunchiuri de copac 
care nu au zăcut mai mult de 
trei luni pe pămînt (pentru că 
altfel sint năpădite de ciuperci 
necomestibile), se face o cres
tătură orizontală adîncă. în care 
se presară spori de ciuperci co
mestibile. După acoperirea cres

tăturii cu o bandă adezivă, timp 
de 2—3 luni butucii se țin ln saci 
de plastic, la Ioc umed. „Sădiți" 
apoi în *pămint, la umbră, unde 
trebuie stropiți cu regularitate, 
el încep după numai două săp- 
tămîni să „rodească" timp de 
cinci ani.

• O FARSĂ CU TILC. 
„Nu tocmai Times" — sub acest 
nume a apărut, la Londra, un 
neobișnuit exemplar de ziar. 
Despre ce e vorba 7 Cum se 
știe, la 30 noiembrie anul trecut, 
„Times", cotidian britanic cu o 
Îndelungată tradiție șl o mare 
influență, și-a Încetat apariția in 
urmă unui conflict de muncă 
între patronat și tipografi. A- 
cum. Un om de afaceri englez a 
gvut ideea publicării unui fel de 
„înlocuitor" al ziarului. Apărut 
doar într-ufi singur număr, a

cesta Înserează tot felul de ar
ticole și informații fanteziste, 
ca, de pildă, transformarea Ca
nalului Mare al Veneției în 
autostradă. In realitate, sub o 
formă glumeață, s-a dorit să se 
atragă atenția asupra semnifica
ției pe care o are absența, din 
viața de zi cu zi, a adevăratului 
„Times".

• HARTĂ A VULCA
NILOR DE PE TERRA. 
Agenția națională a S. U. A. 
pentru oceane și atmosferă 
(N.O.A.A.) a dat publicității o 
hartă indicînd vulcanii planetei 
noastre care au fost in activi
tate în ultimii 12 000 de ani. Rea
lizată în culori, această intere
santă lucrare localizează un nu
măr de aproximativ 700 de vul
cani, furnizînd, de asemenea, un 

scurt istoric al activității lor, cu 
datarea principalelor erupții. 
Totodată, harta mai mică indi
că epicentrele principalelor cu
tremure — cu magnitudini de 
peste 5,5 grade pe scara Richter 
— care au avut loc pe Terra în
tre anii 1963—1977.

• SUB GHEȚURILE 
DIN ANTARCTICA. Un 
grup de cercetători americani 
au descoperit forme de viață pe 
fundul unor lacuri din Antarcti
ca, aflate sub un strat de 
gheață cu grosimea de șase me
tri, în condiții de întuneric a- 
proape absolut. Au fost identifi
cate specii de alge capabile să 
producă un „pigment" de cu
loare portocalie, se pare pentru 
a capta lumina foarte slabă care 
pătrunde la adîncimea de aici.
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NICARAGUA

Priorități pe agenda Guvernului 
de Reconstrucție Națională

,,Politica de nealiniere va reprezenta direcția de bază a 
politicii noastre externe”, declară un membru al Juntei

MANAGUA 24 (Agerpres). — Tn 
pofida' unor schimburi de focuri 
între patrule ale F.S.L.N. și elemente 
somoziste, care se mai aud noaptea 
pe străzile capitalei, revenirea la 
calm, la o activitate normală este 
ceea ce caracterizează în prezent 
orașul Managua. Potrivit agențiilor 
internaționale de presă, în Managua 
au luat ființă comitete populare 
raionale care organizează activitatea 
de refacere a străzilor, se ocupă de 
împărțirea alimentelor sau de re
zolvarea altor probleme. Posturile 
de radio și televiziune și-au reluat 
marți activitatea. Tot marți a apă
rut primul număr al revistei „Patria 
libre". Toate mijloacele de informare 
în masă au trecut sub controlul 
Ministerului Culturii al Guvernului 
de Reconstrucție Națională.

Refugiații au început, să se întoarcă 
în număr mare în țară. Referindu-se 
la principalele^ probleme cu care 
este confruntată în prezent țara, Ser
gio Ramirez, membru al Juntei de 
guvernămint. a enumerat aprovizio
narea populației, asigurarea asisten
tei medicale, organizarea producției 
industriale și agricole, eliminarea 
neștiinței de carte.

Daniel Ortega, membru al Juntei 
Guvernului de Reconstrucție Na
țională din Nicaragua, a arătat că 
.între obiectivele prioritare ale nou
lui guvern se numără reorganizarea 
armatei și a administrației publice 
și găsirea unor soluții ootime pen
tru rezolvarea problemelor econo
mice cu care este confruntată in 
prezent țara.

Pe plan economic, Ortega a evi
dențiat necesitatea unui ajutor in
ternațional, menționînd că țara sa

ORIENTUL MIJLOCIU
• Protest libanez la O.N.U. împotriva atacurilor aviației israe- 
liene • Convorbirile președintelui Egiptului cu liderul Partidului 
Muncii din Israel • Turneul secretarului general al Ligii arabe
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpreș). 

— Reprezentantul libanez la Națiu
nile Unite a adresat secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, o 
scrisoare în care protestează în legă
tură cu ultimele atacuri ale aviației 
israeliene împotriva regiunilor din 
sudul Libanului, soldate cu opt morți 
și 19 răniți. în scrisoare se arată că 
atacul brutal al aviației israeliene a 
fost complet nejustificat și neprovo
cat. El survine intr-un moment în 
care se depun eforturi intense în ve
derea aplicării rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate, în special a celei adop
tate luna trecută privind încetarea tu
turor ostilităților și crearea unei zone 
de pace în sudul Libanului. „Acțiunea 
israeliană, care constituie o sfidare a 
hotăririlor Consiliului de Securitate, 
a subminat și mai mult eforturile în 
această direcție, a creat un climat de 
insecuritate" — se arată în încheierea 
scrisorii.

WASHINGTON. — Statele Unite au 
condamnat oficial raidurile aeriene 
efectuate de aviația israeliană in 
Liban.

Departamentul de Stat a dat publi
cității un comunicat în care se pre
cizează că au fost întreprinse demer
suri pe lîngă guvernul Israelului pen
tru a-1 „avertiza" in legătură cu con
secințele unor asemenea raiduri.

PARIS. — Guvernul francez a 
însărcinat pe reprezentantul său în 
Israel să exprime guvernului israe- 

negociază, In prezent, cu Pactul 
Andin, un împrumut de 200 milioane 
dolari. „Guvernul respinge Insă orice 
ajutor care va fi condiționat politic" 
— a declarat Daniel Ortega. în ce 
privește agricultura, el a subliniat 
că, prin aplicarea unei reforme a- 
grare profunde, peste 50 la sută din 
terenurile agricole ale țării vor trece 
în proprietatea statului, care va or
ganiza mari ferme agricole de stat.

Sergio Ramirez Mercado, membru 
al . Juntei Guvernului de Reconstruc
ție Națională din Nicaragua, a decla
rat agenției Prensa Latina că țara 
sa va cere primirea în cadrul mișcă
rii țărilor nealiniate. „Politica de ne
aliniere va reprezenta direcția de 
bază a politicii noastre externe" — 
a spus el. „Nicaragua va solicita a- 
jutor din partea țărilor nealiniate 
și va iniția o nouă politică de a- 
propiere față de țările socialiste" — 
a declarat Ramirez. Referindu-Se, pe 
de altă parte, la lărgirea bazei de 
mase a guvernului, la necesitatea 
participării maselor populare la con
ducerea și organizarea treburilor ță
rii, Sergio Ramirez a arătat câ for
mele concrete de participare vor fi 
sindicatele, comitetele de apărare 
civilă, comitetele de cartier. Mișca
rea Poporului Unit (M.P.U.), Frontul 
Patriotic Național (F.P.N.), alte or
ganizații de masă.

în ceea ce privește celelalte forțe 
politice din țară, ele pot să se orga
nizeze, cu excepția celor de tendință 
somozistă. care au fost interzise prin 
decrete speciale.

Pînă în prezent. Guvernul de Re
construcție Națională din Nicaragua 
a fost recunoscut de 32 de țări.

lian „preocuparea" în legătură cu 
bombardamentele aviației israeliene 
asupra Libanului. „Guvernul fran
cez, a precizat purtătorul de cuvint 
al Ministerului Afacerilor Externe al 
Franței, exprimă via sa preocupare 
față de recrudescența bombardamen
telor terestre și aeriene la care sînt 
supuse regiuni din sudul Libanului 
și din alte zone libaneze".

★
CAIRO 24 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
avut marți convorbiri, la Alexandria, 
cu Shimon Peres, liderul Partidului 
Muncii din Israel, de opoziție, sosit 
în aceeași zi intr-o vizită oficială, la 
invitația șefului statului egiptean — 
informează agenția M.E.N.

★
BEIRUT 24 (Agerpres). — Secreta

rul general »al Ligii Arabe, Chedli 
Klibi, sosit la Beirut In cadrul unui 
turneu pe care-1 întreprinde prin mal 
multe state din zonă, a fost primit 
și a conferit cu președintele țării- 
gazdă, Elias Sarkis. De asemenea, a 
avut convorbiri cu ministrul libanez 
al afacerilor, externe, .Fuad Boutros. 
Au fost examinate probleme legate 
de situația din Liban, precum și ulti
mele evoluții ale situației din lumea 
arabă. într-o declarație făcută presei, 
Chedli Klibi a subliniat că „situația 
din Liban este deosebit de gravă".

Secretarul general al Ligii Arabe 
urmează să plece la Damasc, urmă
toarea etapă a turneului său, care va 
mai cuprinde Ammanul și Bagdadul.

In spiritul obiectivelor înscrise 
în Actul final

-Intervenția reprezentantului
GENEVA 24 (Agerpres). — In ca

drul lucrărilor Consiliului Economic 
și Social (ECOSOC), ce se desfășoa
ră Ia Geneva, au loc dezbateri 
privind activitățile comisiilor econo
mice regionale ale O.N.U.

Luind cuvîntul, reprezentantul ță
rii noastre, Mircea Petrescu, a rele
vat rolul important al comisiilor 
economice regionale în cadrul 
eforturilor generale pentru găsirea 
de soluții eficace șl pe termen lung 
problemelor majore ale vieții eco
nomice internaționale. In primul rînd 
lichidarea subdezvoltării șl Instau
rarea noii ordini economice inter
naționale.

NAȚIUNILE UNITE

Contacte vizînd reglementarea problemei namibiene
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— Revenit la New York după re
centul său turneu In diferite țări 
ale lumii, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a luat le
gătură cu membrii grupului de con
tact pentru Namibia al celor cinci 
țări occidentale — Marea Britanie, 
Statele Unite, Franța, Canada și 
R. F. Germania — în scopul de a în
cerca o eventuală relansare a planu
lui occidental privind accesul Na
mibiei (teritoriu african administrat 
ilegal de Republica Sud-Africană) la 
independență. Kurt Waldheim a co
municat grupului de contact su-

agențiile de presă transmit:
Reuniune S.E.L.A. La Ca- 

racas, capitala Venezuelei, s-au des
chis lucrările reuniunii Sistemului 
Economic Latino-American (S.E.L.A.), 
la care iau partfe experți din 25 de 
state din America Latină. Această 
reuniune, cu caracter pregătitor pen
tru Conferința ministerială a S.E.L.A. 
din 30 iulie — 2 august de la Caracas 
are înscrisă pe ordinea de zi, între 
altele, elaborarea unor proiecte de 
programe de colaborare regională m 
diverse domenii, analiza activității 
comitetelor de acțiune ale S.E.L.A., 
crearea unor noi comitete de acțiune 
pentru cooperarea in domeniul pro
duselor farmaceutice și al turismu
lui. Comitetele de acțiune sînt orga
nisme ale S.E.L.A. chemate să 
faciliteze schimburile comerciale si 
cooperarea în domenii specifice între 
țările membre.

Convorbiri la Berlin. Marțl 
au luat sfîrșit convorbirile dintre 
ministrul afacerilor externe al R. D. 
Germane, Oskar Fischer, și ministrul 
de externe al Franței, Jean Fran- 
țois-Poncet, aflat într-o vizită ofi
cială în R.D.G. Schimbul de opinii 
s-a referit la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări; la probleme 
privind încetarea cursei înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării, adincirea 
colaborării internaționale.

In Italia, secretarul general al 
Partidului Socialist, Bettino Craxi, 
l-a informat, marți, pe președintele 
Alessandro Pertini că renunță la mi
siunea de a forma noul guvern. Li
derul socialist a primit această mi
siune. după ce Giulio Andreotti (Par
tidul Democrat Creștin) eșuase într-o

de la Helsinki
român la lucrările ECOSOC

Subliniind rezultatele pozitive ob
ținute in ultima perioadă in cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa, 
reprezentantul român s-a pronunțat 
pentru adaptarea continuă a activi
tăților comisiei la exigentele obiec
tive ale realităților de pe continent, 
in spiritul obiectivelor înscrise In 
Actul final de la Helsinki, pentru 
identificarea de soluții și acțiuni 
practice de interes general întreprin
se pe baze democratice, cu partici
parea și luarea in considerare a in
tereselor specifice ale tuturor țărilor 
membre, pentru integrarea activă a 
activităților comisiei în acțiunile și 
programele întreprinse la nivel 
mondial de O.N.U.

gestiile care au fost formulate, cu 
prilejul vizitei sale la Luanda, de 
președintele angolez, Agostinho Neto, 
in vederea depășirii obstacolelor 
create de regimul de Ia Pretoria în 
calea reglementării problemei na- 
mibiene. In legătură cu aceasta s-a 
precizat, totodată, că secretarul ge
neral al O.N.U. le va prezenta mem
brilor grupului de contact un bilanț 
al convorbirilor pe care le-a avut pe 
continentul african, unde între inter
locutorii săi s-a aflat și Sam Nujo- 
ma, președintele Organizației Po
porului din Africa da Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.).

încercare similară. Bettino Craxi a 
renunțat la mandat ca urmare a re
fuzului P.D.C. de a participa la un 
guvern de coaliție alături de socia
liști, socialist-democratic!, republicani 
și liberali.

Senatul S.U.A. a ratlf‘- 
cat un nou acord comercial inter
național încheiat ca rezultat al „Run
dei Tokio", care conține noi regle
mentări privind importurile și ex
porturile americane. Prin acest acord, 
tarifele vamale sînt micșorate în me
die cu o treime în perioada viitori
lor opt ani. Sînt reduse sau elimi
nate unele îngrădiri de ordin comer
cial.

In Iran, tribunalul islamic 
din Teheran a ordonat eliberarea pe 
cauțiune a 1231 de deținuți politici. 
Această hotărîre a fost adoptată in 
conformitate cu prevederile decreta
tului de amnistie generală dat publi
cității la 9 iulie. Se precizează ca nu 
vor fi eliberați acei deținuți politici 
acuzați de „asasinate, torturi și de
turnare de bunuri publice".

Eforturi în direcția for
mării noului guvern indian. 
Charan Slngh, lider al partidului 
Janata laic, însărcinat de președinte
le Neelam Sanjiva Reddy să prospec
teze posibilitățile de formare a nou
lui guvern indian, a anunțat că a 
obținut sprijinul necondiționat al ra
murii Congresului Național Indian 
conduse de Indira Gandhi. Cu toate 
acestea, menționează Associated 
Press, nici Charan Singh, nici fostul 
premier Morarji Desai, care a primit

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMÂNO-SIRIENE

DAMASC 24 (Agerpres). — Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al. ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut intîl- 
niri de lucru cu ministrul economiei 
și comerțului exterior al Siriei, Mo
hammad Al-Imady, cu care a anali
zat stadiul relațiilor economice bila
terale șî posibilitățile de lărgire a 
schimburilor și cooperării economice 
și tehnice intre România și Siria.

Consultări In vederea 
formării unui guvern 

de tranziție' in Portugalia
LISABONA 24 (Agerpres). — Pre

mierul desemnat al Portugaliei. Ma
ria de Lurdes Pintasilgo, și-a început 
consultările consacrate formării unui 
guvern de tranziție, avînd drept 
principală sarcină soluționarea pro
blemelor curente și pregătirea alege
rilor generale „intercalate" din toam
na acestui an, informează agenția 
A.N.O.P. Potrivit legislației portu
gheze, premierul desemnat are la 
dispoziție 10 zile de la numirea sa 
pentru constituirea guvernului, după 
care va trebui să prezinte în parla
ment programul guvernamental spre 
a fi aprobat. După instalarea gu
vernului de tranziție, președintele 
republicii, cu avizul favorabil al Con
siliului Revoluției, va dizolva parla
mentul și va stabili data alegerilor 
legislative care vor trebui să se țină 
în interval de 90 de zile.

din partea președintelui o misiune 
similară, nu au reușit pînă în pre
sent să obțină sprijinul majorității 
celor 538 deputați ai Camerei infe
rioare a Parlamentului, pentru a fi 
desemnați oficial să formeze noua 
echipă ministerială.

In Papua - Moua Guinee 
a fost decretată starea de urgență. în 
urma incidentelor tribale care, potri
vit datelor oficiale, au provocat 
moartea a 42 de persoane și rănirea 
altor 260. Primul ministru Michael 
Somare a anunțat că forțele de or
dine sînt mobilizate pentru a rein- 
staura calmul în țară.

Un nou zăcămînt 
lifer a fost descoperit în

petro-
Marea

Nordului, la aproximativ 160 km sud- 
vest de Insulele Shetland, s-a anun
țat la Londra.

Reciclarea deșeurilor. In 
Canada se înregistrează o sporire a 
preocupărilor în direcția reutilizării 
in economie a deșeurilor. Numai in 
Quebec există în prezent 20 de între
prinderi de recuperare și reciclare a 
hîrtiei și cartonului și 60 de între
prinderi de reciclare a diferitelor de
șeuri.

Falimente. In Fran*a> In ul- 
timii trei ani, au dat faliment anual 
în medie între 13 000 și 15 000 de fir
me mici și mijlocii — scrie săptămî- 
nalul „L’Humanite Dimanche". Pu
blicația relevă că numai în industria 
construcțiilor și a lucrărilor publice 
în 1978 au fost nevoite să-și înceteze 
activitatea 3 400 de firme mici și 
mijlocii.

Vizita președintelui Republicii Guineea 
in R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 24 (Agerpres). — La 
Brioni s-au încheiat, marți, convor
birile dintre președintele Iugoslaviei, 
Iosip Broz Tito, și președintele Re
publicii Guineea, • Ahmed Sekou 
Toure, aflat în vizită oficială de 
prietenie, în cursul cărora s-a proce
dat la un schimb de opinii asupra 
unor probleme internaționale actuale, 
transmite agenția Taniug.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția față de dezvoltarea cu 
succes a relațiilor de cooperare bila
terală și s-a relevat că pot fi obți

Luări de poziție în favoarea păcii, 
destinderii și cooperării internaționale

BRIDGETOWN 24 (Agerpres). — 
Henry Forde, ministrul de externe 
din Barbados, a declarat că guvernul 
țării sale urmărește — in planul po
liticii externe — lărgirea și diversi
ficarea legăturilor cu țările socia
liste. De asemenea, ministrul de ex
terne din Barbados a salutat efortu
rile întreprinse de statele lumii pen
tru realizarea • dezarmării, pronun- 
țindu-se pentru încetarea cursei 
înarmărilor și folosirea sumelor 
cheltuite în acest domeniu pentru 
eradicarea subdezvoltării. Barbados, a 
menționat el, se pronunță pentru o 
cooperare internațională pe bază de 
egalitate, pentru crearea unei noi 
ordini economice mondiale.

SOARTA MUNCITORILOR IMIGRANȚI

ÎN ȚĂRILE EUROPEI OCCIDENTALE

La întoarcere, cu aceeași valiză ponosită 
cu care au venit

„300 muncitori 
imigranți au fost 
scoși cu forța din 
căminul „Sonaco- 
tra" din Garge- 
les-Gonesse (re
giunea Parisului), 
iar întreaga lor a- 
goniseală — o va
liză cu cîteva lu
cruri în ea — 
aruncată în stra
dă. Mîine, poate, 
intre jandarmi, ei 
vor fi duși pînă 
la graniță și tri
miși de unde au 
venit".

Aceasta este ex
plicația dată de 
ziarul „l’Huma- 
nite“ fotografiei 
alăturate, care în
fățișează, în mod 
elocvent, una din 
dramele pe Care 
le trăiesc cele cî
teva milioane de 
muncitori imi
granți în țările 
Europei occiden
tale. Plecați de a- 
casă cu speranța 
că din banii cîștigați vor putea econo*- 
misi ceva care să contribuie la îmbu
nătățirea vieții familiilor lor, acești 
„străini în țară’ străină" au devenit 
primele victime ale recesiunii econo
mice care a cuprins țările capitaliste. 
Supuși la tot felul de discriminări, 
ei sînț folosiți la cele mai grele și 
mai penibile munci și primesc sala
riile cele mai scăzute. Iar, după ne, 
printr-o trudă de cîțiva ani, adese

nute rezultate mai bune pe viitor, 
mai ales în ce privește relațiile eco
nomice. Președinții celor două țări 
au subliniat necesitatea promovării 
și intensificării raporturilor dintre Iu
goslavia și Guineea în toate dome
niile relațiilor bilaterale, îndeosebi 
In perspectiva reuniunii la nivel 
înalt a țărilor nealiniate ce va avea 
loc la Havana. S-a exprimat convin
gerea că această întilnire va da un 
nou impuls dezvoltării pe viitor a 
relațiilor dintre cele două țări.

KATMANDU 24 (Agerpres). — Ne
palul a înregistrat succese deosebite 
în eforturile de consolidare a suve
ranității și independenței sale,' de 
promovare a intereselor naționale 
proprii, a declarat, în parlament, mi
nistrul nepalez de externe, K. B. 
Shahi.

în legătură cu aceasta, el a men
ționat că principiile de bază ale po
liticii externe a Nepalului sînt pro
movarea păcii, a prieteniei și coope
rării cu toate tarile, apartenența la 
mișcarea de nealiniere. „Ne pronun
țăm,; a spus K. B. Shahi, pentru in
staurarea unor relații de prietenie și 
cooperare, pentru crearea unei at
mosfere propice edificării păcii at’t 
în regiunea noastră, cit și în întreaga 
lume".

ori în condiții periculoase pentru 
viața și sănătatea lor, au îngroșat 
profiturile patronilor, el sînt zvîrliți 
pe drumuri și siliți să se întoarcă 
acasă. Cu ce ? Cu aceeași valiză po
nosită cu care au plecat în căutarea 
Eldorado-ului. Și, bineînțeles, cu o 
dureroasă experiență de viață, dove
dind că fericirea nu poate fi găsită 
niciodată printre străini.

....... .

Cu consecven|ă|șigȚermitateBn|^lujbafeSauzeiipăciitșî progresului: • .? 
PERMANENTE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE, LIBERE Șl INDEPENDENTE 

Eforturi stăruitoare, activitate neobosită pentru realizarea dezarmării
O problemă de însemnătate vitală pentru destinele umanită

ții, căreia România îi acordă o atenție de prim ordin, este opri
rea neîntîrziată a cursei înarmărilor, trecerea la măsuri practice de 
dezarmare și în primul rînd de dezarmare nucleară. Trebuie fă
cut totul pentru realizarea idealului popoarelor de a trăi într-o 
lume fără arme și fără războaie

NICOLAE CEAUȘESCU

Politica externă a României noi — 
generată și potențată de actul istoric 
de la 23 August 1944 — a înscris ca 
unul din obiectivele sale programati
ce primordiale oprirea cursei înar
mărilor, înfăptuirea dezarmării ge
nerale — orientare fundamentală 
izvorîtă din concepția că menirea is
torică a clasei muncitoare constă nu 
numai în lichidarea asupririi și ex
ploatării, dar și in făurirea unei lumi 
fără arme și fără războaie.

în noile condiții de după eliberarea 
țării și victoria popoarelor în cea 
mai teribilă încleștare din istorie cu 
forțele asupririi și războiului. Parti
dul Comunist Român, devenind forța 
conducătoare. în societate, a ridicat 
dezideratul dezarmării la rangul unei 
politici de stat — o politică ce de
curge din însăși natura orîndui- 
rii sociale pe care o făurim, din 

concepția că socialismul și pacea 
sini de nedespărțit. Edificind o 
societate nouă, elaborind și în
făptuind ample programe de înflo
rire a patriei — Directivele Congre
sului al XII-lea fiind în acest senș 
o dovadă concludentă — partidul și 
statul nostru acționează neabătut 
pentru crearea condițiilor favorabile 
acestei opere de construcție pașnică 
— ceea ce implică destindere, colabo
rare, securitate internațională, țeluri 
direct legate de progresele în dome
niul dezarmării.

Totodată, preocuparea României 
pentru înfăptuirea dezarmării dă ex
presie unui înalt spirit de responsa
bilitate față de destinele tuturor po
poarelor, ale întregii civilizații uma
ne, asupra cărora cursa înarmărilor 
face să planeze cele mai grave per- 
cole.

Ca și în celelalte domenii ale po
liticii interne și externe. . poziția și 
activitatea României în favoarea 
dezarmării s-au afirmat cu cea mai 
mare vigoare, au căpătat un conținut 
mal profund și o amploare fără pre
cedent în peripada de după Congre
sul al IX-lea, aspirațiile poporului 
nostru spre pace și colaborare, nobila 
cauză a eliberării popoarelor ele 
spectrul războaielor pustiitoare, a e- 
dificării unei lumi a păcii și securi
tății popoarelor găsindu-și în secre
tarul general al P.C.R., președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un exponent strălucit și 
un promotor înflăcărat. In rapoarte
le prezentate la congresele și confe
rințele naționale ale partidului și in I 
expunerile în fața Marii Adunări 
Naționale, în cuvîntări rostite de la 
tribuna Organizației Națiunilor Uni
te, a Conferinței general-europene și 
a altor reuniuni internaționale sau 

cu prilejul contactelor la nivel înalt, 
peste hotare sau în țară, în mesaje 
și interviuri, problematica dezarmă
rii ocupă un loc central. Astfel, cu 
contribuția sa hotărîtoare, s-a crista
lizat o concepție originală, unitară a 
partidului și statului nostru in do
meniul dezarmării, care se caracte
rizează printr-o abordare principială 
și constructivă, de o mare putere de 
convingere și mobilizare, prin rea
lismul căilor și modalităților preco
nizate pentru realizarea de progrese 
substanțiale pe calea dezarmării.

Așa cum e cunoscut, partidul nos
tru, secretarul său general, relevă în 
permapență marile primejdii pe care 
le prezință pentru întreaga omenire 
continuarea cursei înarmărilor, ac
centuarea competiției pentru perfec
ționarea calitativă și creșterea forței 
distructive a armamentelor — aver
tisment care urmărește să mențină 
vigilenta popoarelor, să Ie mobilize
ze la acțiune hotărîtă împotriva a- 
cestui flagel.

în același timp, tara noastră atra
ge atenția asupra poverilor pe care 
cursa înarmărilor le aruncă ne ume
rii tuturor popoarelor; Uriașele chel
tuieli militare afectează ritmul creș
terii economice a tuturor statelor — 
fără deosebire de orînduire socială 
sau de mărime ; deturnează mari re
surse materiale și umane, un imens 
potențial științific de la scopurile 
prosperității popoarelor ; agravează 
criza economică, a energiei și mate
riilor prime, cu consecințe tot mai 
nefaste pentru condițiile de viată ale 
tuturor popoarelor. Deosebit de grav 
este faptul că politica înarmărilor 
atrage in viitoarea sa tot mai multe 
state in curs de dezvoltare, frînînd 
astfel posibilitățile lor și așa reduse 

de a consacra fonduri pentru inves
tiții în scopuri productive.

Totodată, țara noastră învederează 
în mod stăruitor înriurirea profund 
nocivă a inarmărilor asupra relați
ilor internaționale, arătînd că, în ca
litatea lor de principale instrumente 
ale politicii de forță, sînt nemijlocit 
legate de tendințele spre dominație, 
constituie un obstacol major în calea 
reglementării problemelor litigioase 
pe căi politice, reprezintă o piedică 
în eforturile pentru instaurarea unor 
relații internaționale noi, democrati
ce, de încredere, respect reciproc și 
colaborare rodnică între state și po
poare.

Față de toate acestea, partidul nos
tru, secretarul său general sublinia
ză cu tenacitate și perseverență că 
în fața generațiilor de azi și de mîi
ne nu există răspundere mai înaltă, 
sarcină mai importantă decit aceea 
de a acționa cu energie și hotărîre, 
pentru înfăptuirea de pași concreti 
pe calea dezarmării — ca principală 
garanție a păcii și securității popoa
relor.

Desigur, tn condițiile în care per
sistă pericolul agresiunilor, este fi
rească preocuparea statelor pentru ga
rantarea securității lor naționale și, in 
ce îl privește, partidul nostru face 
totul pentru a asigura capacitatea de 
apărare a patriei. Dar România con
sideră că echilibrul militar, a cărui 
necesitate pentru toate țările este 
de înțeles, trebuie căutat nu in „sus", 
prin accentuarea competiției înarmă
rilor generatoare de primejdii 
crescînde — ci „în jos", prin cobo- 
rirea plafonului înarmărilor. Echi
librul înarmărilor poate și trebuie 
înlocuit cu echilibrul dezarmării.

Pozițiile de principiu ale Româ
niei, concepția președintelui Româ
niei și-au găsit în, permanentă con
cretizare în fapte, intr-o intensă acti
vitate pe plan politico-diplomatic, în 
șirul neîntrerupt de inițiative în
dreptate spre stăvilirea cursei în
armărilor și înaintarea pe calea dez
armării, în primul rînd a dezarmării 
nucleare. De-a lungul anilor. Româ
nia a militat în cadrul organizațiilor 
internaționale, și in primul rind a 
Adunării Generale a O.N.U., al Co
mitetului de dezarmare de la Gene
va pentru creșterea preocupării sta
telor tn vederea rezolvării probleme

lor dezarmării, a prezentat propuneri 
menite să urnească tratativele din 
impas, să le îndrepte spre proble
mele esențiale, de fond, ale dezar
mării.

Ca o sinteză a orientărilor promo
vate in cursul anilor, ca o platfor
mă în vederea unor noi eforturi. 
Congresul al XI-lea a elaborat un 
program cuprinzător de acțiune pen
tru dezarmare, care definește atît 
obiectivul fundamental — dezarmarea 
generală și nucleară — cit și măsu
rile parțiale în stare să ducă, trep
tat, la această finalitate. Acest am
plu program și-a găsit materializarea 
in documentul „Poziția României tn 
problemele dezarmării, In primul rind 
ale dezarmării nucleare, și in instau
rarea unei păci trainice in lume", 
prezentat la O.N.U. in 1975 — docu
ment ale cărui idei și propuneri s-au 
bucurat de un larg ecou internațio
nal. In acest context a fost făcută 
și propunerea privind convocarea 
unei sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale consacrate exclusiv dezarmă
rii. Pe baza „Hotăririi Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român privind poziția României in 
problemele dezarmării fi in primul 
rind ale dezarmării nucleare'', elabo
rată sub directa îndrumare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, România a 
prezentat sesiunii un program cu
prinzător, coerent și unitar ' de pro
puneri care, într-un spirit realist, a 
preconizat un ansamblu de măsuri 
cu aplicabilitate imediată și cu ca
racter tranzitoriu de natură să ge
nereze și să dezvolte procesul de re
ducere a cursei înarmărilor și a chel
tuielilor militare, să stimuleze încre
derea și îmbunătățirea climatului in
ternațional, să creeze condiții pen
tru înaintarea treptată spre dezar
marea generală. Programul prezentat 
la sesiune și pe care România îl sus
ține în continuare cu toată stăruința 
include măsuri de „înghețare", și re
ducere treptată a cheltuielilor mili
tare, a efectivelor armate si arma
mentelor ; retragerea trupelor străine 
în granițele naționale ; lichidarea ba
zelor militare ; începerea de negocieri 
pentru desființarea concomitentă a 
N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșo
via — aceste măsuri, precum și al
tele urmărind diminuarea pericolului 
confruntării, dezangajarea militară în 
Europa — cerință esențială a unei 
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securități reale pe continent — pro
movarea încrederii. Sînt incluse, de 
asemenea, propuneri privind crearea 
de zone denuclearizate în Balcani și 
în alte regiuni, precum și alte mă
suri de natură să creeze condiții pen
tru realizarea dezarmării nucleare, 
care, în concepția partidului nostru, 
trebuie să beneficieze de o prioritate 
absolută.

Apreciind că sesiunea specială s-a 
încheiat cu anumite rezultate pozi
tive, îndeosebi în sensul că a fost 
creat un cadru organizatoric mai de
mocratic de dezbatere și negociere, 
țara noastră subliniază că. * în noile 
condiții, se impune mai mult ca ori- 
cînd să se treacă de la vorbe la fapte, 
la acțiuni concrete și eficiente, pe li
nia dezarmării, a întăririi cursului 
spre destindere, încredere si colabo
rare. Dorind să dea un exemplu con
cret în această privință. România a 
adoptat hotărîrea de a nu spori partea 
din venitul național alocată înarmă
rilor, pentru a nu afecta cu nimic 
programul de dezvoltare economico- 
socială a țării și, in același timp, a 
stimula angajarea tuturor statelor nu 
spre amplificarea, ci spre reducerea 
bugetelor militare.

Subliniind în permanență răspun
derea istorică ce revine tuturor gu
vernelor, factorilor de conducere din 
toate statele in realizarea progrese
lor în domeniul dezarmării, partidul 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
relevă, totodată, rolul esențial, deci
siv. pe care îl au în această privință 
popoarele. Masele largi populare, 
forțele progresiste de pretutindeni, 
parlamentele, opinia publică mondia
lă sînt chemate insistent să-și facă 
tot mal puternic auzit glasul, de- 
terminînd guvernele să treacă neîn- 
tirziat la măsuri care să ducă la re
ducerea înarmărilor și a cheltuieli
lor militare, la progrese reale în di
recția dezarmării. Este convingerea 
fermă a partidului și poporului nos
tru că, deși lupta pentru înfăptuirea 
dezarmării nu este ușoară, deși in 
calea ei persistă destule obstacole, 
stă în puterea popoarelor ca. actio- 
nînd unite, să impună dezarmarea, să 
asigure izbăvirea omenirii de coșma
rul războiului, să edifice o lume fără 
arme și războaie, o pace trainică și 
durabilă pe planeta noastră.

Ion F1NTÎNARU

Franța propune reforma 
Tratatului Euratomului
BRUXELLES 24 (Agerpres). — Mi

niștrii afacerilor externe ai țărilor 
membre ale C.E.E. s-au întrunit marți 
la Bruxelles, în ultima lor sesiune de 
lucru înaintea vacanței. parlamen
tare de vară, informează agenția 
France Presse.

La începutul dezbaterilor, delegai 
franceză a depus in Consiliul miii ,■ 
terial un memorandum cerind o re
formă radicală a Tratatului Eurato
mului. S-a hotărît ca problemele de 
fond ale memorandumului francez să 
fie examinate la următoarea sesiune 
a miniștrilor de externe fixată pen
tru luna septembrie. în continuare, 
miniștrii au adoptat un acord-cadru 
asupra importurilor de petrol, care 
va trebui să fie completat în toamna 
acestui an cu un regulament de apli
care. De asemenea, a fost adoptat un 
program de cercetări in domeniul 
surselor noi de energie.

Grave inundații 
in Venezuela și India
CARACAS. — Puternice inundații 

afectează intinse regiuni ale Vene
zuelei, in special in statele Apure. 
Barinas, Guarico (in vest), Miranda 
(in centru) și Anzoategui (in est). 
Cel puțin 20 de persoane au pierit 
pînă acum. In regiunile inundate, cu- 
prinzînd o suprafață de aproximativ 
228 000 kmp, trăiesc peste două mili
oane de locuitori. Aici se află princi
pala zonă de creștere a vitelor din 
Venezuela, precum si intinse supra
fețe de terenuri cultivate. în urma 
calamităților au pierit mii de capete 
de vite, numeroase localități au fost 
măturate de ape, numărul neoficial al 
sinistraților fiind apreciat la 30 000. 
Autoritățile au luat măsuri pentru 
preintîmpinarea unor noi inundații.

DELHI. — Conform estimărilor, 
inundațiile ce s-au produs in ultimele 
zile din cauza ploilor masonice in sta
tul indian Rajasthan au provocat 
moartea a mai mult de 200 de per
soane, iar apele revărsate au inun
dat peste 270 de sate din acest stat, 
suprafețele acoperite de ape totalizînd 
circa 16 000 de kilometri pătrați. Pen
tru ajutorarea persoanelor sinis
trate și a celor aflate in pri
mejdie in perimetrele izolate de 
ape se intervine cu ajutorul avioane
lor și ambarcațiunilor militare. 
Există, de asemenea, pericolul produ
cerii de inundații in statul indian 
Assam, ca urmare a creșterii accen
tuate a nivelului apelor marelui riu 
Brahmaputra, din cauza precipita
țiilor abundente.
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