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Șl CUM DOREȘTE OMUL MUNCII 
Importante măsuri stabilite prin Decret al Consiliului de Stat

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN menite să stimuleze un consum rațional de energie electrică,
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Cu rezultate deosebit de rodnice, duminica

S-A încheiat vizita președintelui 
AHMED SEKOU TOURE

Solemnitatea semnării documentelor oficiale româno-guineeze
Tovarășul Nicolae ■ Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Ah
med Sekou Toure, secretar general 
al Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea, au semnat, du
minică, în cadrul unei ceremonii 
care a avut loc la Palatul Republi
cii. Declarația solemnă comună și 
Comunicatul comun.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure 
s-au felicitat cu căldură, și-au strîns. 
îndelung mîinile, s-au Îmbrățișat cu 
cordialitate.

La solemnitate au participat to
varășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Andree Toure.

Au luat parte tovarășii Ilie Ver- 
deț, Ștefan Voitec, Gheorghe Radu

lescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Virgil Cazacu, Gheor
ghe felioară, Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drâ- 
gănescu, Janos Fazekas, Ion loniță. 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe. Până, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ștefan Andrei, Ion Co- 
man, Nicolae Constantin, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Dumitru 
Popa, Ilie Rădulescu, alte persoane 
oficiale române.

Au fost de față tovarășii Moușsa 
Diakite, N’Famara Keita, Mamady 
Keita, Fily Cissoko, Mamady Kaba, 
Sikhe Camara, Marcel Cross, cele
lalte persoane oficiale guineeze.

în prezența celor doi șefi de partid 
și de stat, în cadrul aceleiași solem
nități au fost semnate Acordul de

cooperare Intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Democrat din 
Guineea — de către tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și N’Famara Keita, membru 
al Biroului Politic Național al Parti
dului Democrat din Guineea, mi
nistrul energiei ; Aide-memoire pri
vind dezvoltarea în continuare a co
operării economice și comerciale in
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Revoluționară 
Guineea — de către tovarășii Gheor
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, și Moussa Diakite, membru al 
Biroului Politic Național al Partidu
lui Democrat din Guineea, ministrul 
locuințelor, domeniilor și urbanisti
cii ; Acordul privind transporturile

Ceremonia plecării din Capitală

aeriene ■ civilă de ' către tovarășii 
Gheorghe Oprea și Moussa Diakite; 
Programul de schimburi culturale și 
științifice între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Re
voluționară Guineea — de către to
varășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Mamady 
Keita, membru al Biroului Politic 
Național al Partidului Democrat din 
Guineea, ministrul învățămîntului 
superior și cercetării științifice, și 
Convenția de colaborare între Radio- 
televiziunea română și Radiotelevi- 
ziunea guineeză — de către tovarășii 
Valeriu Pop, director general al Ra
dioteleviziunii române, și Fonde 
Berete, directorul serviciului de 
presă de la președinția republicii.

In încheierea ceremoniei, cei doi 
șefi de partid ji de-stat au ciocnit 
o Cupă de șampanie pentru întări
rea continuă a prieteniei și colabo
rării româno-guineeze.

în interesul dezvoltării pe baze sănătoase a economiei 
și îndeplinirii programului de creștere 

a nivelului de trai al poporului
Astăzi se dă publicității Decretul 

Consiliului de Stat care, în spiritul 
cerințelor dezvoltării eoonomico-so- 
ciale a României, reglementează pro
blemele consumului de energie elec
trică, termică și gaze naturale, cit și 
regimul prețurilor practicate în a- 
ceste domenii, asigurînd o mai bună 
corejare a, acestor, prețuri. Noua re
glementare pornește de la. realitatea 
potrivit căreia prețurile. și tarifele la 
consumul de energie electrică pentru 
populație, stabilite în anul 1961, pre
cum și prețurile pentru gazele na
turale au fost menținute vreme în
delungată la același nivel, deși pe 
plan mondial prețurile la .materiile 
prime energetice, în special la pe
trol, au cunoscut o vertiginoasă creș
tere, de 11 ori în 9 ani. S-a ajuns ast
fel la nefireasca situație ca costurile 
medii de producție ale energiei elec
trice și ale celorlalte surse energetice 
să. fie acum mai mari decît preturile 
și tarifele percepute consumatorilor. 
Or. cerințele dezvoltării pe baze sănă
toase a economiei impun reglemen
tarea rațională a consumurilor și a 
preturilor, în așa fel îneît să se asigu
re atit îndeplinirea riguroasă a obiec
tivelor propuse în ce privește crește
rea susținută a producției materiale, 
cît și îndeplinirea programului de 
creștere a nivelului de trai al po
porului adoptat de Conferința Na
țională a partidului. Rațiunea măsu
rilor pe care le cuprinde prezentul 
decret este de a stimula puternic 
spiritul gospodăresc, de economie, 
atît la marii consumatori industriali, 
cît și la nivelul consumului casnic, al 
fiecărui cetățean. Reglementările de 
pîriă acum, în legătură cu care au 
fost exprimate multe opinii ale oa
menilor muncii, ale specialiștilor, nu 
numai că nu stimulau spiritul gos
podăresc, dar, dimpotrivă, ele ge
nerau risipa, precum și multe inechi
tăți. defavorizind, îp primul rînd, ca
tegoriile largi ale populației care în
țeleg să consume rațional, să chiver
nisească și care sint profund intere
sate și preocupate de buna utilizare 
a acestor resurse esențiale, vitale

pentru dezvoltarea viguroasă, acce
lerată a economiei noastre.

întreg conținutul decretului impune 
cu deosebire atenției faptul că măsu
rile stabilite au in vedere asigurarea 
unui consum rational, atit la nivelul 
unităților economice, instituțiilor, cit 
și al consumatorilor individuali, care 
să satisfacă în mod corespunzător ce
rințele de energie electrică, termică, 
de gaze naturale* cerințe puse sub 
semnul grijii neslăbite pentru a evita 
cu desăvirșire orice risipă, orice con
sum irațional. Astfel, atît cantitatea 
de energie electrică, termică, cît și 
cea de gaze naturale stabilite are ca 
punct de pornire, ca bază de evaluare 
consumul realizat în anul 1978. 
Nivelul consumului stabilit prin 
decret — plecînd de la ceea ce s-a 
realizat anul trecut — este cu 20 la 
sută mai redus la consumatorii indi
viduali — ceea ce, așa cum arată atît 
calculele făcute, cît și experiența fie
cărui cetățean din viața de fiecare zi. 
determină o diminuare a risipei, o 
așezare a consumurilor pe baze ra
ționale, corespunzător cerințelor 
reale, în condițiile penuriei generale 
de energie cu care este confruntată 
întreaga omenire, inclusiv țara 
noastră.

Un accent deosebit pune decretul 
pe economisirea energiei electrice, 
termice și gazelor naturale în uni
tățile productive și instituții. în care 
scop preconizează ample măsuri pe 
linia folosirii mai bune a iluminatu
lui natural, raționalizării spatiilor în
călzite, a temperaturilor de încălzire 
în spațiile productive, birouri și 
celelalte spații administrative, a ilu
minatului public etc. Fată de consu
murile realizate în 1978, se stabilesc, 
în cazul acestora, economii de ener
gie electrică, termică și gaze naturale 
de 30—40 la sută.

Un element esențial al prevederi
lor decretului îl constituie stabilirea 
prețurilqr Și; a tarifelor pentru con
sumul de energie -electrică, termică 
și gaze naturale în mod diferențiat, 
la un nivel de consum rațional, de
terminat în raport cu numărul de

persoane care compun familia și 
mărimea locuinței, ceea ce eviden
țiază pregnant preocuparea pentru a 
asigura și în acest domeniu deplină 
echitate. Vor fi ațilicate preturi și ta
rife majorate pentru depășirea nor
melor stabilite de consum — majo
rări ce sporesc în raport cu ni
velul depășirii consumului normat 
— ceea ce corespunde cerinței de a 
stimula puternic spiritul de econo
mie, de a închide ferm canalele 
risipei.

Spiritul de economie, repulsia față 
de risipa de orice fel sint o calitate 
morală fundamentală a poporului 
nostru. Oamenii muncii, toți cetățenii 
știu din experiența personală, din 
adînca înțelegere a eforturilor pe 
care ei înșiși le fac pentru dezvolta
rea accelerată a economiei că nu 
avem dreptul să risipim sub nici o 
formă bunurile pe care le producem, 
resursele de care dispunem. Acestea 
sint pîrghii esențiale pentru propul
sarea rapidă a țării noastre pe calea 
progresului, pentru reducerea deca
lajelor ce ne mai despart de țările 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic.

Omul muncii nu a fost niciodată 
risipitor și cu atît mai mult se arată 
el astăzi preocupat de economisirea 
resurselor de materii prime, energie 
și combustibili, cînd, prin efor
turile lui, prin munca întregului 
popor, sint create bunurile mate
riale menite să ridice standardul de 
viață.

întreg ansamblul de măsuri preco
nizat prin decret degajă puternic 
preocuparea partidului nostru pentru 
realizarea programului de creș
tere mai accentuată a nivelului 
de ■ trai adoptat de Conferința 
Națională. Tocmai pentru a se asigura 
creșterea retribuției reale cu 30—32 
la sută, se prevede ca începînd de 
miine, 1 august 1979. să se majoreze 
fondul de participare la beneficii 
sau de premiere anuală pentru în
tregul personal muncitor cu o sumă, 
diferențiată în raport cu numărul
(Continuare în pag. a Il-a)
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Duminică, 29 iulie, a luat sfirșit vi
zita oficială de partid și de stat în
treprinsă în țara noastră, la invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. de către tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, secretar general 
al Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea, și tovarășa 
Andree Toure.

Prin întreaga ei desfășurare, prin 
documentele semnate de cei doi con
ducători de partid și de stat, vizita 
se înscrie ca un eveniment de o deo
sebită însemnătate în cronica rela

țiilor de prietenie, solidaritate mili
tantă și colaborare dintre partidele, 
țările si popoarele noastre. Ea va 
contribui, prin rezultatele sale fruc
tuoase, la promovarea unor raporturi 
tot mai strînse intre cele două țâri, 
la conlucrarea tot mai rodnică, atit 
pe plan bilateral, cit și in domeniul 
vieții internaționale, în folosul și spre 
bmele ambelor popoare, al cauzei 
păcii, socialismului și cooperării in
ternaționale.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul internațional Otopeni, 
care era împodobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul clădirii se aflau portre
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu și

tovarășului Ahmed Sekou Toure, în
cadrate de drapelele de stat ale 
României și. Guineei. Pe mari pan
carte erau înscrise urările : ..Să se 
dezvolte continuu prietenia, colabo
rarea și solidaritatea militantă dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Revoluționară Gui
neea. spre binele popoarelor român si 
guineez, pentru paaea și progresul 
tuturor națiunilor lumii !“, ..Trăiască 
pacea, prietenia și colaborarea dintre 
toate popoarele lumii !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu. tovarășul
(Continuare în pag. a IlI-a)

DECLARAȚIE SOLEMNA COMUNA
Republica Socialistă România și Republica 

Populară Revoluționară- Guineea,
Ferm hotărî te să dezvolte, să întărească și să 

adîncească prietenia și cooperarea dintre po
porul român și poporul guineez, bazate pe aspi
rațiile comune spre progres, libertate și dezvol
tare independentă,

Dornice să imprime in continuare dinamism, 
durabilitate și diversitate raporturilor dintre ele.

Bazîndu-se pe raporturile de prietenie și solidaritate ..................... - ... . -
Român și Partidul Democrat din Guineea și 
hotărite să întărească și mai mult aceste legături,

Animate de dorința de a contribui în mod ac
tiv și consecvent la promovarea păcii, progresu
lui și securității în Europa, Africa și in întreaga 
lume, la solutionarea problemelor internaționale 
care confruntă omenirea, lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, realizarea dezarmării 
generale, în primul rînd a dezarmării nucleare, 
lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, a rasismului și apartheidului, la 
reglementarea prin mijloace pașnice a diferen
delor dintre state,

Hotărîte să acționeze pentru promovarea pe 
plan internațional a unei politici noi de colabo
rare între state, bazată pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne, nerecurgerii Ia forță și la ame
nințarea cu forța, pe dreptul fiecărui popor 1* 
dezvoltarea de sine stătătoare, in conformitate 
cu voința și aspirațiile sale,

Pe deplin convinse că dezvoltarea relațiilor 
dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Populară Revoluționară Guineea corespunde 
aspirațiilor și intereselor lor naționale, precum 
și cauzei păcii, înțelegerii și colaborării interna
ționale.

Declară. în mod solemn, cele ce urmează :
I

Cele două Părți dau o înaltă apreciere rolului 
pe care Tratatul de prietenie și cooperare, sem
nat la Conakry, la 10 martie 1974, îl are în adin- 
cirea raporturilor de prietenie, 
colaborare intre popoarele român

militantă dintre Partidul Comunist

solidaritate șt 
și guineez, în-

Republica

tre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Revoluționară Guineea. Ele iși exprimă 
hotărîrea de a se călăuzi, în yontinuare, în rela
țiile dintre ele, ca și cu alte state, după princi
piile și prevederile acestui tratat.

Părțile exprimă hotărîrea lor comună de a ex
tinde și aprofunda dialogul politic româno-gui
neez și, in acest scop, vor organiza cu regulari
tate consultări, inclusiv la cel mai înalt nivel, 
pentru informare reciprocă și schimb de vederi 
în scopul adincirii cooperării, armonizării pozi
țiilor pe plan mondial și discutării problemelor 
internaționale de interes comun.

Ele consideră că lărgirea și diversificarea co
laborării româno-guineeze in diferite domenii de 
activitate necesită sporirea contactelor la nivel 
guvernamental, parlamentar, al instituțiilor so
ciale, culturale și științifice, o cunoaștere reci
procă mai bună intre cele două popoare. In 
acest cadru, periodic, vor avea loc schimburi de 
vizite la nivelul miniștrilor de externe ai celor 
două țări, precum și consultări între ministerele de externe.

Cele două Părți evidențiază rolul și importanța 
dezvoltării relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Democrat din Guineea și 
consideră că semnarea Acordului de cooperare 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul De
mocrat din Guineea va da un nou impuls rela
țiilor de solidaritate între cele două partide. 
Totodată, ele își exprimă interesul pentru extin
derea și adîncirea legăturilor dintre organizațiile 
de tineret, femei și sindicale din cele două țări.

Părțile exprimă hotărîrea lor comună ca, pe 
baza rezultatelor înregistrate în domeniul schim
burilor comerciale, să-și intensifice eforturile 
pentru a asigura o creștere mai accentuată a 
acestor schimburi. Ele apreciază că progresele 
continue realizate de economiile celor două țări 
creează noi posibilități pentru diversificarea, ex
tinderea și sporirea comerțului româno-guineez.

Cele două Părți consideră, de asemenea, că 
sint necesare noi măsuri care să ducă la lăr
girea și diversificarea continuă a cooperării eco
nomice, îndeosebi în domeniile minier, agricol și 
industrial, inclusiv prin crearea de societăți 
mixte de producție și comercializare.

Cele două Părți subliniază rolul important pe

care il are Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare și au hotărit ca la viitoarea sesiune . 
să se examineze cu toată atenția acțiunile de 
cooperare și să se adopte măsuri eficiente pentru 
realizarea în cele mai bune condiții a obiecti
velor convenite. In vederea dezvoltării și diver
sificării continue a colaborării, părțile vor ac
ționa pentru lărgirea și perfectionarea cadrului 
juridic al relațiilor bilaterale. îndeosebi în do
meniile cooperării economice, comerțului, avia
ției civile, transporturilor maritime, sănătății, 
culturii și invătămintului.

Dorind să întărească prietenia și colaborarea 
româno-guineeză, să asigure o mai bună cunoaș
tere reciprocă a vieții și realităților din România 
și Guineea, cele două părți au hotărit să lăr
gească schimburile in domeniile culturii, in
vătămintului, sănătății, presei, radioteleviziunii. 
Ele vor încuraja organizarea de expoziții de 
artă, carte și etnografie, turnee artistice, prezen
tări de filme, comemorarea în comun a marilor 
aniversări din istoria celor două popoare.

ii
Republica Socialistă România 

Populără Revoluționară Guineea 
respectarea principiilor Cartei Națiunilor Unite, 
ale Organizației Unității Africane, ca și a celor 
înscrise în Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa constituie o 
condiție indispensabilă pentru menținerea păcii 
și colaborării internaționale, pentru progresul 
tuturor națiunilor.

Fidele prevederilor Tratatului de prietenie și 
cooperare româno-guineez din 1974, cele două 
Părți reafirmă hotărîrea lor fermă de a se con
duce în raporturile reciproce, ca și in relațiile 
cu celelalte state, după următoarele principii :

1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a 
hotărî el însuși asupra destinelor proprii și de a 
alege și dezvolta in mod liber sistemul său po
litic, economic și social, corespunzător voinței și 
intereselor proprii, fără nici un amestec din 
afară.

2. Dreptul sacru al fiecărui stat Ia existentă, 
libertate, independentă și suveranitate națională.

și Republica 
consideră că

(Continuare în pag. a Ill-a)

Pentru
Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

. al Partidului Comunist Român, 
Președintele 
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Pentru
Republica Populară Revoluționară Guineea

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general 

al Partidului Democrat din Guineea, 
Președintele 

Republicii Populare Revoluționare Guineea
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Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România ÎNDEMN LA CHIBZUINȚĂ

DECRET
irtâri stabilirea hm* măsuri pentru gospodărirea 

judicioasă si reducerea consumului de energie electrică,
energie termică si gaze naturale

Ținînd seama de accentuarea crizei 
energetice, pe plan mondial, de creș
terea continuă a preturilor la sursele 
de energie primară pe piața interna
țională este necesară adoptarea unor * 
măsuri care să asigure un regim 
sever de economisire a energiei elec
trice, termice și a combustibililor, 
introducerea unei discipline riguroase 
in acest domeniu și eliminarea ori
căror forme de risipă, precum și o 
mai bună corelare a preturilor com
bustibililor, energiei electrice și ter
mice.

Preturile și tarifele la consumul de 
energie electrică pentru populație, 
stabilite în anul 1961, precum și pre
turile pentru gazele naturale, au fost 
menținute vreme îndelungată la

același nivel, deși pe plan mondial 
prețurile la materiile prime energe
tice. în special la petrol, au cunoscut 
o vertiginoasă creștere, de 11 ori în 
9 ani.

Nivelul actual scăzut al preturilor 
și tarifelor pentru energia electrică, 
energia termică și gaze naturale, a 
influențat negativ orientarea consu
matorilor în utilizarea rațională și e- 
conomisirea resurselor energetice 
puse la dispoziție.

în scopul reducerii în limite ra
ționale a consumului de energie și 
gaze naturale, precum și al corelării 
costurilor reale cu prețurile la aceste 
produse,

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează:

Apartament
cu 3 camere 
(familie cu 
3—4 persoa
ne) 820 550 820— 900
Apartament 
cu 4 camere 
(familie cu 
4—5 persoa
ne) 975 650 975—1 075
Apartament 
cu 5 camere 
(familie cu 
5—6 persoa
ne) 1 025 725 1 025—1 125

550—605 900— 980 605—660 980 660

650—715 1 075—1 175 715—780 1 175 780

r

725—800 1 125—1 225 800—875 1 225 875

(Urmare din pag. I)
copiilor aflați in întreținere. Astfel, 
fondul de participare Ia beneficii și. 
cel de premiere anuală se va majora 
la nivelul unui an cu aproape 2.2 mi
liarde Iei ; numai în cele 5 luni care 
au mai rămas din acest an oamenii 
muncii vor obține pe această caie 
venituri în valoare de 908 milioane 
lei. De asemenea, tot începind cu 
1 august 1979, unor largi categorii 
de pensionari li se majorează pensia 
lunară, în afara majorării ce se 
acordă in etapa a Iî-a ; suma afe
rentă acestei majorări se ridică, la 
nivelul unui an. la 324 milioane lei. 
Sint fonduri importante care com
pensează majorările de prețuri și 
tarife la energie electrică, termică și 
gaze naturale.

Toate aceste măsuri se constituie 
intr-un puternic stimulent, intr-un 
puternic indemn pentru un consum 
rațional, logic, sănătos, intr-o chema
re adresată fiecărui om al muncii, 
fiecărui Cetățean de a înțelege ca
racterul rațional și imperativul aces
tor măsuri, de a se situa ferm pe po
ziția omului gospodar, a unui gestio
nar desăvîrșit al resurselor materia

le. Mai mult ca oricînd se cere acum 
manifestată din partea fiecărui cetă
țean al țării tripla lui calitate — de 
proprietar, producător și consumator.

Concomitent cu aceste măsuri, așa 
cum a luat cunoștință întregul popor 
din proiectul de Directive și din ce
lelalte documente elaborate în vede
rea celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, sint preconizate ample ac
țiuni pentru dezvoltarea cercetării 
științifice, asimilarea celor mai noi 
cuceriri ale tehnicii și tehnologiei, 
menite să asigure descoperirea și pu
nerea în valoare a noi surse de e- 
nergie, să determine reducerea sub
stanțială a consumurilor specifice, să 
asigure generalizarea în întreaga pro
ducție materială, in întreaga noastră 
viață socială a unor noirme raționale, 
de bună folosire, atît a surselor cla
sice de energie, cît și a noilor surse 
energetice ce vor fi puse în valoare'.

în lumina noilor cerințe ce se ri
dică în fața națiunii noastre se im
pune ca una din sarcinile primordia
le, de onoare a tuturor organelor și 
organizațiilor de partid, a tuturor 
conducerilor de întreprinderi, de mi
nistere, și în primul rind a tuturor co
muniștilor de a stabili și de a duce

la îndeplinire, cu abnegație, măsurile 
practice ce se impun pentru îndepli
nirea riguroasă, neabătută a hotărî- 
rilor adoptate de partid, atit în ceea 
ce privește reducerea consumului de 
carburanți, cît și a consumului de 
energie electrică, energie termică și 
gaze naturale, . a tuturor resurselor 
energetice ale țării. în fiecare locali
tate, in fiecare unitate economică. în 
căminul nostru, al tuturor, trebuie să 
ne manifestăm ca gospodari desăvirșiți 
ai acestor resurse, să punem mereu 
mai bine în valoare calitățile morale 
fundamentale ale poporului nostru, 
un popor chibzuit, căruia i-a repug
nat întotdeauna risipa, care a știut 
întotdeauna să-și prețuiască munca, 
bunurile materiale create prin efortul 
său sau cele dăruite de natură. Este 
de datoria comuniștilor, a organiza
țiilor de partid să pună mereu si 
mereu în evidentă inițiativele bune, 
colectivele muncitorești care știu să 
gospodărească aceste resurse, cetă
țenii care sînt un model în folosirea 
chibzuită a resurselor energetice. Să 
facem pretutindeni ca spiritul de eco
nomie să însoțească fiecare gest, fie
care acțiune a tuturor colectivelor, a 
fiecărui cetățean al tării 1

CAPITOLUL I

2. Pentru plitele electrice se stabi
lește tariful de 0,55 lei/kWh pentru 
un consum de 120 kWh/lunar.

3. Energia electrică consumată pen

tru utilități comune în blocurile de 
locuințe (iluminat, casa scărilor, 
lifturi, hidrofor. spălătorii) se plă
tește cu tariful unic de 0,58 lei/kWh.

II. Energia termică
Măsuri pentru normarea și raționalizarea 

consumurilor de energie electrică și termică

1. energia termică produsă 
termoficare în centralele

Art. 1 — Pe data prezentului de
cret se stabilesc, pentru iluminatul și 
încălzitul public, al birourilor și ce
lorlalte spații administrative ale in
stituțiilor și unităților de stat, coope
ratiste șl obștești, al unităților co
merciale și de alimentație publică, 
norme de consum de energie electri
că și termică pe județe și munici
piul București, potrivit anexei nr. 1.

Normele de consum pe județe și 
municipiul București se stabilesc, di
ferențiat, pentru perioadele de iarnă 
și de vară, și se revizuiesc anual 
odată cu aprobarea planului național 
unic de dezvoltare economico-socială, 
prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 2 — Ministerele, celelalte or
gane centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și al 
municipiului București, toate unită
țile socialiste vor lua măsuri pentru 
reducerea consumurilor, utilizarea 
rațională și economisirea combusti
bililor, carburanților, energiei elec
trice și termice, eliminarea pierde
rilor șl risipei și încadrarea riguroa
să în normele de consum stabilite 
potrivit prevederilor prezentului 
decret.

Pină la 1 septembrie 1979, orga
nele prevăzute la alineatul 1 vor 
face propuneri pentru raționalizarea 
și reducerea consumului de combus
tibili, carburanți și energie, în acti
vitatea de producție.

Art. 3 — Ministerele, celelalte or
gane centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București, precum și 
conducerile colective ale tuturor u- 
nităților socialiste de stat, coopera
tiste și obștești sînt obligate să ia 
măsuri pentru reducerea consumu
rilor de energie electrică în birouri 
și celelalte spații administrative cu 
minimum 40% față de consumurile 
din anul 1978.

Toate organele centrale și locale, 
instituțiile de stat, cooperatiste și ob
ștești vor lua măsuri să-și adapteze 
programul de lucru astfel incit ac
tivitatea personalului muncitor să se 
desfășoare, de regulă, folosind-ilumi
natul natural.

Art. 4 — Unitățile economice so
cialiste care lucrează intr-un singur 
schimb își vor organiza programul 
de lucru în vederea folosirii, cu pre
cădere. a iluminatului natural.

Unitățile economice care lucrează 
în două sau trei schimburi vor lua 
măsuri pentru limitarea iluminatului 
și încălzitului numai la ldcurile de 
muncă strict necesare desfășurării 
activității.

Art. 5 — în clădirile unităților so
cialiste de stat, cooperatiste și obș
tești se interzice iluminatul și încăl
zitul în afara programului, cu excep
ția spațiilor pentru asigurarea pazei 
și serviciului pe unitate și a celor 
pentru menținerea funcționării unor 
instalații.

Se interzice utilizarea de către 
personalul muncitor a oricăror apa
rate personale consumatoare de, 
energie in incinta unităților socia
liste unde iși desfășoară activitatea.

Art. 6 — Ministerul Comerțului In
terior, Ministerul Turismului și co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene șl al municipiului 
București vor stabili orare de func
ționare a unităților comerciale și de 
alimentație publică, astfel incît să 
se asigure desfășurarea activității cu 
precădere în condițiile iluminatului 
natural și reducerea cu cel puțin 
40 la sută a consumului de energie 
electrică față de consumul realizat 
în 1978.

Art. 7 — Temperatura de încălzire 
în halele industriale și alte spații 
de producție închise se limitează la 
maximum 16°C. iar în birouri și ce
lelalte spații administrative la ma
ximum 18‘ C.

Art. 8 — Comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare ju
dețene, municipale și orășenești vor 
lua măsuri de reducere cu cel pu
țin 30 la sută a consumului de ener
gie electrică pentru iluminatul pu
blic față de consumul. realizat, in 
anul 1978, de utilizare' judicioasă a 
resurselor de energie termică și e- 
leetrică și de încadrare in normele 
de consum stabilite petîtru fiecare 
județ și municipiul București.

Din economiile realizate față de 
normele de consum, după reducerile 
stabilite potrivit alin. 1. 50% vor 
putea fi folosite, în cadrul, aceluiași 
an, în perioada cu temperaturi mai 
scăzute Sau în alte situații de
osebite.

Art. 9 — Ministerul Energiei Elec
trice, împreună cu comitetele execu
tive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București, vor lua 
măsuri pentru extinderea termoficâ- 
rii urbane prin racordarea de noi 
consumatori la instalațiile existente, 
pentru înlocuirea instalațiilor de în
călzire cu consum mare de com
bustibil, precum și pentru trecerea la 
folosirea pe scară largă a cărbuni
lor și a altor noi resurse de energie.

Art. 10 — Ministerele, celelalte or
gane centrale, unitățile de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică, 
centralele și întreprinderile sînt o- 
bligate să asigure reproiectarea in
stalațiilor, recipientelor și utilajelor 
consumatoare de energie electrică și 
termică sau de gaze naturale pentru 
încălzit, in scopul reducerii consu
mului de energie și combustibil și 
al creșterii randamentului de utili
zare a acestora.

Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini va lua măsuri pentru re
proiectarea. tipizarea și introducerea 
in fabricație numai a aoaratelor de 
uz casnic cu consum redus de ener
gie. Aparatele de uz casnic cu con
sum mare de energie vor fi scoase 
din fabricație.

Pentru 
în regim de . 
termoelectrice se stabilește tariful de 
80 lei/G. cal.

2. Tarifele pentru energia termică 
produse în centralele termice din 
administrarea consiliilor populare ju-

dețene și al municipiului București 
se stabilesc de către comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, pe 
baza costurilor normate corectate nu
mai cu influența din noile preturi 
combustibili, cu o rentabilitate 
pină la 3%.

III. Pentru gazele naturale

la 
de

Sisau prin microcentrale. precum 
pentru preparatul hranei se aplică 
următoarele prețuri :

Se stabilesc următoarele preturi :
1. Pentru gazele naturale livrate 

pentru încălzitul locuințelor cu sobe
— metri cubi anual —

350 Iei/ 400 lei/ 450 Iei/ 600 lei/
Tipul apartamen- 1 000 mc 1 000 mc 1 000 mc 1 000 mc
tului (componența 
familiei) de la — de Ia — depășirea

pină Ia pină la pină la consumu-
lui de

Apartament cu 1 cameră 
(familie 1—2 persoane) 1155 1 155—1 270 1 270-1 385 1 385
Apartament cu
2 camere (familie 
cu 2—3 persoane) 1 835 1 835—2 020 2 020—2 205 2 205
Apartament cu
3 camere (familie

2 730cu 3—4 persoane) 2 275 2 275—2 500 2 500—2 730
Apartament cu
4 camere (familie
cu 4—5 persoane) 
Apartament cu

2 675 2 675-2 940 2 940—3 210 3 210

5 camere (familie 
cu 5—6 persoane) 3 205 3 205—3 525 3 525—3 845 3 845

2. Pentru gazele naturale livrate țele încălzite în sistem centralizat
pentru prepararea hranei la locuin- sau cu alt combustibil :

— metri, cubi anual —

350 lei/ 400 lei/ 450 Iei/ 600 lei/

Componența familiei
1 000 me 1 000 mc 1 000 mc 1 000 mc

de Ia — de la — depășirea(număr de persoane)
pină la pină la pină la consumu-

lui de

1—2 persoane 210 210—230 230—250 250
3 persoane 280 280—310 310—340 340
4 persoane 310 310—340 340—370 370
5 persoane 345 345—380 380—415 415
peste 5 persoane 375 375—415 415—450 450

3. Pentru gazele naturale livrate 
centralelor de cartier, precum și pen
tru utilitățile comune în blocurile

de locuințe se stabilește prețul de 
372 lei/1000

CAPITOLUL III
Măsuri de compensare a majorărilor

de prețuri și tarife

CAPITOLUL II
Prețuri

Art. 11 — Toți cetățenii au datoria 
să elimine orice formă de risipă a 
gazelor naturale, a energiei electrice 
și termice, să acționeze pentru a re
duce consumul cu cel puțin 20% față 
de anul 1978 și să contribuie astfel la 
efortul general de satisfacere a ne
voilor energetice ale întregii țări.

Ținînd seama de prevederile legale 
care reglementează drepturile locati
ve în funcție de numărul membrilor 
de familie, stabilirea prețurilor șl a 
tarifelor pentru consumul de ener
gie electrică, termică si gaze natu
rale se face în mod diferențiat, la 
un nivel de consum rațional deter-

și tarife
minat în raport cu numărul de per
soane care compun familia și mări
mea locuinței.

în cazul in care se depășește ni
velul de consum rațional, urmează 
a se aplica un preț sau tarif majorat.

Art. 12 — Temperatura de încălzi
re in camerele de locuit și in alte 
încăperi se limitează la maximum 
18°C.

Art. 13 — începind cu data de 1 
august 1979, prețurile și tarifele pen
tru energia electrică, energia termi
că și gazele naturale livrate popu
lației se stabilesc după cum urmea
ză :

I. Pentru energia electrică
1. Pentru iluminat și utilizări casnice se stabilesc următoarele tarife:

— kWh anual —
0,55 iei/kWh 0,65 lei/kWh

, urban rural urban ruralTipul apar-___________________-----------
tamentului

(componența . , , _ . , . ,
familiei) P‘nă Pin& de ,a “ de ,a “ 

la la pină Ia pină la

0,75 lei/kWh 0,90 lei/kWh 
urban rural urban rural

de la — de la — 
pină la pină la

depă
șirea 
con

sumului 
de

Apartament 
cu o cameră 
(familie 1—2
persoane) 500 350 500— 550 350—385 550— 600 385—420 600 420
Apartament 
cu 2 camere 
(fami’ie cu 
2—3 persoa
ne) 7Ș0 470 750— 825 470—520 825— 900 520—570 900 570

Art. 14 — în vederea compensării 
majorării prețurilor și tarifelor Ia 
consumurile normate de energie 
electrică, energie termică și gaze na
turale și asigurării creșterii retribu
ției reale cu 30—32 la sută, se sta
bilesc următoarele :

a) începind cu data de 1 august 
1979, se majorează fondul de par
ticipare la beneficii sau de premiere 
anual pentru întregul personal mun
citor cu o sumă calculată lunar, di
ferențiată în raport cu numărul co
piilor aflați in Întreținere, astfel :

— cei fără copii, 15 lei ;
— cei cu un copil, 20 lei ;
— cei cu doi și trei copii. 30 lei ;
— cei cu patru și cinci copii, 40 lei ;
— cei cu șase sau mai multi copii, 

50 lei.
Aceste sume se vor plăti la sfirși- 

tul anului odată cu acordarea parti
cipării la beneficii sau a premiilor 
anuale.

în acest scop, fondul de participa
re la beneficii și cel de premiere 
anuală se majorează la nivelul unui 
an cu 2 180 mii. lei. iar pentru 5 luni 
din anul 1979 cu 908 mii. lei.

b) începind cu data de 1 august 
1979, pensionarilor din sistemul de 
asigurări sociale de stat, pensiona
rilor militari și pensionarilor I.O.V.R. 
ale căror pensii nu depășesc 2 500 
lei lunar, li se majorează pensia lu
nară cu 15 lei, în afara majorării 
ce se acordă în etapa a Iî-a. Suma 
aferentă acestei majorări la nivelul 
unui an este de 324 mii. lei.

Art. 15 — Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Finanțelor și 
Ministerul Muncii vor prezenta, in 
termen de 30 de zile de la data pre
zentului decret, propuneri de modifi
care a indicatorilor economici și fi
nanciari, precum și in volumul și 
structura bugetului de stat pe anii 
1979—1980.

Art. 16 — Ministerele, celelalte or
gane centrale și locale, centralele, în
treprinderile. toate unitățile economi
ce sînt obligate să ia măsuri de 
realizare întocmai a prevederilor 
prezentului decret, de perfecționare 
Continuă a tehnologiilor, de moder
nizare sau înlocuire a instalațiilor 
cu consumuri energetice mari, de 
creștere a randamentelor și buna în

treținere și exploatare a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, pentru re
ducerea la maximum a consumului 
de combustibil și energie, eliminarea 
risipei de orice fel, recuperarea și 
valorificarea tuturor resurselor ener
getice și încadrarea riguroasă în nor
mele de consum aprobate.

în domeniul activității geologice și 
de extracție se vor intensifica efor
turile pentru descoperirea de noi 
zăcăminte, în special de cărbune, 
petrol și gaze, pentru exploatarea 
rațională și valorificarea superioară 
a zăcămintelor existente, in vederea 
lărgirii continue a bazei de aprovi
zionare cu materii prime a țării.

Art. 17 — Ministerul Energiei Elec
trice și consiliile populare vor asi
gura buna funcționare a unităților 
furnizoare de energie electrică și 
termică, a rețelelor de transport și 
distribuție, în scopul creșterii randa
mentului în folosirea combustibili
lor, utilizării raționale și eliminării 
pierderilor de energie și asigurarea 
unei aprovizionări corespunzătoare 
a tuturor unităților economice și a 
celorlalți consumatori, cu respectarea 
normelor stabilite.

Art. 18 — Consiliile oamenilor 
muncii vor acționa cu fermitate pen
tru aducerea la îndeplinire a tutu
ror sarcinilor și măsurilor necesare 
pentru aplicarea integrală a prevede
rilor prezentului decret.

Totodată, vor asigura unirea efor
turilor tuturor oamenilor muncii, 
pentru ca aceștia, in dubla lor ca
litate de producători și proprietari 
ai mijloacelor de producție, să asi
gure realizarea sarcinilor de produc
ție cu consumuri cit mai mici de ma
terii prime, materiale, combustibili și 
energie, să participe activ la buna 
gospodărire a mijloacelor materiale 
și financiare ce le sînt încredințate 
de societate spre administrare, la 
creșterea eficienței economice, ast
fel incit fiecare unitate socialistă 
să-și sporească contribuția la înde
plinirea integrală a prevederilor pla
nului național unic de dezvoltare 
economică și socială a țării și, pe 
această bază, la înfâDtuirea progra
mului stabilit de partid pentru creș
terea nivelului de trai al întregului 
popor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

NOTA : Anexa la prezentul decret se publică 
in Buletinul oficial al Republicii Socialiste România

0 înaltă îndatorire cetățenească și patriotică, 

la locul de muncă și acasă, pe stradă 

și in locurile publice:

ECONOMISIȚI ENERGIA 
Șl COMBUSTIBILUL!

DUMINICĂ AU CIRCULAT... NUMERELE CU SOT
9

Dar n-au lipsit nici abaterile de la prevederile
decretului

Duminică, 29 iulie, a fost prima zi 
în care s-a aplicat prevederea De
cretului Consiliului de Stat potrivit 
căreia urmau să circule mașinile 
proprietate personală cu număr cu 
soț. Din datele furnizate de Direc
ția Circulație din Inspectoratul Ge
neral al Miliției, circulația redusă 
în ziua de duminică pe întreg cu
prinsul țării a dus, pe de o parte, la 
o însemnată economie de benzină și 
motorină, iar pe de altă parte, la 
descongestionarea multor artere, de 
obicei foarte aglomerate. Ia o mai 
mare cursivitate a traficului și Ia o 
reducere a numărului de accidente.
Este de semnalat faptul că în pri
mele ore ale dimineții. în Bucu
rești și în județele Constanța, Me
hedinți, Prahova, Vilcea si altele 
nu a fost semnalat in circulație nici 
un autoturism proprietate perso
nală cu număr fără soț. Dar iată că, 
la amiază și în a doua jumătate a 
zilei de duminică. lucrătorii dc mi
liție au interceptat și sancționat pe 
conducătorii de autoturisme pro
prietate personală cu număr fără 
soț, care au incălcat in mod neper- 
mis interdicția stabilită potrivit 
decretului. Citiva dintre aceștia : 
Ion Basarab (l-AB-8 335). Vasile Șo- 
rodoc (l-SV-375). Iancu Muntean 
(2-HD-3 331). Ba, unii, dintre ei. nu 
numai că n-aveau dreptul să por
nească la drum în ziua respectivă 
cu mașini cu număr fără soț, dar 
au incălcat și o altă prevedere a de
cretului și anume aceea a respec
tării vitezei economice. Astfel, auto
turismul l-SB-6 879, condus de pro
prietarul său. Petre Tomuță. a fost 
surprins de radar în zona aeropor
tului din Sibiu rulind cu 98 km 
pe oră.

în cursul zilei de duminică s-a 
constatat o mai mare grijă față de 
autovehiculele proprietate socia
listă, prin parcarea lor la locurile 
stabilite imediat după încheierea 
programului de lucru de sîmbătă 
sau plecarea unora in misiune nu
mai în cazuri justificate. Din pă
cate, nu au lipsit nici aici excep
țiile. Șoferul Dumitru Lupașoru, s-a
abătut simbătă seara de pe traseu și 
a parcat, peste noapte, autocamionul 
21-IS-3 932 la domiciliul său din 
comuna Movileni. La rîndul lor, șo-

ferul Gheorghe Pavăl, cu autoca
mionul 21-BV-5 582, al întreprin
derii de construcții-montaje indus
triale Brașov, s-a abătut 15 kilo
metri de la traseul stabilit. în timp 
ce Vasile Simion, cu autofurgoneta 
21-AB-3 274. a fost depistat in noap
tea de sîmbătă spre duminică 
transportind un prieten pe șo
seaua Alba Iulia — Zlatna. De ne
înțeles este și comportarea lui Miron 
Crișan, șef de coloană auto la Stația 
de utilai greu și transport Cluj-Na- 
poca. Tocmai el. de la care șoferii 
din subordine trebuie să învețe mo

dul în care să respecte întocmai pre
vederile decretului, a fost găsit cir- 
culind cu mașina personală cu nu
măr impar 2-CJ-163.

De prisos să mai spunem că toate 
aceste abateri au fost prompt și se
ver sancționate. Dar nu e de pri
sos să spunem că și în viitor orga
nele de miliție vor intensifica ac
țiunile de control in toate jude
țele țării, astfel incit întregul parc 
auto proprietate socialistă si parti
culară să fie folosit in conformitate 
cu respectarea strictă a prevederilor 
decretului.

Circulație redusă... Duminica viitoare vor circula posesorii autoturismelor 
cu numere fără soț. Și astfel, toți cei care doresc să-și petreacă sfirșitul 

de săptămină, în afara localităților, o pot face de două ori pe lună

Bicicleta revine 
in actualitate

Deși ignorată de unii 
sau ridiculizată de alții, 
bicicleta n-a încetat să 
constituie un mijloc e- 
ticient de deplasare a 
oamenilor la și de la 
locul de muncă. în sco
puri turistice și de agre
ment, Recomandată de 
toți medicii din lume ca i 
foarte indicată pentru 1 
fortificarea organismului 
și întărirea sănătății, bi
cicleta asigură posesorului 
său o mai mare indepen
dență în deplasare, ne- 
maifiind obligat să ape
leze lă mijloacele trans
portului in comun sau să 
irosească inutil benzina 
cu autoturismul. De ase
menea, un loc important 
în traficul rutier îl ocupă 
motoretele și motocicle
tele.

In actualele condiții, 
care Impun economisirea 
severă a energiei și com
bustibililor, se cere încu
rajat și stimulat mersul

cu bicicleta. în acest scop. 
Direcția circulație din 
I.G.M. ne informează că 
este permisă circulația 
bicicletelor, motoretelor 
și motocicletelor pe ma
joritatea arterelor din 
București, pe care acce
sul acestor vehicule era 
interzis pină acum. In 
legătură^ cu aceasta, este 
necesar să se țină seama 
de următoarele recoman
dări :

• Conducătorii auto să 
respecte cu strictețe vite
za legală prevăzută în lo
calități și să ia toate mă
surile de protejare a bi- 
cicliștilor și motocicliș- 
tilor.
• Bicicliștii și motoci- 

cliștii să evite deplasarea 
pe străzile înguste și in 
orele de vîrf ale trafi
cului.
• Cînd circulă pe artere 

centrale cu mai multe 
benzi pe sens, bici
cliștii și motocicliștii să

se deplaseze pe banda în- 
tii, iar in cazul cînd vor 
să vireze la stînga — aco
lo unde este permis — să

respecte regulile de pre
selectare, semnalizare și 
angajare din timp pe ban
da corespunzătoare.

Accesul cumiounelor 
pe unele străzi și Iu ore 

pină acum interzise
Conform prevederilor 

decretului, autovehiculele 
proprietate socialistă tre
buie să circule pe trasee 
cit mai economicoase cu 
putință. Pentru ca auto
camioanele să nu mai fie 
obligate să facă rute oco
litoare și bucle care să 
ducă la lungirea trasee
lor, ceea ce implică un 
consum exagerat de carbu
ranți, s-a trecut la ridica
rea restricției de circula
ție a acestora pe o serie de 
artere centrale ale Capita
lei, cum sînt, de exemplu, 
șoseaua Ștefan cel Mare, 
bulevardul Uie Pintilie, 
șoseaua Nicolae Titules- 
cu. în continuare, muni
cipalitatea și organele de

miliție analizează posibi
litatea ridicării restricții
lor de circulație pentru 
autovehiculele de mare 
tonaj și de pe alte artere.

De asemenea, s-a luat 
măsura să se permită ac
cesul fără autorizații in 
zona centrală a Capitalei 
a autocamioanelor, între 
orele 22—6, pentru apro
vizionarea unităților in
dustriale, șantierelor și 
unităților comerciale. Șo
ferii acestor autovehicule 
trebuie să respecte în
tocmai regulile de circu
lație pe timpul nopții, 
chiar dacă valorile de 
trafic sint reduse.

Petre POPA

»
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ÎNCHEIEREA1 VIZITEI IN ȚARA NOASTRĂ A PREȘEDINTELUI AHMED SEKOU JURE

COMUNICAT COMUN
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, secretar gene
ral al Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea, a efec
tuat, împreună cu tovarășa Andree 
Toure, o vizită oficială de partid și 
de stat în România, în perioada 
26—29 iulie 1979.

In timpul vizitei in România, tova
rășul Ahmed Sekou Toure și tovarășa 
Andree Toure au vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
București și provincie, fiind întîmpi- 
nati pretutindeni cu deosebită stimă 
și căldură, expresie a sentimentelor 
de prietenie și solidaritate militantă 
pe care poporul român le nutrește 
fată de poporul guineez.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul ge
neral al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, to
varășul Ahmed Sekou Toure, au 

ut convorbiri care s-au desfășurat 
tr-o atmosferă de prietenie, cor- 
alitate și înțelegere tovărășească 
splină.
La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășii 

rheorghe Oprea, membru al Comi- 
îtului Politic Executiv al Comitetu- 
ui Central al Partidului Comunist 

Român, prim viceprim-ministru al gu
vernului, Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, viceprim-ministru, Iosif 
Uglar, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ministrul 
afacerilor externe, Ion Ursu, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, prim- 
vicepreședinte al Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie, Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Constantin Stăteșcu, 
ministrul justiției. Dumitru Bejan. 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internationale, Marin 
Enache, șeful Cancelariei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Constantin Mitea, consilier al 
președintelui republicii, Valeriu Geor
gescu, ambasadorul tării noastre la 
Conakry.

Din partea guineeză : tovărășii 
Moussa Diakite, membru al Biroului 
Politic National al Partidului Demo
crat din Guineea, ministrul locuințe
lor, domeniilor și urbanisticii, N’Fa- 
mara Keita, membru al Biroului Po
litic National al Partidului Democrat 

idin Guineea, ministrul energiei. Ma- 
mady Keita. membru al Biroului Po
litii: Național al Partidului Democrat 
din Guineea, ministrul invățămintu- 

!lui superior și cercetării științifice, 
Fily Cissoko, secretar al Biroului Po
litic Național al Partidului Demo
crat din Guineea, ministrul tineretu
lui, sportului și artelor populare, 
Mamady Kaba, ministrul industriei, 
Sikhe Camara, ministrul justiției. 
Marcel Cross, secretar de stat. însăr
cinat cu cooperarea internațională, 
Kerfalla Cisse, ambasadorul Republi
cii Populare Revoluționare Guineea 
la București, Fonde Berete, directo
rul presei la președinția republicii.

In urma convorbirilor pe care le-au 
avut, cei doi conducători de pârtia și 
de stat, animați de dorința de a 
adinei și extinde și mai mult în vii
tor relațiile de prietenie și solidari
tate militantă între cele două partide 
și popoare, au semnat Declarația so- 

mnă comună între Republica So
ns tă România și Republica Popu- 

\că Revoluționară Guineea.
Viei doi conducători de partid și de 

stat s-au informat reciproc despre 
activitatea desfășurată în domeniul 
construcției politice, economice și so
ciale in cele două țări, au procedat 

. la o analiză aprofundată a stadiului 
' actual al relațiilor bilaterale și per
spectivele lor și au făcut un amplu 
schimb de păreri cu privire la prin
cipalele probleme internaționale de 
interes comun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat activitatea desfășurată de po
porul român, strins unit în jurul 
Partidului Comunist Român, pentru 
realizarea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și inaintare a României spre 
comunism. Președintele Republicii 
Socialiste România a evidențiat, in 
acest sens, succesele importante ob
ținute de poporul român in dezvol
tarea multilaterală a economiei, 
științei, culturii, în adîncirea demo
crației socialiste, in creșterea nivelu
lui de trai ăl oamenlor muncii, al 
Întregului popor.

L-a informat, de asemenea, pe 
înaltul oaspete despre pregătirile 
care se fac pentru cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân și activitatea largă, creatoare, de 
masă, care se desfășoară in cinstea 
acestui eveniment. ,

Tovarășul Ahmed Sekou Toure a 
informat, la rîndul său, despre pro
fundele transformări politice, econo
mice și sociale realizate de poporul 
guineez sub conducerea Partidului 
Democrat din Guineea. A subliniat 
importanța noilor structuri ale etapei 
partid-stat proclamată de cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Demo
crat din Guineea și implicațiile lor 
favorabile asupra vieții poporului 
guineez. El a reafirmat hotărîrea po
porului Guineei de a construi socie
tatea socialistă sub conducerea Parti
dului Democrat din Guineea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Ahmed Sekou Toure au evo
cat cu satisfacție evoluția favorabilă 
a relațiilor prietenești, de solidaritate 
militantă și respect reciproc stator
nicite între Partidul Comunist Roman 
și Partidul Democrat din Guineea, 
între cele două țări și popoare, in
tensificarea lor continuă în spiritul 
principiilor și prevederilor Tratatu
lui de prietenie și cooperare dintre 
România și Guineea, semnat la Co
nakry, la 10 martie 1974.

29 Iulie 1979.

Pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Pentru
Republica Populară Revoluționară Guineea

AHMED SEKOU TOURl:
Secretar general 

al Partidului Democrat din Guineea, 
Președintele 

Republicii Populare Revoluționare Guineea

Animați de voința comună de a 
dezvolta și mai mult cooperarea mul
tilaterală româno-guineeză, in con
formitate cu aspirațiile celor două 
partide și popoare, cele două părți 
au examinat căile și mijloacele me
nite să determine lărgirea, diversifi
carea și aprofundarea colaborării în 
toate domeniile de interes comun în
tre cele două partide și state.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul gene
ral al Partidului Democrat din Gui
neea au dat o înaltă apreciere evo
luției favorabile a raporturilor din
tre cele două partide și au reafirmat 
hotărîrea de a acționa în continuare 
pentru extinderea acestora. în acest 
scop, ș-a semnat Acordul de coope
rare între Partidul Comunist Român 
și Partidul Democrat din Guineea.

Ei au hotărit. de asemenea, să fie 
dezvoltată colaborarea dintre organi
zațiile de masă, sindicale, de femei 
și tineret.

Trecînd în revistă stadiul actual al 
relațiilor bilaterale, cei doi șefi de 
stat au constatat că există condițiile 
necesare pentru dinamizarea și adin- 
cirea în continuare a cooperării eco
nomice și tehnico-știinjifice, precum 
și a schimburilor comerciale intre 
cele două țări. Ei. au reafirmat hotă
rîrea lor de a acționa pentru ampli
ficarea cooperării bilaterale in do
meniile minier, agricol, industrial, 
pentru impulsionarea schimburilor 
comerciale, identificarea și concreti
zarea, pe baze reciproc avantajoase, 
de noi acțiuni de cooperare bilate
rală sau multilaterală in măsură să 
ducă la o mai eficientă utilizare a 
posibilităților pe care le oferă eco
nomiile României și Guineei.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Toure au apreciat ne
cesar ca organele de resort din 
România și Guinee: să acționeze cu 
mai multă fermitate pentru perfec
tarea și finalizarea acțiunilor de 
cooperare în curs de negociere intre 
cele două părți. în acest context, cei 
doi șefi de stat au evidențiat hotă
rîrea țărilor lor de a coopera în ve
derea exploatării și valorificării ză
cămintelor de bauxită, a altor mi
nereuri, pentru executarea de obiec
tive agricole, industriale și. in alte 
domenii. Aceste acțiuni au fost con
semnate intr-un Aide-memoire pri
vind dezvoltarea în continuare a 
cooperării economice și comerciale.

Ei au subliniat rolul important 
care revine Comisiei mixte de coope
rare economică și tehnică în coor
donarea tuturor acestor, activități și 
adoptarea de măsuri concrete pentru 
promovarea lor. Au dispus convo
carea celei de-a V-a sesiuni a co
misiei pină la finele acestui an, in 
vederea pregătirii acțiunilor con
venite în timpul vizitei.

Cele două părți, constatînd că rela
țiile in domeniile cultural-științific și 
al asistentei tehnice se dezvoltă con
tinuu, au exprimat dorința lor de a 
intensifica și diversifica schimburile 
și contactele pe aceste linii. îndeo
sebi in ceea ce privește invățămin- 
tul. ocrotirea sănătății, pregătirea 
cadrelor, a cunoașterii reciproce a 
valorilor materiale și spirituale ale 
celor două popoare. S-a semnat un 
program de schimburi culturale și 
științifice pînă la finele anului 1980.

în acest context a fost evidențiată 
importanta aniversării a 2050 de ani 
de la constituirea primului stat cen
tralizat dac și a organizării in 1980 a 
unor manifestări culturale dedicate 
acestui eveniment.

Subliniind satisfacția lor pentru 
crearea în ultimii ani a unui cadru 
juridic favorabil promovării rela
țiilor româno-guineeze, prin înche
ierea de acorduri și înțelegeri în do
meniile minier, agricol, consular, sa
nitar, cei doi președinți ău hotărit 
să se acționeze in direcția perfec
ționării acestui cadru prin semnarea 
de noi documente de cooperare in 
domenii de interes comun.

Cu prilejul vizitei s-a semnat Acor
dul cu privire la transporturile 
aeriene civile și Convenția de coope
rare între Radioteleviziunea română 
și Radioteleviziunea guineeză.

Președinții au decis, de asemenea, 
să fie negociate in viitorul apropiat 
și alte acorduri de interes comun, in 
domeniile comerțului, garantării reci
proce a investițiilor, transporturilor 
maritime, recunoașterii diplomelor 
de studii și altele.

Procedînd la o analiză aprofundată 
a situației internaționale actuale, cei 
doi președinți au relevat cu satisfac
ție identitatea sau apropierea pozi
țiilor țărilor lor in problemele care 
confruntă omenirea. Ei au apreciat că 
în viața internațională se produc am
ple mutații care au implicații pentru 
toate țările și popoarele lumii.

Se. afirmă tot mai puternic voința 
popoarelor de a se dezvolta liber, 
stăpine pe bogățiile lor naționale, pe 
destinele proprii, de a conlucra pe 
bază de deplină egalitate intr-un 
climat de securitate și pace, de a se 
opune politicii imperialiste, colonia
liste, neocolonialiste de dominație și 
asuprire.

Totodată, există tendința de accen
tuare a politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste de dominație 
și asuprire, de reîmpărțire a lumii 
în zone de influență, de apariție a 
unor noi zone de încordare și con
flict între state, fenomene care pre
judiciază pacea și securitatea po
poarelor.

Părțile au fost de acord că impe
rativul cel mai arzător al zilelor 
noastre este unirea tot mai stvînsă a 
eforturilor tuturor popoarelor. întă
rirea conlucrării și solidarității for
țelor înaintate de pretutindeni. Un 
rol hotărîtor în acest sens revine ță
rilor socialiste, țărilor în curs de 
dezvoltare, statelor nealiniate, forțe
lor progresiste și democratice, a că
ror misiune istorică este realizarea 
unei lumi a dreptății sociale, a ega
lității între popoare, a colaborării 
fructuoase, prietenești între toate na
țiunile lumii.

Cei doi președinți au reliefat că 
acționînd unite, forțele care se pro
nunță pentru o politică de indepen
dență, colaborare, securitate și pace, 
pentru excluderea războiului și con
fruntărilor armate din viata interna
țională pot să prevină o nouă con
flagrație mondială, precum și conflic
tele locale, să asigure o pace trainică 
pe planeta noastră.

Ei au reafirmat necesitatea strin
gentă ca relațiile dintre state să fie 

întemeiate statornic pe principiile 
de bază ale relațiilor internaționale : 
deplina egalitate în drepturi, res
pectul independenței și suveranității 
naționale, neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc, nere- 
curgerea la forță sau la amenințarea 
cu forța, rezolvarea pe cale pașnică 
a conflictelor, evidențiind faptul că 
numai pe temeiul acestor principii 
se pot asigura pacea, progresul și 
prosperitatea tuturor popoarelor, des
tinderea și securitatea în Europa, 
Africa și în întreaga lume.

Cele două părți au constatat 
că în economia mondială se ma
nifestă puternice fenomene de 
instabilitate, că se adîncesc decala
jele între țările dezvoltate și ță
rile în curs de dezvoltare și că nu 
s-au realizat progrese reale in direc
ția edificării unei noi ordini econo
mice internaționale. Ele au relevat 
că lichidarea subdezvoltării, edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale bazate pe deplina ega
litate și echitate, care să asigure o 
dezvoltare mai. rapidă a țărilor in 
curs de dezvoltare, accesul lor larg 
la cuceririle tehnicii și tehnologiei 
moderne, reprezintă una din proble
mele fundamentale ale umanității și 
6 condiție esențială pentru consoli
darea păcii și securității în lume.

Cei doi președinți, evocînd im
portanța viitoarei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. din 1980, 
consacrată noii ordini economice in
ternaționale, au exprimat hotărîrea 
lor comună de a contribui activ la 
pregătirea acesteia. Ei au considerat 
necesar că pentru edificarea noii or
dini și desfășurarea corespunzătoare 
a sesiunii speciale este necesară ac
celerarea dezvoltării pe baza, în pri
mul rînd, a eforturilor naționale, în
tărirea solidarității și unității de ac
țiune ale tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare, colaborarea lor strînsă 
în cadrul „grupului celor 77“, al or
ganizațiilor și organismelor interna
ționale.

Cele două părți au exprimat în
grijorarea lor in legătură cu evolu
ția stărilor conflictuale în diferite 
zone geografice, atrăgînd atenția 
asupra pericolelor pe care acestea Îs 
reprezintă pentru pacea mondială.

Practica demonstrează că recurge
rea la forță nu numai că nu duce 
la rezolvarea conflictelor, ci, dim
potrivă, le agravează și generează 
noi conflicte care pun în pericol in
dependența națională, progresul e- 
conomico-social și bunăstarea po
poarelor respective, pacea și secu
ritatea internațională.

Ele s-au pronunțat ferm pentru 
soluționarea tuturor stărilor de în
cordare și confruntare exclusiv, pe 
calea politică prin tratative între 
părțile direct interesate.

Cei doi președinți și-au exprimat 
convingerea că înscrierea de către 
România pe agenda celei de-a 
XXXIV-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a unui punct inti
tulat „Reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre f*at<'“ 
va prilejui o dezbatere largă șl 
aprofundată a acestei probleme de 
importanță majoră pentru toate sta
tele și va permite elaborarea și 
adoptarea procedurilor și mijloace
lor de reglementare pașnică a dife
rendelor.

Referindu-se la Europa, cei doi 
șefi de partid și de stat au acordat 
o atenție deosebită problemelor edi
ficării securități; și dezvoltării co
operării pe continent, traducerii in 
viată a Actului final de la Helsinki.

Ei au subliniat că hotărîrile Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa constituie numai un 
început, care trebuie urmat de 
eforturi susținute pentru apli
carea dispozițiilor Actului final
de către fiecare stat in rela
țiile cu celelalte state semnatare, de 
adoptarea unor măsuri concrete de 
natură să impulsioneze punerea in 
practică a angajamentelor semnate. 
Ei au afirmat cu hotărire că pe pri
mul plan al preocupărilor pentru în
făptuirea securității europene trebuie 
să stea adoptarea oe măsuri practice 
de dezangajare militară și dezar
mare, fără de care nu poate fi 
concepută destinderea, atît în Euro
pa, cit și în întreaga lume.

Ambele părți au subliniat necesi
tatea pregătirii temeinice a reuniunii 
din 1980, ce va avea loc la Madrid, 
in vederea obținerii de noi progrese 
în înfăptuirea tuturor documentelor 
semnate la Helsinki.

Cei doi președinți au apreciat că 
întărirea păcii și securității in Eu
ropa va exercita o influență pozitivă 
asupra situației internaționale, asu
pra păcii și securității în Întreaga 
lume.

Examinînd pe larg situația din 
Africa, cei doi președinți s-au pro
nunțat cu fermitate pentru lichi
darea deplină a dominației coloniale, 
a practicilor rasismului, a politicii de 
apartheid.

Ei au reafirmat solidaritatea și 
sprijinul politic, diplomatic, moral și 
material al țărilor și popoarelor lor 
cu lupta pentru independentă a po
poarelor din Zimbabwe și Namibia. 
Ei au apreciat că independența 
acestor țări trebuie obținută în con
formitate cu aspirațiile popoarelor 
lor și au fost de acord că încercările 
de a impune soluții neocolonialiste, 
străine de aceste aspirații, reprezintă 
un pericol serios pentru pacea și 
securitatea popoarelor din zonă, 
agravează stările de tensiune și com
plică viata internațională.

Ei au recunoscut și sprijină drep
tul legitim al popoarelor namibian și 
Zimbabwe de a folosi in lupta pentru 
dobindirea independenței naționale, 
a libertății sociale, atit mijloacele po
litice și diplomatice, cît si calea 
luptei armate.

Cei doi președinți au condamnat 
cu fermitate acțiunile militare agre
sive ale regimurilor rasiste împotriva 
statelor africane independente și su
verane și au cerut să se pună capăt, 
imediat și pentru totdeauna, oricăror 
încălcări ale suveranității și integri
tății teritoriale ale acestor state.

Exprimînd îngrijorarea lor in le
gătură cu stările de încordare și 
conflict apărute în Africa, cei doi 
șefi de stat s-au pronunțat pentru 
rezolvarea problemelor litigioase pe 
calea tratativelor politice directe și în 
spirit de colaborare între toate ță

rile africane interesate, cu exclu
derea oricărui amestec din afară, 
pornindu-se de la necesitatea întări
rii unității și solidarității lor în lupta 
comună pentru consolidarea indepen
denței naționale și concentrarea tutu
ror eforturilor pe plan național și re
gional pentru, dezvoltarea economică 
și socială de sine stătătoare.

Cei doi președinți au reafir
mat sprijinul lor față de eforturile 
țărilor africane pentru soluționarea 
diferendelor pe calea negocierilor 
directe între părțile interesate, fără 
amestec și presiuni din afară.

Președinții au apreciat rolul im
portant ce revine Organizației Uni
tății Africane în soluționarea poli
tică a diferendelor și stărilor . con
flictuale de pe continent, în edifi
carea unui climat de bună vecină
tate și colaborare între țările afri
cane.

Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, cei doi președinți s-au 
pronunțat ferm pentru continuarea 
eforturilor în vederea realizării unei 
păci globale in această regiune, prin 
rezolvarea pe cale politică a con
flictului, pe baza retragerii trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate în 1967, soluționării problemei 
poporului palestinian prin exercita
rea dreptului său la autodetermi
nare — inclusiv constituirea unui 
stat palestinian independent — asi
gurării independenței și integrității 
teritoriale a tuturor statelor din 
zonă.

Ei au subliniat importanța deose
bită a convocării unei Conferințe 
internaționale de genul celei de la 
Geneva — sub auspiciile sau cu 
participarea activă a O.N.U. —- la 
care să ia parte toate părțile inte
resate, inclusiv reprezentanții Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei și cei doi copreședinți.

Cei doi președinți au subliniat 
rolul important al mișcării țărilor 
nealiniate în lupta lor contra impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru afirmarea 
principiilor independenței și suvera
nității naționale. în această direcție 
ei au exprimat speranța că viitoarea 
Conferință la nivel înalt de la Ha
vana a șefilor de stat și de guvern ai 
țărilor nealiniate va contribui la 
consolidarea solidarității și unității 
de acțiune a mișcării pentru reali
zarea obiectivelot sale fundamen
tale.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
voința țărilor lor de a continua co
laborarea fructuoasă dintre ele pe 
arena, internațională.

Cei doi președinți au exprimat 
preocuparea lor față de pericolul pe 
care-1 reprezintă intensificarea cursei 
înarmărilor care Împovărează tot 
mai mult popoarele și sporește pri
mejdia la adresa securității lor. Ei 
au considerat că trebuie acționat cu 
mai multă fermitate pentru înfăptui
rea hotârîrilor Adunării Generale a 
O.N.U. din 1978 consacrată dezarmă
rii. Au subliniat importanța trecerii 
neîntirziate la măsuri practice de 
dezarmare și în primul rînd de de
zarmare nucleară. S-au pronunțat 
pentru înghețarea cheltuielilor mi
litare și reducerea treptată a aces
tora, retragerea treptată a trupelor 
străine în limita teritoriilor națio
nale, desființarea bazelor militare, în 
primul rînd a celor nucleare de pe 
teritoriile altor state, încetarea ma
nevrelor militare și, în general, a 
oricăror demonstrații de forță în 
apropierea frontierelor altor state, 
angajamentul statelor posesoare de 
arme nucleare de a nu folosi aceste 
arme împotriva statelor care nu le 
posedă, interzicerea producerii și 
folosirii armelor nucleare și a altor 
arme de distrugere in masă.

Cele două părți au salutat acordul 
SALT-II, considerind că el consti
tuie un factor important în crește
rea încrederii și în crearea condi
țiilor pentru j abordarea complexă a 
problemelor dezarmării, care preo
cupă atit de mult omenirea.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea creșterii rolului Orga
nizației Națiunilor Unite în rezol
varea problemelor complexe ale o- 
menirii. Ei sînt ferm convinși că 
soluționarea trainică și echitabilă a 
acestor probleme reclamă participa
rea activă la viața internațională, în 
condiții de deplină egalitate, a tu
turor statelor și îndeosebi a țărilor 
mici și mijlocii, a țărilor în curs de 
dezvoltare, a statelor nealiniate, di
rect interesate în promovarea unor 
relații noi, de respect al independen
ței și suveranității naționale. Ei au 
evidențiat necesitatea perfecționării 
și democratizării organizației, adap
tării ei continue la realitățile lumii 
contemporane.

Ambele părți și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu rezultatele 
rodnice cu care s-a încheiat vizita 
tovarășului Ahmed Sekou Toure și 
a tovarășei Andree Toure în Repu
blica Socialistă România, apreciind 
că discuțiile purtate și documentele 
semnate cu acest prilej au marcat 
un moment de excepțională impor
tanță în dezvoltarea și adincirea re
lațiilor de prietenie, de solidaritate 
militantă și cooperare între Parti
dul Comunist Român și Partidul De
mocrat din Guineea, între România 
și Guineea, între poporul român și 
poporul guineez. Dezvoltarea ra
porturilor româno-guineeze consti
tuie o contribuție la întărirea păcii 
și cooperării internaționale.

Tovarășul Ahmed Sekou Toure, se
cretar general al Partidului Demo
crat din Guineea, președintele Re
publicii Populare Revoluționare Gui
neea, și tovarășa Andree Toure au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășei Elena Ceaușescu calde mul
țumiri pentru deosebita ospitalitate 
și sentimentele de stimă și prietenie 
de care s-aU bucurat in tot timpul 
vizitei.

Tovarășul Ahmed Sekou Toure și 
tovarășa Andree Toure au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu invitația de 
a face o vizită oficială de prietenie 
în Republica Populară Revoluționară 
Guineea.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data urmînd să fie stabilită pe 
cale diplomatică.

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
(Urmare din pag. I)

3. Egalitatea deplină in drepturi a tuturor statelor, 
indiferent de mărime, nivel de dezvoltare și de siste
mul lor politic, economic sau social.

4. Dreptul suveran, inalienabil și imprescriptibil al 
fiecăiui stat de a dispune de resursele sale naturale 
și toate celelalte bogății naționale, în conformitate cu 
interesele sale naționale.

5. Obligația statelor de a nu interveni, în nici o for
mă și sub nici un pretext, în afacerile interne sau ex
terne ale oricărui alt stat.

6. Obligația statelor de a se abține, în relațiile lor 
internaționale, de la folosirea forței sau a amenințării 
cu forța, de a nu recurge la nici un fel de constringere 
de ordin militar, politic, economic sau de altă natură, 
sub nici un pretext, în nici o împrejurare, împotriva 
oricărui alt sfat.

7. Dreptul fiecărui stat la legitimă apărare indivi
duală sau colectivă împotriva oricărui atac armat.

8. Obligația statelor de a respecta inviolabilitatea 
frontierelor de stat și a integrității teritoriale a altor 
state și, drept consecință, recunoașterea faptului că 
orice tentativă din partea unui stat îndreptată împo
triva unității naționale sau integrității teritoriale 
a altui stat constituie o atingere gravă adusă păcii șl 
securității internaționale și, prin urmare, obligația sta
telor de a nu recunoaște dobîndirile teritoriale sau 
avantajele speciale obținute prin forță.

9. Dreptul fiecărui stat de a participa In condiții de 
deplină egalitate la examinarea și soluționarea tuturor 
problemelor internaționale de interes comun.

10. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de sis
temul lor social și politic, de a coopera între ele, în 
condiții de avantaj reciproc, in scopul menținerii păcii 
și securității internaționale, al favorizării progresului 
economic și social al tuturor națiunilor, și in primul 
rind al celor in curs de dezvoltare.

11. Obligația statelor de a reglementă toate diferen
dele dintre ele exclusiv prin mijloace pașnice.

12. îndatorirea fiecărui stat de a-și îndeplini cu bună 
credință obligațiile internaționale asumate in confor
mitate cu Carta Națiunilor Unite sau decurgînd din 
principiile si normele general recunoscute ale dreptu
lui internațional.

III
Cele două Părți reliefează că în întreaga lume se 

manifestă tot mal puternic voința popoarelor de a pune 
capăt vechii politici imperialiste, colonialiste și neoco
lonialiste, de a fi deplin stăpine pe bogățiile naționale 
și pe propriile destine, de a conviețui si conlucra in 
pace, libertate și securitate, pe bază de egalitate și res
pect reciproc. Acest amplu proces a dus Ia profunde 
transformări revoluționare naționale și sociale, la 
adinei mutații în raportul de forte pe arena mondială. 
Totodată, ele constată că, in diferite regiuni ale lumii, 
se intensifică tendințele forțelor imperialiste de a ob
ține noi pozifii de dominație și de reîmpărțire a lumii 
în zone de influență, ceea ce creează grave pericole la 
adresa păcii, libertății și independenței popoarelor.

Cele două Părți consideră că imperativul cel mai ar
zător al zilelor noastre este unirea tot mai strinsă a 
eforturilor tuturor popoarelor, întărirea conlucrării și 
solidarității forțelor înaintate de pretutindeni pentru 
a pune capăt cu hotărire politicii imperialiste de domi
nație și asuprire și pentru promovarea unei politici noi 
de deplină egalitate și respect între națiuni, de destin
dere, securitate și pace in lume.

IV
Cele două Părți subliniază preocuparea popoarelor 

lumii fată de existența in continuare a unor situații in 
care forța și amenințarea cu forța sint folosite în rela
țiile internaționale, ajungîndu-se la încordări și con
flicte armate, ia încălcarea suveranității și integrității 
teritoriale a unor state. Ele își exprimă îngrijorarea 
că in asemenea dispute și conflicte siht antrenate ade
sea țări în curs de dezvoltare, ale căror eforturi și re
surse — și așa limitate — sînt deturnate de la obiec
tivele dezvoltări; lor economice și sociale. Astfel de 
diferende și conflicte pun in pericol pacea și secu
ritatea generală, stimulează cursa înarmărilor, înveni
nează relațiile dintre statele în cauză, ca și în regiunea 
respectivă, împiedică colaborarea între ele,

Cele două Părți se pronunță ferm împotriva politicii 
de forță și de amenințare cu forța, pentru renunțarea 
cu desăvîrșire la folosirea căilor militare în rezolvarea 
problemelor dintre state și își reafirmă convingerea 
fermă că soluționarea durabilă cu adevărat viabilă a 
oricăror diferende, oricît de complicate ar fi acestea, 
nu poate fi realizată decît pe calea tratativelor, prin 
mijloace pașnice.

In acest sens, ele apreciază oportună elaborarea și 
adoptarea unui instrument internațional care, reafir- 
mînd obligația statelor de a-și soluționa diferendele 
prin mijloace pașnice, să contribuie la asigurarea drep
tului fiecărui stat de a se dezvolta în condiții de securi
tate și dt a se bucura de garanții ferme împotriva oricăror 
acte de agresiune și amestec în treburile interne, pre
cum și la accelerarea procesului de codificare și dez
voltare a principiilor și regulilor care să guverneze re
glementarea pașnică a diferendelor internaționale.

Totodată, cele două Părți consideră necesar: întă
rirea rolului O.N.U. și sporirea responsabilității Orga
nizației în eforturile de prevenire și rezolvare a con
flictelor dintre state prin mijloace exclusiv pașnice in 
interesul comun al popoarelor, al păcii și destinderii 
internaționale. Ele subliniază necesitatea creării unui 
organism permanent al Adunării Generale a O.N.U. 
care să îndeplinească funcții de bune oficii si con
ciliere.

Părțile au reafirmat voința lor comună de a acționa 
cu perseverență pentru adîncirea procesului de îmbu
nătățire a relațiilor pe plan internațional, de creștere 
a încrederii și a cooperării dintre state.

Ele sînt hotărîte să sprijine continuarea procesului 
de destindere interiiațională, care presupune rezolvarea 
tuturor problemelor ce confruntă omenirea cu parti
ciparea tuturor statelor luittii, astfel incit acest proces 
să poată deveni (reversibil. Un rol important în aceas
tă privință revine in continuare țărilor mici și mijlocii, 
țărilor în curs de dezvoltare, țărilor nealiniate.

V
Cele două Părți apreciază că dezvoltarea reprezintă 

una dintre problemele fundamentale ale lumii contem
porane. împărțirea lumii în țări bogate și sărace, adin
cirea decalajelor existente intre aceste țări contravine 
aspirațiilor de dreptate, echitate și prosperitate ale po
poarelor.

Conștiente că dezvoltarea accelerată a țărilor in curs 
de dezvoltare va fi un element decisiv pentru promo
varea păcii și securității generale, cele două Părți re
afirmă hotărîrea lor comună de a contribui la instau
rarea unei noi ordini economice și politice internațio
nale. în acest sens. Părțile consideră necesară elabo
rarea urgentă a unui ansamblu de măsuri concrete, 
practice, privind :

— întocmirea unui program de lungă durată — pină 
in anul 2000 — cu o primă etapă pină in 1990, care să 
cuprindă măsuri de dezvoltare mai intensă a econo
miilor țărilor in curs de dezvoltare ;

— adoptarea unui program privind dezvoltarea învă- 
țămîntului, pregătirea cadrelor naționale pentru toate 
domeniile de activitate, corespunzător cerințelor de 
dezvoltare multilaterală a acestor țări ;

— elaborarea, sub egida O.N.U., a unui program spe
cial pină in anul 2000 pentru dezvoltarea agriculturii in 
țările in curs.de dezvoltare ;

— adoptarea de noi măsuri destinate dezvoltării și 
diversificării industriei in țările in curs de dezvoltare ;

— stabilirea unor raporturi juste între prețurile ma
teriilor prime și ale produselor industriale, între costul

combustibililor și al energiei și al celorlalte produse ;
— accesul larg al țărilor în curs de dezvoltare la teh

nologiile moderne ;
— întreprinderea de măsuri urgente pentru comba

terea protecționismului în schimburile comerciale și 
asigurarea sporirii ponderii țărilor în curs de dezvol
tare în exportul mondial de produse manufacturate ;

— reglementarea justă a condițiilor în care își des
fășoară activitatea in țările în curs de dezvoltare com
paniile străine ;

— crearea unor structuri permanente ale țărilor în 
curs de dezvoltare care să le sprijine efectiv în nego
cierile lor cu țările dezvoltate in condiții de deplină 
egalitate ;

— creșterea contribuției O.N.U. la elaborarea de 
programe concrete pentru instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale.

Cele două Părți evidențiază importanța viitoarei se
siuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. din 1980 
consacrată noii ordini economice internaționale și 
apreciază că pentru pregătirea ei corespunzătoare este 
necesară întărirea solidarității și unității de acțiune a 
tuturor țărilor în curs de dezvoltare.

Părțile consideră că fenomenele negative care afec
tează economia mondială pot fi atenuate prin regle
mentări internaționale echitabile, care să facă obiectul 
unor dezbateri și reuniuni, cu participarea tuturor sta
telor interesate, in cadrul organismelor internaționale 
specializate și sub auspiciile O.N.U.

România și Guineea sint hotărîte să-și aducă con
tribuția la intensificarea eforturilor statelor in această 
direcție, în interesul stabilității întregii economii mon
diale, pentru o largă cooperare internațională.

VI
Cele două Părți se pronunță pentru lichidarea defi

nitivă a colonialismului, a politicii imperialiste, neoco
lonialiste, rasiste și de apartheid în Africa.

Ele reafirmă sprijinul deplin și solidaritatea celor 
două țări cu lupta popoarelor din Zimbabwe și Nami
bia pentru dobindirea independenței lor naționale și 
apreciază că încercările de a impune soluții neocolo
nialiste, contrare aspirațiilor acestor popoare, repre
zintă un pericol de agravare a conflictelor dîn zonă. 
Ele acordă întregul lor sprijin — politic, diplomatic, 
moral și material — luptei juste a popoarelor din 
Zimbabwe și Namibia pentru eliberare și indepen
dență națională.

Cele două Părți sprijină, de asemenea, lupta popu
lației majoritare din Africa de Sud împotriva rasismu
lui și apartheidului, pentru libertate și eliminarea ori
cărei oprimări.

Ele consideră că în condițiile actuale este necesar 
să se acționeze cu mai multă energie pe plan interna
țional, pentru a se pune capăt cu desăvîrșire oricărei 
încălcări a drepturilor legitime ale popoarelor din 
Africa australă.

Părțile condamnă ferm acțiunile agresive, brutale 
ale regimurilor rasiste din Africa australă împotriva 
țărilor vecine și se pronunță pentru respectarea strictă 
a independenței și integrității teritoriale ale acestor 
state.

Cele două Părți se pronunță ferm pentru reglemen
tarea problemelor litigioase dintre statele de pe con
tinentul african numai pe cale pașnică, prin tratative 
între părțile direct interesate, pentru întărirea unită
ții și colaborării țărilor africane, in scopul propășirii 
lor economico-sociaie mai rapide, al asigurării unei 
vieți libere și demne, la adăpost de orice presiune și 
imixtiune din afară.

Cele două Părți consideră că Întărirea unității șl 
solidarității țărilor africane reprezintă o condiție esen
țială pentru promovarea politicii de independență și 
afirmarea liberă, de sine stătătoare, a țărilor și po- 
poareloi din Africa, pentru cauza păcii și securității 
in intreaga lume.

Părțile dau o înaltă apreciere activității pe care Or
ganizația Unității Africane, statele membre ale acesteia 
o desfășoară pentru întărirea unității și solidarității 
țărilor africane in lupta lor pentru lichidarea vechii 
politici imperialiste și colonialiste, pentru dezvoltarea 
lor liberă și independentă pe calea progresului econo
mic și social.

VII
Cele două Părți evidențiază Importanța deosebită a 

edificării securității și. dezvoltării cooperării în Europa.
Ele subliniază necesitatea intensificării eforturilor 

pentru traducerea în practică a tuturor propunerilor și 
prevederilor Actului final de la Helsinki, fiind de 
acord că procesul edificării securității și cooperării eu
ropene trebuie să aibă un caracter permanent, demo
cratic, în afara blocurilor și alianțelor, cu participarea 
și contribuția activă, pe bază de egalitate, a tuturor 
statelor continentului.

Părțile apreciază că trebuie luate toate măsurile pen
tru pregătirea temeinică a viitoarei reuniuni care vă 
avea loc în 1980 la Madrid, astfel incit această reu
niune să dea un imbold infăptuirii Actului final de la 
Helsinki. Ele consideră că o atenție deosebită trebuie 
acordată problemelor dezarmării și dezangajării mili
tare, fără de care nu sint posibile pacea, securitatea și 
cooperarea in Europa.

Cele două Părți exprimă convingerea că întărirea 
securității și dezvoltarea cooperării in Europa vor 
exercita o influență pozitivă asupra climatului politic 
internațional, asupra păcii și securității in intreaga 
Iunie.

VIII
Cele două Părți își exprimă profunda lor preocupare 

față de amploarea cursei înarmărilor și folosirea unor 
mijloace imense in scopuri militare, care pun in pericol 
pacea și securitatea internațională, apasă greu asupra 
tuturor popoarelor și împiedică dezvoltarea lor social- 
economică.

Ele consideră că oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare constituie astăzi o necesitate vitală 
pentru destinele întregii omeniri, pentru civilizația 
lumii in care trăim, pentru viitorul ei.

Părțile se pronunță pentru dezarmare generală, in 
primul rînd pentru dezarmare nucleară, sub un control 
eficace, cu participarea tuturor statelor și in beneficiul 
tuturor popoarelor. Măsurile concrete de dezarmare tre
buie astfel înfăptuite incit fiecare națiune să aibă în 
orice moment sentimentul real al securității și să-si 
poată concentra forțele in direcția dezvoltării econo
mice și sociale, la adăpost de pericolul vreunei agre
siuni.

In acest scop, ele sint hotărite să coopereze in cadrul 
forurilor internaționale pentru convenirea și realizarea 
unor măsuri concrete, care să ducă la oprirea neîntîr- 
ziată a cursei înarmărilor și înfăptuirea efectivă a de
zarmării.

Cele două Părți se pronunță pentru reducerea chel
tuielilor militare și a armamentelor, pentru utilizarea 
fondurilor astfel economisite in folosul dezvoltării fie
cărei națiuni, pentru soluționarea p-oblemelor econo
mice și sociale din fiecare țară, îndeosebi pentru spri
jinirea mai puternică a țărilor in curs de dezvoltare.

IX
Cele două Părți se pronunță pentru creșterea rolului 

și eficienței O.N.U. in rezolvarea problemelor interna
ționale, pentru perfecționarea și democratizarea activi
tății organizației, adaptarea ei la realitățile lumii con
temporane. Ele își vor uni eforturile și vor lărgi co
laborarea între reprezentanții lor în cadrul O.N.U., al 
grupului „celor 77“ și al mișcării de nealiniere,.pentru 
apărarea păcii, întărirea securității internaționale, în
făptuirea dezarmării și promovarea cooperării și prie
teniei intre toate popoarele.

Semnată Ia București, Ia 29 iulie 1979, în două exem
plare originale, in limbile română și franceză, ambele 
texte avind aceeași valoare.

Ceremonia plecării din Capitală
(Urmare din pag. I)
Ahmed Sekou Toure și tovarășa 
Andree Toure au sosit împreună la 
aeroport.

Mii de bucureșteni au salutat cu 
căldură pe cei doi conducători de 
partid și de stat. Ei au dat glas apro
bării unanime a întregului nostru po
por pentru noul dialog la nivel înalt 
româno-guineez, satisfacției față de 
rezultatele deosebite ale vizitei între
prinse in tara noastră de înaltul 
oaspete.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Guineei 
și României în timp ce, în semn de 
salut, au fost trașe 21 de salve de ar
tilerie. Cei doi conducători de partid 

și de stat au trecut în revistă garda 
de onoare.

Tovarășul Sekou Toure împreună cu 
tovarășa Andrâe Toure și-au luat 
apoi rămas bun de la persoanele ofi
ciale române venite la aeroport — 
tovarășii Hie Verdet. Stefan Voi tec, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, Ion Ionită, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. 
Virgil Trofin, Stefan Andrei, Ion Co- 
man, Nicolae Giosan, Vasile Patilinet, 
membri ai guvernului, generali și ofi
țeri superiori.

înalții oaspeți au salutat apoi pe 
șefii misiunilor diplomatice ale unor 
țări africane, pe ceilalți șefi de mi
siuni diplomatice veniți la aeroport.

La ceremonia plecării erau pre- 
zenți ambasadorul României la Cona

kry și ambasadorul Guineei la Bucu
rești.

La scara avionului un grup de pio
nieri au oferit flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășului Ahmed Sekou 
Toure și tovarășei Andree Toure.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
l"at apoi rămas bun de la tovarășul 
sekou Toure. Cei doi condu
cători de partid și de stat și-au strins 
cu căldură mîinile. s-au îmbrățișat. 
La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Andree Toure 
și-au luat rămas bun strîngîndu-și cu 
prietenie mîinile.

La ora 12,45 aeronava prezidențială 
cu care călătoresc înaltii oaspeți a 
decojat.

curs.de
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1SE ÎNFĂPTUIEȘTE CU CONSECVENȚĂ PROGRAMUL DE CREȘTERE 
A NIVELULUIDE ȚRAI jN ACTUALUL CINCINAL

Azi despre: Majorarea de la 1 august a retribuției 
in industria de extracție a petrolului, a gazelor, 

transport litei, industria de extracție a gazului metan, 
lucrări geologice si de furaj

Conform Hotărîrii Plenarei Consi
liului Național al Oamenilor Muncii, 
urmează ca de la 1 august să bene
ficieze de majorarea retribuțiilor in 
etapa a Il-a toți cei aproape 90 000 
de lucrători din industria, de extrac
ție a petrolului, a gazelor, transport 
țiței, industria de extracție a gazu
lui metan, lucrări geologice si de fo
raj. Noua majorare — in medie cu 
15 Ia sută, superioară mediei pe 
economie — se adaugă majorării din 
prima etapă, astfel că de la 1 august 
oamenii muncii din acest important

sector productiv vor incasa retribuții 
cu 32 Ia sută mai mari decit in 1975, 
procent, de asemenea, superior me
diei pe economie. La acest spor de 
retribuții se vor adăuga majorările 
de venituri care se obțin prin creș
terea sporului de vechime aferent, 
prin promovarea muncitorilor si a 
celorlalte categorii de personal in 
categorii, trepte și gradații superioare.

Practic, care vor fi cîștigurile lu
crătorilor din acest domeniu de acti
vitate de la 1 august ? Iată. în con
tinuare. citeva exemple.

VOR CÎȘTIGA IN PLUS
in urma majorării retribuțiilor din etapa a Il-a, de la 1 august

UN OPERATOR DE EXTRACȚIE
— categoria 5, treapta II, rețeaua tarifară „petrol B“ —

Ciștigul 
înainte de 
majorare

Cîștigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

1 928 lei 2 275 lei 347 lei

(10 Ia sută) 193 lei 228 lei 35 lei
TOTAL: 2121 lei. 2 503 lei 382 lei

UN MUNCITOR SPECIALIST, 
OPERATOR DE EXTRACȚIE

— treapta II, rețeaua tarifară „petrol B“ —

Ciștigul 
înainte de 
majorare

Ciștigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară 2 346 lei 2 938 lei 592 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 235 let 294 lei 59 lei
TOTAL: 2 581 lei 3 232 lei 651 lei

UN SONDOR
de la intervenții, punere în producție sau reparații capitale de sonde, 
categoria 6, treapta I, rețeaua tarifară „foraj" —

Cîștigul 
Înainte de 
majorare

Cîștigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

2 315 lei 2 713 lei 398 lei
(10 la sută) 232 lei 271 lei 39 lei

TOTAL: 2 547 lei 2 984 lei 437 lei

UN SONDOR ȘEF
— de la lucrări de foraj, categoria 6, treapta II, rețeaua tarifară „foraj" —

Ciștigul 
înainte de 
majorare

Ciștigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară
Sporul de vechime 

(10 la sută)
2 377 lei 2 805 lei 428 lei

238 lei 281 lei 43 lei
TOTAL : 2 615 lei 3 086 lei 471 lei

Dacă acest sondor va fi promovat 
— cu respectarea condițiilor prevă
zute de lege — ia noua categorie de 
încadrare ce se va putea acorda 
după aplicarea etapei a Il-a de ma

jorare a retribuțiilor, respectiv la ca
tegoria 7, bază, atunci el va putea 
beneficia de o creștere a veniturilor 
de încă 112 lei la retribuția tarifară 
și sporul de vechime.

UN SONDOR ȘEF
de la sonde cu o adîncime de peste 4 000 m, încadrat ca muncitor spe
cialist, treapta I. rețeaua tarifară „foraj" —

Ciștigul 
Înainte de 
majorare

Cîștigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară 2 570 lei 3 295 lei 725 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 257 lei 330 lei 73 lei
TOTAL: 2 827 lei 3 625 lei 798 lei

UN MAISTRU
gradația 4, rețeaua tarifară „petrol B“ —

Cîștigul 
Înainte de 
majorare

Ciștigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară 2 415 lei 2 670 lei 255 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 242 lei 267 lei 25 lei
TOTAL: 2 657 lei 2 937 lei 280 lei

■ ■■■■■ ■ H ■ H ■ ■ ■

cinema
a Tînăr și liber : SALA PALA
TULUI — 17,15; 20.
• Ultimul vals : PATRIA — 14; 
17; 19,30, FAVORIT — 9,15; 1145; 
15,15; 17,45; 20,15, BUCUREȘTI — 
13,15; 15,45; 18; 20,15,
• Cazul Gorgonova : SCALA — 
14; 16:45; 19,30.
• Certificat de paupertate ; VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• șatra : FESTIVAL — 14; 16; 
18,15; 20.
• Căluțul cocoșat — 9,15; 11; 12,45; 
14.30, Revanșa — 16; 18; 20 : DOI
NA.
A Totul pentru fotbal : TIMPURI 
NOI — 15; 17; 19,30.
• Alibi pentru un prieten : CA
PITOL — 14,15; 17; 19,15, la gră
dină — 21, FLAMURA — 9: 11,45; 
14.30; 17,15; 20, AURORA - 9: 11.45; 
14.30: 17,15; 20. la grădină — 20.45.
• Frați de cruce : LUCEAFĂRUL
— 14; 16; 18.15; 20,15, la grădină

• Misiunea capricorn unu : EX
CELSIOR — 9: 11,45; 14,30: 17.15; 
20. GLORIA — 9; 11,30: 14.15; 17; 
19.45, MELODIA — 9: 11.45; 14.15; 
17; 19.45.
• înarmat și foarte periculos ; 
BUCEGI — 16; 18; 20,15. la grădină
— 20.45.
• In ritmul muzicii : FEROVIAR
— 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20,15,
MODERN — 9: 11,15; 13.30; 16:
18,15; 20.15, la grădină — 21, GRA
DINA BUZEȘTI — 21.
• Școala curajului : GRIVIȚA — 
9: 11.15: 13.30: 15.45; 18; 20.15.
• Nea Mărin miliardar : LIRA — 
16; 18,15: 20.30. la grădină — 21.
• Moartea unui greier s DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.

• Păcală : FERENTARI —15,30; 19.
• Pădurea spînzuraților — 9,45,
Am intîlnit țigani fericiți — 14;
16.15, Domni și doamne — 18,30,
Un bărbat și o femeie — 20.30 : 
CINEMATECA.
• Nick Carter superdetectiv : BU
ZEȘTI — 15.30: 17,45; 20, GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Tinărul din Istanbul : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Un trecător în ploaie : FLO- 
REASCA — 9; 11,30; 14; 16,45; 19 30, 
GRADINA PARC HOTEL — 21.
• Severino : COTROCENI — 15; 
17,30; 20, MUNCA — 16: 18; 20.
• Vacanță tragică : COSMOS — 
15,30: 17,45; 20.
• Hercule cucerește Atlantida : 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30: 13.45; 18:
20.15, la grădină — 21,15, VOLGA
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20, GRA
DINA FESTIVAL - 20,45.
• Antichități : VIITORUL — 15.30; 
17.45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
FLACARA — 14; 16; 18; 20. la gră
dină — 21.
• Apașii J ARTA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45 ; 18 ; 20, la grădină — 21.
• Umbrele verii fierbinți : PRO
GRESUL — 15,30; 17.45: 20.
• Ciocolată cu alune : POPU
LAR - 16: 18: 20.
• întoarcerea acasă : GRADINA 
TITAN — 21.15.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : „Culorile 
iubirii" — spectacol de sunet și 
lumină — 21,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18,30.

Creșterea medie a retribuției tarifare 
PE ANSAMBLUL 

CINCINALULUI

înainte de etapa 
a ll-a de majo

rare

După 
etapa a ll-a 
de majorare

UN MAISTRU PRINCIPAL
— gradația 5, rețeaua tarifară „foraj"

Ciștigul 
înainte de 
majorare

Ciștigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară 3 170 lei 3 500 lei
Sporul de vechime

(10 la sută)_________________ 317 lei_______ 350 lei
TOTAL : 3 487 lei J 3 850 lei

Dacă acest maistru principal va fi 
promovat — cu respectarea condi
țiilor prevăzute de lege — în noua 
funcție de maistru principal specia
list, ce se va înființa după aplica

330 lei
33 lei

363 lei
rea etapei a Il-a de majorare a re
tribuțiilor, atunci el va realiza o 
sporire a cîștigului lunar de încă 
187 lei, prin creșterea retribuției ta
rifare și a sporului de vechime.

UN INGINER PRINCIPAL PETROLIST
— de la activitatea de foraj și lucrări geologice, grupa II de ramuri, 

gradația 6 — \
Ciștigul 

Înainte de 
majorare

Cîștigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară 4 020 lei 4 450 lei 430 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 402 lei 445 lei 43 Iei
TOTAL : 4 422 lei 4 895 lei 473 lei

Grupaj realizat de Mihai IONESCU

Noi construcții de locuințe la Arad

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE 
una din activitățile prioritare 

ale acestei perioade
Constructorii de locuințe din ju

dețul Arad au încheiat primul se
mestru din acest an cu un bilanț po
zitiv. Față de 800 de apartamente 
cite realizaseră in anul trecut în a- 
ceeași perioadă, în prima jumătate a 
anului ei au predat beneficiarilor 
aproape 1 400 apartamente, cu 146 mai 
multe decît prevederile planului.

Intr-o anchetă întreprinsă pe șan
tierele de locuințe din Arad, ingine
rul Radu Ghidău, noul și tinărul di
rector al întreprinderii județene de 
construcții și montaj, ne spunea : 
„Trebuia să facem o cotitură radi
cală în activitatea noastră pentru a 
putea realiza sarcinile de plan spo
rite din 1979, pentru a nu mai fi puși 
In neplăcuta situație de a fi mereu 
restanțieri, așa cum s-a întîmplat 
anul trecut și în anii anteriori. 
Drumul spre cotitura amintită nu se 
afla în altă parte decît în propria 
noastră ogradă. Fără investiții bănești 
suplimentare, dar 
cu mai multă ini
țiativă și spirit 
gospodăresc, ca
pacitatea între
prinderii de a 
realiza prefabri
cate in baza pro
prie a crescut de 
două ori. Prin aplicarea acestei 
măsuri și organizarea activității în 
trei schimburi, s-a reușit ca între
prinderea să producă în baza proprie 
nu 1,5 apartamente pe zi, cît se 
realiza anul trecut, ci aproape 4 a- 
partamente".

Efortul pentru mai buna organi
zare a muncii, pentru eliminarea 
strangulărilor de ritm pe șantiere 
s-a făcut simțit și în alte direcții. 
Atît de căutatele agregate de balas
tieră, care uneori erau așteptate zile 
și săptămîni, au fost găsite chiar în 
județ. întreprinderea arădeană și-a 
creat o balastieră proprie, care asi
gură acum șantierelor peste 80 000 mc 
de diferite sorturi de balast. Tot pe 
plan local s-au găsit soluții pentru 
înlocuirea unor materiale deficitare. 
Puzderia de reziduuri de cînepă, pe 
care o fabrică, aflată la 12 km de 
Arad, o arunca în vînt, este folosită 
acum de constructorii arădeni, cu 
bune rezultate, ca material de izo
lații.

— Pînă la sfîrșitul acestui an — 
ne spune directorul I.J.C.M. — avem 
de realizat un volum de lucrări de 
aproape 3 ori mai mare decit în pri
mul semestru al anului. Adică, 2 460 
de apartamente. Datoria noastră este 
să facem totul pentru realizarea in
tegrală a planului. Dar, la volumul 
de apartamente pe care-1 mai avem 
de executat pină la sfîrșitul anului, 
ne-ar mai trebui cel puțin 800 de 
muncitori calificați. Un ajutor sub
stanțial vom primi in etapa următoa
re din partea întreprinderilor bene
ficiare de apartamente care, pe baza 
unui grafic stăbilit de comitetul ju
dețean de partid, urmează să execu
te, cu forțe proprii, finisarea inte
rioară a 500 de apartamente.

Această măsură este, fără îndoială, 
pozitivă. Adoptarea ei s-a făcut însă

Ancheta noastră 
în județul Arad

cu destulă tntîrziere, întrucît indi
cații ca întreprinderile beneficiare 
să participe, cu muncă voluntară, la 
construcția apartamentelor s-au dat 
în ultimii ani în repetate rînduri. 
Ele nu constituie deci o noutate. 
Recent, 'secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cerut organelor de partid și de stat 
ca la realizarea locuințelor să mobi
lizeze toate forțele existente în ju
dețe. Or, faptele arată că în județul 
Arad nu s-a acționat și nu se acțio
nează cu toată hotărîrea pentru tra
ducerea in viată a acestor indicații. 
S-a stabilit, de pildă, ca un număr 
de peste 250 de lucrători din satele 
județului, care dețin autorizații pen
tru practicarea meseriei de construc
tor, să fie detașați periodic — prin 
intermediul consiliilor populare — 
pe șantierele de construcții ale 
I.J.C.M. Arad. Dar din cei 250 nu 

lucrează decît... 20. 
Există comune din 
județ, ca Siria, 
Hașmaș, Sicula, 
Almaș ș.a., care 
eliberează anual 
autorizații de con
structor la cite 
10—20 de oameni, 

iar pe șantiere abia întîlnești cîte 
unul sau nici unul.

Aportul viitorilor locatari — în 
fond, beneficiarii de fapt ai aparta
mentelor — reprezintă, de asemenea, 
o sursă de forță de muncă impor
tantă, care în multe județe contri
buie în mod hotărîtor la intensifi
carea ritmului de lucru pe șantiere. 
Conform planurilor de măsuri stabi
lite de Consiliul popular municipal 
Arad, care prevăd ca viitorii locatari 
să efectueze cel puțin 200 de ore 
muncă patriotică la executarea pro
priilor apartamente, constructorii ar 
fi trebuit să beneficieze pînă acum 
de aportul acestora exprimat în 
?este 30 000 de ore muncă patriotică, 
n realitate, au fost efectuate de 

aproape 10 ori mai puțin. Contribu
ția unor unități, ca întreprinderile de 
vagoane și strunguri și combinatul 
chimic, care urmează să primească 
in acest an cel mai mare număr de 
apartamente, este de-a dreptul sim
bolică.

Este adevărat, constructorii arădeni 
au nevoie mare și de astfel de aju
toare. Dar cel mai mare ajutor pot 
și trebuie să și-l dea singuri. Vizi- 
tînd împreună cu șefii de lot Ilarie 
Brad, Constantin Pruteanu și Petru 
Furdea șantierele din zonele Mi- 
halca-Pasaj și Mihalca-Sud, am con
statat că nu peste tot timpul de 
lucru este folosit din plin, că utilaje 
de mare productivitate, în special 
macarale, rămîn adeseori in poziție 
de „sfinx" ore întregi. In momentul 
de față, cînd eforturile constructori
lor trebuie înzecite pentru realizarea 
întregului volum de locuințe pe acest 
an, asigurarea unei discipline și or
dini riguroase la fiecare loc de mun
că reprezintă factorul hotărîtor în 
realizarea acestui deziderat.

Constantin PRIESCU

în editura „Dacia" a apă
rut de curînd. in condiții 
grafice exemplare, o anto
logie pe care o putem con
sidera un adevărat eveni
ment literar : Tineri poeți 
maghiari din România. Se
lecția și traducerea poeme
lor aparțin lui Tudor Bal- 
teș, iar prefața este sem
nată de criticul Kăntor 
Lajos, căruia-i aparțin și 
notele bibliografice. Ca 
structură, antologia urmea
ză tradiția clasică, respec- 
tînd ca metodologie punc
tajul : notă ’ bibliografică, 
un portret grafic (semnat 
de un grafician), textele. 
Din acest punct de vedere, 
antologia poate fi socotită 
nu numai o carte agreabilă 
ce se adresează unor în
drăgostiți de poezie, ci și o 
lucrare de referință, o po
sibilitate de informare și 
deci de cunoaștere a poe
ziei maghiare din România. 
Și primele constatări ce se 
pot face se referă la calita
tea acestei poezii, la ampla 
diversitate de stiluri în 
care ea înflorește, îmbogă
țind peisajul nostru liric. 
Cercetătorul poate face o 
paralelă cu poezia româ
nească de azi, poate urmări 
unele note comune (pe plan 
tematic și ideatic) și poate 
estima forța acestei gene
rații denumită „Forrăs" 
(Izvorul). Denumirea por
nește de la titlul colecției 
de debut prin care s-au 
afirmat cîțiva din cei mai 
talentați poeți tineri 
maghiari, printre care 
Lâszldffy Aladâr șl Szi- 
lă-gyi Domokos. Este vorba 
de generația echivalentă 
celei afirmate prin colecția 
„Luceafărul", in care au 
debutat poeți ca Marin So- 
rescu, Nichita Stănescu, 
Ana Blandiana, loan Ale
xandru, Adrian Păunescu și 
mulți alții.

Tudor Balteș a inclus în 
sumarul volumului 37 poeți 
tineri, ințelegind prin 
aceasta autori sub 40 de ani, 
cu excepția cîtprva, născuți 
în 1934 sau 1935, care depă
șesc această limită. înca- 
drîndu-se totuși — ca sen
sibilitate — in generația 
„Forrăs" (Palocsay Zsig- 
mond, Elekes Ferenc, Ri- 
took Jănos, Hervay Gi- 
zella).

După ce am citit volumul

personalitate, din ultimele 
șase decenii, a liricii 
maghiare din România". 
Acest poet inovează totul, 
rupindu-se cu inteligență 
de tradiție, pledînd pentru 
o poezie anticalofilă, sa- 
crificînd poeticul pentru 
adevăr : „Visează vis al 
meu, planetă-n scutece / nu 
zăbovi în somn ! — încotro 
se îndreaptă / timpul 1 Am 
ajuns pină acolo unde / 
forma de existentă a mate-

ția sa nu e deloc o atitu
dine comodă șl revine par
țial asupra abol.rii ima
gisticii, recurgînd din nou 
în ultimele poeme la o ima
gistică severă, păstrînd însă 
în centrul problematicii 
sale poetice slujirea omu
lui și „necesitatea porunci
toare a unei etici noi". 
Iată un citat din faza „pro
pozițiilor simple" : „Nimic 
nu e frumos, / nici piatra, 
floarea, astrul zilei, ! doar

Tineri poeți maghiari 
din România*}

și am consultat și prefața, 
putem spune că acești poeți 
cultivă o poezie modernă, 
fără să ignore tradiția unui 
Jozsef Attila sau a unor 
mari poeți europeni. Ca 
tonalitate, unii se apropie 
(printr-un paralelism în- 
timplător) de sensibilitatea 
generației lui Ion Caraion 
și Constant Ton'egaru, din 
poezia românească. Prin
tre cei mai importanți 
poeți ai acestei generații 
foarte talentate ni se par 
(după lectura traducerilor) 
Lăszloffy Aladâr. Szilăgyi 
Domokos și Hervay Gi- 
zella. Lăszlâffy Aladâr 
înalță prin poezia sa un 
adevărat imn modern al 
conștiinței umane. Un 
poet al neliniștii moderne, 
dar și al căutării unor noi 
și necesare armonii e Szi
lăgyi Domokos, pe care 
Kăntor Lajos 11 consideră 
„poate cea mai puternică

riei este zimbetul ?“ Din 
poemele acestui foarte ta
lentat poet, mort la vîrsta 
de 38 de ani, citez pentru 
lectorii români un madrigal 
elegiac cu titlul „Fata cu 
ochi de căprioară" : „Am 
iubit o fată cu ochi de că
prioară, / părul: flacără 
cafenie ca nuca, / în bazi
nul lor copii-lumină / aler
gau jucindu-se — / era 
precum o duminecă I răco
roasă, odihnitoare, coaptă..." 
Hervay Gizella, mai ales 
după volumul „Propoziții 
simple" (1968), s-a afirmat 
ca poetă foarte originală 
care simplifică totul, des- 
puind lucrurile de su
perstiții, poezia de încăr
cătura imagistică, eliberînd 
omenirea de mituri, afir- 
mînd, ca și colegii ei citați 
mai înainte, mai mult ade
vărul decît frumosul. Poeta 
iși dă seama însă că pozi-

gindul ce din adine s-a 
născut..." Și un citat, mai 
recent, din ultima etapă : 
„Copacul este yindul înver
zit / al pămintului; / floa- 
rea-soarelui, cosmică iubi
re / cu frunzele așternute 
pe o tavă; / gardul si 
sapa, / gîndul găsit / chi
nuitor de greu, / de mii de 
ani, prin generații..." Un 
poet in care s-au pus mari 
speranțe la debut (în pri
mii ani ai colecției 
„Forrăs"), scriind poeme în 
care dă frîu liber fanteziei 
sale imagistice de pictor, e 
Pali Lajos : dar în același 
volum (Adoratorii luminii) 
în locul picturalului, poetul 
recurge uneori la o altă 
tehnică poetică, făcînd apel 
la un fel de joc al „flash- 
back-urilor" amintirii.

O poezie ironică, autoiro- 
nică, dusă uneori pînă la 
tragicul grotesc, e cultivată 
de poeți ca Szocs Kâlman,

din a cărui operă reține 
atenția poemul „Nebunul 
satului". Aproape din aceeași 
categorie face parte și Pa
locsay Zsigmond ; în poe
zia sa joacă un rol deosebit 
automatismele topice, aso
ciațiile verbale spontane 
puse în paranteză. Un poet 
al peisajului, dar cu reve
larea personalității omului 
în subtext, e Kâdăr Janos. 
Kirâly Lăszlâ își constru
iește universul poetic din 
halouri baladești ce te duc 
cu gîndul nu atît „la far
mecul incomparabil al ba
ladelor secuiești", cît la un 
nou mod de abordare a fol
clorului : „In timpul războ
iului / Femeile culegeau 
porumb. / Deasupra cape
telor gloanțe vljîiau, I obu
ze cădeau pretutindeni, / 
dar nimeni nu se ascun
dea. / Căci ostile vin / osti
le pleacă / insă recolta, cio
rile ar pustii-o / Sub cer 
mizerabil / deasupra gliei 
sfîsîate, / printre gloanțe 
șuierind, / mișcări nepieri
toare făceau / femeile / 
care nu-nvătaseră nici cind 
fllosofie". (Baladă despre 
femeile obosite).

Am trecut în revistă nu
mai cîteva nume de poeți, 
urmărind să , distingem 
unele itinerarii ale liricii 
noi maghiare din România, 
constatînd atît originalita
tea unor o^ere remarca
bile, cît și paralelismele cu 
lirica generației similare de 
poeți români. Antologia 
publicată de editura „Da
cia" este, din acest punct 
de vedere, un document es
tetic și deopotrivă social.

Emil MÂNU

*) Generația „Forrăs" — 
antologie de Tudor Balteș, 
editura „Dacia", Cluj-Na- 
poca, 1979.
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într-un tren
— Ce aveți, nu vă simțiți 

bine ?
— Deschideți fereastra !
— Cit mai e pină la 

oprire ?
La prima oprire, in 

Birlad, la ora 2 noaptea, 
coborită din tren studenta Mi- 
nela Petrescu, care acuza grave 
dureri, ceea ce îi făcuseră pe 
călătorii din compartimentul in 
care mersese pină atunci să în
cerce un prim ajutor si, mai 
ales, să intervină pentru a fi 
dusă urgent la primul spital. La 
apelul lor a răspuns taximetris- 
tul Dumitru Mocanu, astfel că 
medicii au putut interveni la 
timp. Dimineața, același taxi- 
metrist, intere sindu-se de starea 
studentei, a telefonat părinților 
acesteia din Ploiești, linistindu-i.

Călătorii, ceferiștii, medicii, 
taximetristul... Un frumos 
chet de oameni de omenie.

prima
gara 

a fost

bu-

| Ghiveciul 
și porumbița

„Am citit în rubrica Faptul 
divers — ne scrie Ion Grozea 
din București, pensionar, fost 
muncitor la „Grivița roșie" — 
despre o turturică năzdrăvană 
care și-a făcut cuib și a scos pui 
pe spinarea unui corb împăiat. 
Pe balconul casei mele am un 
frumos ghiveci cu flori. Intr-o 
bună zi a poposit o porumbiță 
și, nici una, nici două, si-a meș
terit un cuib in... ghiveciul cu 
flori. Apoi a făcut aouă ouă. Tot 
timpul cit a clocit, porumbița 
s-a lăsat hrănită și mingiiată, 
dar după ce au apărut puii, pas 
de te mai apropiai de ea. Vecinii 
spun că e vorba de o porumbiță 
sălbatică. O fi fost pină acum. 
Că de plecat, nici gind să mai 
plece"...

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

Omenie
O femeie în virstă, cu multe 

bagaje și cu doi copii (nepoții 
ei), a coborit din autobuzul cu 
care călătorise in comuna Vai- 
deeni-Vilcea. Abia acasă și-a 
dat seama că uitase in autobuz 
o geantă in care avea o mare 
sumă de bani și diferite obiecte 
personale.

In timp ce femeia, acasă, se 
frăminta, necăjită, la capătul de 
linie, șoferul autobuzului. Ion 
Ficiu, găsind geanta, întreba pe 
unul și pe altul dacă n-a văzut

I cumva pe cineva care o uitase.
. „Gestul șoferului, care a cău- 
tat-o pe păgubașă să-i predea 
geanta cu tot ce se afla în ea — 
ne scrie subofițerul Vasile Po
pescu de la postul de miliție 
Vaideeni — este gestul unui om 
cinstit, de omenie, care merită, 
zic eu, să fie dat și la ziar". Și 
noi zicem la fel.

I
I
I 5 capete
| și 8 picioare
I
I
I
I
I

I

Pensionarul Constantin Păun 
din Tarcău, județul Neamț, s-a 
dus in orașul Bicaz după cum
părături. De la magazinul ali
mentar cu autoservire și-a cum
părat un pui. S-a dus acasă, și 
acasă l-a așteptat următoarea 
surpriză pe care ne-o relatează 
textual : „Desfac eu punga, dar 
nici n-apuc bine să iau puiul 
in mină, că din el, pînă atunci 
bine ascunse, încep să cadă mă
runtaiele. Le număr cu mirare : 
5 capete și 8 picioare. Mă uit 
mai bine și văz că nici măcar 
nu erau capete și picioare de 
pui, ci de găini. Dar ceea 
ce m-a nedumerit mai mult a 
fost că in punga in care s-a 
aflat puiul năzdrăvan n-am gă
sit nici o etichetă cu numele 
unității producătoare sau furni
zoare. De ce oare ?“

Știa ea de ce...

| Și s-a potolit!
I
I
I
I
I
I
I
I

» JL
Dimineața, in stația C.F.R. 

„Progresul" București. Printre 
cei aflați la ora aceea in gară 
era și un anume Petre Drăgu- 
șin, în virstă de 23 de ani. din 
comuna Vărăști, județul Ilfov. 
La un moment dat. dintr-un 
colț s-a auzit :

— De ce te legi de mine, 
omule ?

Și pe mine m-a îmbrincit 
— a intervenit o femeie.

Dar Petre Drăgușin, pornit pe 
scandal,..................
leased.

— Nu 
pe-aici ?

— Și ce, crezi că mi-e frică de 
el? — a răspuns scandalagiul.

Dar in clipa următoare, cînd 
a apărut omul în uniformă al
bastră, P.D. a tăcut ca un mie
lușel. Prea tîrziu, pentru a nu 
răspunde de isprava lui de 
pină atunci.

nici gind să se poto-

e nici un milițian 
— a întrebat cineva.

I
I
I
I
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„Trocadero"
Așa-i zice acestui restaurant 

bucureștean : „Trocadero". La 
„Trocadero" lucra (că nu mai 
lucrează) și Marian Durban. Ti- 
năr, de numai 22 de ani. Marian 
Durban avea toate motivele să 
fie mulțumit că, la virstă lui, 
devenise ospătar. „Un tînăr 
care promite" — spuneau cei din 
jur. Dar iată că Durban a ținut 
să nu se... țină de promisiune. 
Deunăzi, a prezentat consuma
torilor de la o masă o notă de 
plată atît de încărcată, incit 
aceștia au cerut să fie confrun
tată cu copia bonului de mar
caj. Dar tocmai cind Durban 
modifica bonul de marcaj, pen
tru a-l aduce la... nivelul sumei 
pretinse pe nedrept, a fost sur
prins de lucrători de la circa 
7 miliție. Vă întrebați ce-a ur
mat ? Durban i-a... urmat !

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

I
I
I
I
I
I
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I
I
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A apărut în broșură

■

Cronica zilei 0 contribuție de seamă Ia dezvoltarea tradiționalelor
PROGRAMUL-DIRECTIVĂ (Proiect)

domeniulde cercetare și dezvoltare în 
energiei pe perioada 1981-1990 și orientările 

principale pînă în anul 2000
*

EDITURA POLITICA

Luni după-amiază, la Casa centrală 
a armatei a avut loc o adunare festi
vă consacrată celei de-a 52-a aniver
sări a Zilei Armatei populare chineze 
de eliberare, la care au participat 
generali, ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana București.

Au luat parte Chen Shuliang, am
basadorul R.P. Chineze în țara noas
tră, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului apărării naționale, care a 
rostit un cuvînt de salut.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Iuan Iun-lou, 
atașatul militar, aero și naval al R.P. 
Chineze la București.

în încheierea festivității, partici- 
panții au vizionat filme documentare 
puse la dispoziție de Ambasada R.P. 
Chineze. relații de prietenie și conlucrare româno-bulgare

Hărnicia ialomifenilor a adus
pe ogoare ...a doua primăvară
Acum, la ordinea zilei

Vara aceasta capricioasă se anunță 
deosebit de rodnică pentru lucrătorii 
ogoarelor din Cimpia Bărăganului ia
lomițean. Lanurile de porumb semă
nate în primăvară au - început să 
lege, floarea-soarelui se apropie de 
maturitate, sfecla de zahăr crește în 
greutate de la o zi la alta. Dar 
această vară, pentru oamenii cîmpiei 
de pe malurile Iaiomiței, Borcei și 
Dunării constituie în același timp... a 
doua primăvară. Pe solele unde în 
urmă cu o lună se aflau orzul și 
griul au apărut tarlalele de porumb 
in cultură succesivă ce vrea parcă 
să-1 ajungă din urmă pe fratele lui 
mai virstnic.

Printr-o bună organizare a muncii 
coordonarea eficientă a mijloace- 

mecanice din cadrul consiliilor 
ce agroindustriale, suprafețele cu 
;mb in cultură succesivă au fost 

sănate în perioada optimă. în ju-
'"ul Ialomița această cultură ocupă 

2 000 hectare, din care 41 000 hectare 
rt C.A.P. și 21 000 hectare în I.A.S.

Acum, la ordinea zilei sînt lucrările 
de întreținere. Prima prașilă mecani
că a fost încheiată pe întreaga supra
față și s-a executat și prașila a doua 
pe mai mult de 35 000 hectare. 
Concomitent cu aceste lucrări, o 
atenție deosebită se acordă iri
gatului. Deși in unele zone pre
cipitațiile au fost abundente, in 
multe localități din Cimpia Bărâga-

întreținerea și irigarea culturilor succesive

Cu același prilej, zilele trecute în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 

_ R.P. Chineze în țara noastră, Tien 
Chingfeng, atașatul militar, aero și 
naval al acestei țări la București, 
Iuan Iun-lou, alți membri ai amba
sadei s-au întîlnit cu cadre și ostași 
ai armatei noastre dîntr-o garnizoa
nă. Participanții Ia întîlnire au vizi
onat, apoi, o foțoexpoziție și filme 
înfățișînd aspecte din viața și activi
tatea militarilor chinezi.

★
Luni a început vizita în țara noas

tră a unui grup de redactori ai pu
blicațiilor unor organizații revoluțio
nare, progresiste și democratice de 
tineret și studenți din țări socialis
te, în curs de dezvoltare și neali
niate, precum și din țări capitaliste.

Oaspeții au avut intilniri la redac
ția ziarului „Scînteia tineretului", cu 
reprezentanți ai publicațiilor de ti
neret și studenți din țara noastră, 
la Comitetul de Stat al Planificării 
și Ministerul Afacerilor Externe.

Județul Neamț 
a terminat

recoltatul păioaselor
de pe ogoarele ju- 
încheiat, la 30 iu-

Oamenii muncii 
dețului Neamț au 
lie, recoltarea păioaselor de pe în
treaga suprafață. încheierea acestei 
importante lucrări este rodul mai 
bunei organizări a muncii, al efortu
rilor deosebite pe care le-au făcut 
mecanizatorii, cooperatorii, lucrătorii 
din unitățile de stat, toți oamenii 
muncii de la sate.

Anunțînd acest succes printr-o te
legramă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, Biroul Comi
tetului județean Neamț al P.C.R. in
formează că, în prezent, lucrătorii 
ogoarelor din județ participă cu toate 
forțele la eliberarea terenului și în- 
sămînțarea culturilor duble, la efec
tuarea la timp și de calitate a celor
lalte lucrări de sezon, la pregătirea 
recoltărilor de toamnă, fiind ferm 
hotăriti să facă totul pentru obține
rea in acest an a unor recolte bogate, 
să îndeplinească exemplar sarcinile 
ce revin agriculturii județului.

nului, norii au fost foarte zgîrciti. în 
aceste condiții comandamentul jude
țean pentru agricultură, sub directa 
îndrumare a comitetului județean de 
partid, a urmărit la fața locului rea
lizarea irigatului pentru răsărire, iar 
acum se face udarea a doua. Irigatul ' 
se'desfășoară zi și noapte, iar efortu
rile mecanizatorilor și cooperatorilor 
se materializează în culturi viguroase.

La I.A.S. Călărași, cele 640 
de porumb pentru boabe în 
succesivă au primit prima 
mecanică, iar 250 ha — și pe 
Aici, a doua udare a fost realizată pe 
.întreaga suprafață, fiecărui hectar de 
porumb fiindu-i administrate cîte 
800—1 800 mc de apă. Inginerul-șef 
Igor Necrasov aprecia modul in care 
se prezintă culturile de porumb se
mănate după orz șî grîu de la fer
mele nr. 6 și nr. 1 conduse de tehni
cianul Nicolae Ciortan și ing. Ion 
Moia. El evidenția, totodată, calita
tea prașilelor executate de mecaniza
torii Ioanid Catană, Marin Cojocaru 
și Ion Comșa. La această unitate s-a 
realizat in întregime și planul de le
gume în cultură succesivă. Au fost 
plantate 25 hectare varză de toamnă, 
10 hectare praz și 5 hectare de mor
covi care aU fost prășite și irigate.

Pe directorul tehnic al I.A.S. Gră
diștea, ing. Eugen Pelin, unitate afla
tă în incinta îndiguită dintre Dunăre 
și Borcea, l-am întîlnit la ferma nr. 4 
condusă de ing. Marieta Popa, unde 
se executa prașila mecanică pe ulti
mele suprafețe. Această unitate șl-a 
realizat planul de însămînțări pe cele 
1 000 hectare de porumb pentru boa
be în cultură succesivă, iar acum 
mecanizatorii Gheorghe Bică și Mitu 
Munteanu execută praștie de bună 
calitate.

La ferma nr. 9 din cadrul I.A.S. 
Bărăganu, cele 100 hectare cu po
rumb în cultură succesivă „rîdeau 
cu lacrimi" sub aspersoarele ce func-_ 
ționau. ca la carte. Directorul tehnic, 
ing. Victor Ștefănescu, a ținut să re
marce : „Porumbul din cultura a 
doua crește ca din apă cu toate că 
ploile ne-au cam ocolit. Aici irigațiile 
se fac zi și noapte. Față de anii tre- 
cuți, aripile de ploaie se mută in-

hectare 
cultură 
prașilă 

a doua.

tr-un timp mult mai scurt, iar siste
mul de irigații funcționează bine. 
Putem sâ spunem că avem toate 
condițiile ca cele 300 hectare cu po
rumb în cultură succesivă să asi
gure producții record". Și la ferma 3, 
condusă de ing. Ion Stroe, cea de-a 
doua cultură de porumb se prezintă 
bine datorită faptului că prașilele și 
irigatul îl ajută sâ crească repede. 
Aici, la lucrările de întreținere parti
cipă cei mai buni mecanizatori, din 
rîndul cărora se remarcă Vasile Con
stantin, Constantin Bucur și Dumitru 
Zaharia. care fac lucrări, de o foarte 
bună calitate. Se apreciază că pînă la 
2 august se va încheia și prașila a 
doua mecanică pe întreaga suprafață, 
lucrare ce a fost executată pînă acum 
pe 120 hectare. La această unitate, 
concomitent cu lucrările din sectoru1 
vegetal, se desfășoară și munca pen
tru realizarea unei producții cit mai 
mari de legume în cultură succesivă. 
Pînă în prezent au' fost prășite cele 
20 hectare de fasole pentru păstăi și 
15 hectare de castraveți, executîn- 
du-se totodată a doua udare și tra
tamentul necesar pentru 
bolilor și dăunătorilor, 
toamnă de pe cele 20 ha 
urmă cu două săptămînl 
șită și irigată la timp și 
foarte bine.

în Cîmpia Bărăganului ialomițean 
culturi duble, bine întreținute și iri
gate la timp sint și la I.A.S. Ivă- 
nești, Mircea Vodă, Jegălia, Draga- 
lina, Ciulnița, la cooperativele agri
cole de producție Constantin Brînco- 
veanu, Movila, Sudiți, Borcea I și 
Borcea II, Unirea și Roseți.

Tot în cultură dublă s-au însămîn- 
țat în această vară în unitățile coope
ratiste 
pentru 
păstăi, 
Vlecei
1 000 ha cu varză de toamnă.

Acum, la sfirșit de iulie, lucrătorii 
ogoarelor ialomițene trăiesc febra 
muncii celei de a doua primăveri.

MIhai V1ȘOIU
corespondentul „Scinteii"

LA IAȘI;

Dezvelirea monumentului

Cum va fi vremea
în luna august

’otiivit
Urologic,
Idă. 11

prognozei Institutului me- 
luna august va fi puțin mai 

în cea mai mare parte a țării, 
mul pluviometric va fi excedentar 

de valorile obișnuite, iar în sud- 
în jurul valorilor normale. în unele 

ploile, sub formă de averse, vor 
i^'ea caracter torențial.

Intre 1 și 5 august vremea va fi fru
moasă dimineața, dar în general insta
bilă în restul zilei. Ploi sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice, 
se vor semnala îndeosebi în estul tă
rii și în zona de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 15 .1 
grade, iar cele maxime între 22 și 30 
grade. Izolat va cădea grindină.

între 6 și 16 august vremea va fi în 
general instabilă. Vor cădea ploi, mai 
ales sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice, îndeosebi după- 
amiaza. Precipitațiile vor fi mai abun
dente în sudul țării și în zonele de deal 
și de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 11 și 21 grade, iar 
cele 
mai

în 
gust 
mai 
tervalului. Izolat 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări de scurtă durată în estul țării 
(50—60 km pe oră). Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 12 și 22 gra
de, iar cele maxime între 22 și 32 grade, 
local mai ridicate.

Intre 22 și 26 august vremea va fi în 
general frumoasă, exceptînd vestul ță
rii, unde vor cădea averse cu caracter 
local. în celelalte zone, ploile vor fi 
izolate. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 16 și 23 grade, iar cele 
maxime între 24 și 34 grade.

In ultimele zile ale lunii, vremea va 
prezenta o răcire ușoară. Averse locale, 
însoțite de descărcări electrice, vor că
dea în vestul țării, izolat — grindină. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 11 și 21 grade, iar cele maxime 
între 20 și 30 grade, pe alocuri mai ri
dicate.

și 20

maxime intre 21 și 30 grade, local 
ridicate.
continuare, in zilele de 16—21 au- 
vremea va fi instabilă, cu înnorări 
pronunțate in prima parte a ln- 

Va cădea grindină.

• PESTE UN AN- 
814 MILIOANE DE A-
NALFABEȚI. p“nind d« la
situația deplorabilă existentă 
intr-o serie de țări ■ în asigura
rea dreptului la educație pentru 
toți, se poate aprecia că in 1980 
în lume vor exista 814 milioane
de analfabeți și 130 de milioane 
de copii neșcolarizați. Această 
apreciere a fost făcută de direc
torul general UNESCO, Amadou 
Mahtar M’Bow, în cadrul recen
tei conferințe de la Geneva asu
pra educației, la care au parti
cipat delegați din 118 țări. Cu 
acest prilej s-a insistat asupra 
necesității ca factorii de răspun
dere din domeniul educațional 
să depună eforturi pentru atin

combaterea 
Varza de 
plantate în 
a fost pră- 
se dezvoltă

și de stat 3 400 hectare fasole 
boabe și 850 ha fasole pentru 
800 ha castraveți, 300 ha do- 
și s-au plantat aproape

sculptural „Ștefan cel 
Mare și Războienii*4

în cadrul unei unități militare din 
Iași a avut loc. duminică, solemni
tatea dezvelirii monumentului sculp
tural „Ștefan cel Mare și Răz’ooienii", 
reprezentativă lucrare de artă monu
mentală, realizată de sculptorul colo
nel Marius Butunoiu, artist emerit.

Manifestarea se înscrie în seria ac
țiunilor omagiale, consacrate împlini
rii a 475 de ani de la moartea lui Ște
fan cel Mare.

Monumentul se 
elemente plastice 
de marmură înalt 
care tronează bustul lui Ștefan 
Mare, flancat de o masivă placă de 
marmură dreptunghiulară, prevăzută 
în partea din fată cu un basorelief, 
reprezentînd un episod din lupta de 
la Războieni, iar pe partea opusă 
avînd stema Moldovei din timpul 
domniei lui Ștefan, sub care se poate 
citi următorul text : „Acest monu
ment a fost ridicat în memoria glo
rioșilor oșteni conduși de Ștefan cel 
Mare, care, în iulie 1476, în crîncena 
bătălie de la Valea Albă — Răz
boieni, dusă împotriva cotropitorilor 
otomani, și-au dat suprema jertfă 
pentru apărarea libertății și neatîrnă- 
rii patriei".

La ceremonie au luat parte tovară
șul Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid Iași, un nu
meros public.

A luat apoi cuvîntul colonel Mihai 
Mitrea, care a evocat lupta seculară a 
poporului român pentru apărarea fiin
ței patriei, eroismul strămoșilor, pe 
fondul căruia epoca lui Ștefan cel 
Mare reprezintă una din cele mai glo
rioase pagini ale istoriei poporului 
român.

constituie din două 
originale : un soclu 
de peste 4 metri pe 

cel

(Agerpres)

Cu deplin temei se poate afirma că 
fiecare analiză a stadiului și per
spectivelor relațiilor româno-bulgare 
este de natură să ofere opiniei pu
blice din cele două țări, po
poarelor ndastre — care convie
țuiesc de veacuri în bună vecină
tate și strinsă conlucrare de o parte 
și de alta a Dunării — un prilej de 
îndreptățită satisfacție. Este o afir
mație întru totul justificată și de re
zultatele vizitei oficiale de prietenie 
efectuate în Bulgaria de către primul 
ministru al guvernului român, ale 
dialogului dintre tovarășul Ilie Ver- 
deț și premierul Stanko Todorov. Așa 
cum se menționează în comunicatul 
publicat în numărul de duminică al 
ziarului, înfăptuirea înțelegerilor la 
care s-a ajuns în cadrul convorbiri
lor de la Sofia va contribui la con
solidarea în măsură și mai mare a 
prieteniei tradiționale dintre țările și 
popoarele noastre, la extinderea și 
aprofundarea colaborării multilate
rale dintre ele.

Și cu prilejul acestor convorbiri a 
fost evidențiată însemnătatea primor
dială a frecventelor întîlniri, care au 
un caracter sistematic, între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. 
Este bine cunoscut că. desfășurin- 
du-se în spiritul prieteniei și conlu
crării rodnice caracteristice relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, aceste în
tîlniri, înțelegerile pe care le prile
juiesc aduc, de fiecare dată, contri
buții de importanță hotărîtoare la 
dezvoltarea raporturilor dintre cele 
două țări și popoare, impulsionind 
ansamblul legăturilor lor de priete
nie. solidaritate și colaborare.

Schimbul de mesaje între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
convorbirea care a avut loc cu pri
lejul primirii șefului „ ___
român de către primul secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar, . . " ' ’
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria, au evidențiat intensificarea 
relațiilor româno-bulgare, voința de 
a conferi, în spiritul hotărîrilor con
venite la nivel înalt, un conținut tot 
mai bogat conlucrării noastre rodnice 
în toate sferele activității sociale — 
in domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural, Ca și pe alte 
planuri de interes reciproc.

Trecînd în revistă succesele do-

guvernului
președintele

bîndite de țările noastre In lntîm- 
pinarea aniversării unor evenimente 
cruciale in istoria celor două popoare 
— a 35-a aniversare a insurecției na
ționale antifasciste și antiimperialiste 
în România și a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria — dialogul din
tre cei doi prim-miniștri a pus in 
evidență influența puternică pe care 
dezvoltarea economiilor naționale, în
făptuirea cu succes a programelor 
respective de făurire a noii orînduiri, 
o exercită asupra intensificării con
lucrării româno-bulgare. Spre satis
facția reciprocă, prin înfăptuirea cu 
succes a înțelegerilor convenite la 
nivel înalt, colaborarea economică 
cunoaște o evoluție mereu ascenden
tă. Ritmul accentuat al extinderii 
acestei colaborări este sugestiv ilus
trat și de faptul că de pe acum se 
conturează posibilitatea ca volumul 
schimbului de mărfuri — preconizat 
inițial pentru cincinalul în curs, re
prezentînd de peste două ori mai 
mult față de perioada precedentă de 
cinci ani — să fie simțitor depășit.

O trăsătură caracteristică a rapor
turilor economice româno-bulgare o 
constituie creșterea accentuată a pon
derii unor forme și modalități supe
rioare de conlucrare, o mare extin
dere luind cooperarea și specializarea 
în producție, care, în prezent, cuprin
de asemenea ramuri importante cum 
sînt construcțiile de mașini, chimia, 
metalurgia, transporturile, agricul
tura. în acest cadru, agenda convor
birilor de la Sofia a cuprins anali
zarea modului în care se desfășoară 
construirea unor mari obiective 
ca întreprinderea de mașini și 
utilaje grele Giurgiu-Ruse, Com
plexul hidrotehnic Turnu Măgurele- 
Nicopole și Combinatul chimic pen
tru producția de olefine. Măsurile 
adoptate în vederea accelerării lucră
rilor de construire în comun a obiec
tivelor respective vădesc încă o dată 
însemnătatea deosebită a acestora 
pentru economiile naționale, pentru 
progresul ansamblului forțelor de 
producție din cele două țări. Prin ac
țiunile stabilite în legătură cu aceste 
obiective, ca și prin alte acțiuni pe 
linia cooperării și specializării în 
producție formele moderne de co
laborare vor dobîndi o pondere tot 
mai substanțială, în ansamblul con
lucrării economice.

Cu aceeași satisfacție se poate con
stata că se îmbogățește an de an co
laborarea tehnico-științifică, paleta, 
devenită în ultimii ani tot mai largă, 
a formelor acestei- conlucrări urmînd 
să se extindă și mai mult. O atenție 
deosebită se va acorda în viitor legă
rii mai strinse a tematicilor tehnico- 
științifice abordate în comun de so
luționarea problemelor ce apar in 
domeniul relațiilor economice, în ve
derea creșterii eficienței colaborării 
bilaterale româno-bulgare, accelerării 
introducerii în producție a rezultate
lor obținute.

în lumina posibilităților și cerințe
lor crescînde ale economiilor națio
nale ale celor două țări, a necesității 
de a valorifica mai deplin avantajul 
apropierii geografice, și ca o expresie 
a intensificării ansamblului conlu
crării reciproce — o serie de măsuri 
convenite în cadrul dialogului de la 
Sofia tirmăresc continua dezvoltare 
în perspectivă și pe baze durabile a 
relațiilor economice și tehnico-știin- 
țifice româno-bulgare. Tocmai în 
acest sens a fost convenită urgenta
rea elaborării orientărilor fundamen
tale ale 
pective 
ceea ce 
zonturi 
aduce o 
greșul economic și social al 
două țări.

Nu mai puțin semnificativă este 
hotărîrea de a se adinei colaborarea 
și pe planul culturii, științei, învăță- 
mîntului, turismului, în scopul mai 
bunei cunoașteri reciproce a valorilor 
spirituale ale celor două popoare, a 
succeselor lor in făurirea noii orîn- 
duiri, ceea ce, firește, va contribui, 
de asemenea, la întărirea prieteniei.

Toate acestea îndreptățesc apre
cierea că dialogul de la Sofia s-a în
cheiat cu un bilanț rodnic, construc
tiv. Rezultatele convorbirilor vor 
exercita, fără îndoială, o influență 
pozitivă asupra relațiilor dintre țările 
și popoarele noastre, vor determina 
extinderea și aprofundarea acestora 
în toate domeniile, corespunzător in
tereselor reciproce și totodată intere
selor cauzei generale a socialismului, 
înțelegerii și păcii.

conlucrării în domeniile res
in perioada de după 1980, 
va deschide noi și largi ori- 
raporturilor reciproce. Va 

contribuție însemnată la pro- 
celor

AI. CAMPEANU

DE LA TAROM
De Ia 1 august a.c„ compania 

TAROM va introduce cea de-a doua 
cursă pe ruta București — Baia 
Mare — București. începînd cu a- 
ceastă dată, zborul pe ruta res
pectivă se va desfășura după urmă
torul orar : prima cursă va decola în 
fiecare zi, inclusiv duminica, la ora 
7,15 de pe aeroportul Băneasa și va 
ateriza la Baia Mare la ora 8,35 ; de 
pe aeroportul Baia Mare va decola 
la ora 9,05 și va ateriza la Băneasa 
la ora 10,25. Cursa de după-amiază 
va decola in flecare zi, mai puțin 
duminica, de pe aeroportul Băneasa 
la ora 17 și *Va ateriza la Baia Mare 
la ora 18,20. La ora 18,45 va decola 
de pe aeroportul Baia Mare și va 
ateriza la Băneasa la ora 20,05.
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PREGĂTIRILE PENTRU OLIMPIADĂ

Reprezentativa de handbal-sub semnul înnoirilor
în pofida existenței sale relativ 

scurte, de numai vreo trei decenii și 
jumătate, handbalul „in șapte" are o 
largă răspindire la noi in tară — 
astăzi ființează aproximativ 2 500 de 
secții la nivel republican și jude
țean, avînd in jur de 50 000 de ju
cătoare și jucători legitimați.

Popularitatea acestui joc. socotit 
printre cele mai reprezentative in an
samblul sporturilor noastre, se leagă 
nemijlocit de strălucitele perfor
manțe internaționale ale echipelor 
românești, în mod cu totul deosebit, 
de cele ale formației naționale, care 
ne-a dat satisfacția cuceririi a nu 
mai puțin de patru titluri mondiale.

Medaliați cu bronz in 1972, la Miin- 
chen, medaliați cu argint in 1976, la 
Montreal — astăzi jucătorii noștri se 
pregătesc pentru J.O. din 1980. Cu 
citva timp in urmă am înregistrat 
opinii, intenții și sugestii ale unor 
specialiști și jucători cu privire la 
pregătirea lotului reprezentativ, pe 
care, vi le redăm succint in eele ce 
urmează.

Mai întii, despre compoziția lotu
lui olimpic reprezentativ și condu
cerea lui tehnică. Lucian Grigorescu, 
secretar al F.R.H. : — Biroul Iedera-, 
ției a aprobat lista celor 23 de jucă
tori selecționați, adică Penu, Bu- 

»ligan, Claudiu Ionescu, Solomon și 
Munteanu (portari), Durău, Drăgă- 
niță, Nicolae Voinea, Deacu, Miro- 
niuc, Grabovschii, Flangea, Radu 
Voina, Boroș, Folker, Birtalan, Stin
gă, Vasilache, Bedivan, Măricel' Voi
nea, Stockl, Istode și Feher. După 
cum se vede, cîte șase jucători de la 
Steaua și Dinamo, patru de la 
Minaur, cîte trei de la Politehnica 
Timișoara și Știința Bacău, unul de 
la Universitatea Craiova. Analiza re
zultatelor lotului in 1978, nesemnifi
cative — de fapt, nu s-au conturat 
nici formația de bază, nici jucătorii 
de rezervă imediată — a determinat 
biroul federal să numească antrenor 
principal pe Nicolae Nedef, iar ca 
secund pe Lascăr Pană (antrenorul 
Vlase Oprea este indisponibil pentru 
lot din motive personale, de sănă
tate) ; in același timp, biroul a ho- 
tărit ca președintele F.R.H.. loan

Kunst-Ghermănescu, să coordoneze 
direct pregătirea pentru turneul 
olimpic.

Despre cîteva probleme principale, 
la ordinea de zi a pregătirii lotului 
reprezentativ, ne-a vorbit Nicolae 
Nedef, antrenorul principal : — Cu
noaștem adversarii din grupa semi
finală olimpică. Vom juca împotriva 
echipelor U.R.S.S., R.D. Germane, 
Poloniei, Elveției și reprezentantei 
continentului american. Se înțelege, 
întrecerea va fi dificilă pentru noi, 
dar și pentru fiecare dintre adversa
rii noștri. Am ales un lot bun: foarte 
talentat, depinde acum aproape ex-

multe merite în promovarea echipei 
Minaur Baia Mare printre fruntașele 
handbalului național : Considerăm că 
dispunem de forțe și talente, pe mă
sura obiectivului pe care ni l-am pro
pus. Cel mai important ni se pare 
acum modelarea .mentalității jucăto
rilor pentru o performanță atit de 
înaltă. Lucrăm la lot spre a extirpa 
suficiența, lipsa de modestie și re
zistența față de căutări tactice, de ino
vări. Aerele de superioritate, atitudi
nea de atoateștiutori care-și făcuseră 
loc după cucerirea celui de-al patru
lea titlu mondial, din 1974, ne-au adus 
numai pagube. în prezent, ne stră-

Răspund la ancheta noastră : Lucian Grigorescu, Nicolae Nedef, 
Lascăr Pană, Cornel Oțelea, Cornel Penu și Radu Voina

clusiv de priceperea noastră pentru 
a construi o formație puternică, dem
nă de medaliile olimpice de aur. Ob
servați. lotul cuprinde un grup de ti
neri și un alt grup de_jucători cu • 
palmares 
unim pe 
muncii și 
voie să se 
drept" ai unor mari 
la care n-au contribuit deloc : cei cu 
medalii pe piepturi, răsplătiți pe me
rit la timpul cuvenit, nu pot trăi nici 
ei din „istorie". Vă rog să observați 
mai departe că zece dintre cei 23 de 
jucători — Buligan, C. Ionescu, So
lomon, Nicolae și Măricel Voinea, 
Flangea, Boroș, Vasilache, Istode și 
Feher— n-au încă nici un fel de ex
periență a marilor turnee interna
ționale în rîndurile formației repre
zentative. De aceea, vrem să utilizăm 
din plin turneele importante din aceas
tă vară, precum și cele din toamnă, 
pentru a le da asemenea experiență 

. și pentru a ne lămuri pe noi înșine
asupra capacității lor de a se adapta 
concepției de joc, stabilindu-le locul 
și rolul tactic în echipă.

Iată și cîteva păreri ale antreno
rului secund Lascăr Pană, care are

răsunător, 
aceleași 

ambiției, 
considere

Trebuie să-i 
coordonate ale 

Cei tineri n-au 
„moștenitorii de 
succese trecute.

duim să punem la punct unele nou
tăți tactice, să redevenim originali, 
să reprezentăm demn și pe acest plan 
vestita școală românească de handbal.

Foarte interesante ni se par și opi
niile tînărului antrenor Cornel Oțelea 
(Steaua), fostul căpitan al uneia din
tre celebrele formații ale României. 
Să le rezumăm : Meciurile din 
grupa olimpică semifinală vor fi pe 
muchie, de cuțit, deci ele vor cere ju
cători cu nervii tari, echilibrați, fără 
uzură psihică și fizică ; — la echipa 
națională să se deschidă larg poarta 
tineretului, în vară și la toamnă ur- 
mărindu-se nu rezultate și scoruri, 
ci cunoașterea reciprocă a tinerilor 
jucători ; — în pregătire să se spar
gă plafonul de efort, comoditatea ve
chii echipe cam îmbătrînite, adoptîn- 
du-se un volum de lucru foarte mare, 
pe măsura tinerilor bine clădiți fizic 
și neuzați ; — pe timpul viitorului 
campionat național, cluburile să fo
losească obligatoriu, pe jucătorii se
lecționați numai în posturile pentru 
care sint nominalizați la echipa olim
pică.

Redăm pe scurt unele păreri ale 
renumiților noștri handbaliști. Cornel 
Penu și Radu Voina, ambii foști cam-

pioni mondiali. Cornel Penu : — Re
alizarea unității formației cere timp 
destul de îndelungat, de aceea în anul 
care ne-a mai rămas pînă la înce
perea turneului olimpic, această sar
cină trebuie sâ devină prioritară în 
întreaga pregătire și la toate turnee
le echipei naționale. Prin forța lu
crurilor, se impune promovarea gra
dată a tinerilor jucători talentați, nu 
în mod precipitat, cum greșit s-a 
procedat in preajma ultimului cam
pionat mondial. La turneele din a- 
ceastă vară, ca și cu alte prilejuri 
viitoare, Buligan și ceilalți tineri 
portari să joace meci după meci, fără 
„umbra" lui Penu in spate, să se de
prindă cu spiritul responsabilității 
depline față de echipă, rezultat, scor. 
Numai așa ei vor ajunge treptat la 
nivelul cerințelor, iar, în ce mă pri
vește, desigur, voi fi gata oricind la 
chemarea echipei reprezentative. 
Radu Voina : — Caracteristica for
mației noastre campioane mondiale 
era acea sudură sufletească teribilă ; 
eram toți umăr la umăr, fără temeri 
la cele mai grele confruntări. Avem 
posibilitatea să înfăptuim și acum un 
asemenea „șapte" de bază, să-1 
realizăm însă din vreme, eliminind 
astfel greșeala comisă la C.M. 1978.

★
Echipa noastră reprezentativă, cu 

mulți tineri in rindurile ei, a partici
pat la „Trofeul Iugoslavia" fără ex- 
perimentații săi portari Penu și Mun
teanu, fără tunarul Birtalan, fără 
Stockl și Mironiuc. în aceste zile, in 
turneul de la Kiev, ea joacă și fără 
Radu Voina, căpitanul echipei și „co
ordonator de joc", pentru a-i pune pe 
Bedivan și Stingă în , situația de 
a-și demonstra aptitudinile tactice in 
această privință (a reintrat în schimb 
Mironiuc). După cum ne declara Ni
colae Nedef, in ajunul plecării la a- 
cest important turneu : „Ideea con
ducătoare, a înnoirii formației și ro- 
dării tinerilor, rămine aceeași. Ea a 
și dat primele roade în Iugoslavia ; 
vom juca la Kiev pentru perspectiva 
formației și obiectivul olimpic al a- 

. cesteia, nu pentru rezultate imedia
te".

în fața evidenței că economia ță
rilor dezvoltate va continua să de
pindă, in mare măsură, un șir de 
ani, de petrol, de hidrocarburi — 
ponderea acestora în balanța ener
getică reprezentînd 50—60 sau chiar 
70 la sută în cursul următorilor 20— 
30 de ani — cea mai firească mă
sură ar fi relansarea, pe plan mon
dial, a căutării, alături de alte surse 
de energie, a unor noi zăcăminte de 
petrol. A nu acorda atenție noilor 
explorări de țiței echivalează cu a 
nesocoti posibilitățile existente încă 
în acest domeniu.

Potrivit remarcabilei anchete „Del
phi", realizată în 1977 pentru Con
ferința mondială asupra energiei, 
resursele mondiale de petrol ne
exploatate încă sint de ordinul a 260 
de miliarde tone, respectiv de trei 
ori rezervele actuale cunoscute 
(aproximativ 90 miliarde de tone) — 
ceea ce reprezintă alți 80 de ani de 
consum mondial. De 
consum înregistrează, 
energetică, o creștere 
zută decît înainte.

Potrivit aceleiași anchete, se poate 
spera ca la aceste 260 miliarde de 
tone de petrol convențional să se 
adauge 40 de miliarde de tone de 
petrol ce ar fi extras din zonele po
lare sau de la mari adîncimi din 
mare, zeci de miliarde de tone din 
uleiurile grele ale Venezuelei sau 
din nisipurile asfaltice ale Canadei 
(a căror exploatare a început deja) 
și alte zeci de miliarde de tone su
plimentare din șisturile bituminoase, 
aceasta desigur intr-un viitor mai 
îndepărtat.

notat că acest 
odată cu criza 
mult mai scă-

Extragerea tuturor acestor tipuri 
de petrol neconvențional va fi, desi
gur, din ce in ce mai dificilă și mai 
costisitoare. Dar Scumpirea continuă 
a petrolului conventional face ca ex
ploatarea acestora să devină „renta
bilă".

Să ne referim. însă, numai la pe
trolul convențional și relativ ieftin 
care ar putea fi produs, respectiv 
cele 260 de miliarde de tone ale an
chetei „Delphi". De ce. paralel cu 
investigațiile făcute fn alte domenii, 
nu sporesc eforturile de căutare a 
acestuia ? De ce nu se ia în conside
rare câ petrolul există nu numai in 
Orientul Apropiat. în Arabia Saudită? 
Chiar dacă zăcămintele sînt mai re
duse. petrol se află și în numeroase 
țări ale Amerlcii Latine, Africii. 
Asiei, in state care nu-și mai pot 
permite să-1 importe și care au 
acută nevoie de el pentru dezvol
tarea lor economică.

Desigur, „mașina" civilizației noas
tre „rulează cu petrol". Tocmai de 
aceea, poate oare civilizația să-și 
permită luxul, sau mai bine-zis rui
na, de a trata în mod necorespunză
tor acest carburant ? Nu a sosit oare 
vremea ca petrolul să fie tratat. în 
sfirșit. cu seriozitate ?

Trebuie spus că s-a neglijat și un 
alt „zăcămînt" foarte important — 
cel al cercetării științifice — care oferă 
atit cheia exploatării diferitelor for
me de petrol neconventional. cit și 
aceea a utilizării unor noi forme de 
energie.

Valeriu MIRONESCU
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gerea a două obiective princi
pale : democratizarea și transfor
marea sistemelor educative, 
astfel incit să fie mai bine adap
tate cerințelor actuale și de 
perspectivă ale societății.

• MAI PUȚINE VIC
TIME ALE CIRCULAȚIEI. 
Numărul victimelor provocate de 
circulația auto va înregistra anul 
acesta prima scădere substan
țială, din 1959 încoace, ajungînd 
sub plafonul de 14 000 de decese 
— rezultă dintr-o prognoză efec
tuată recent în R.F.G., pe baza 
situației din primul semestru. în 
1979 bilanțul macabru va cuprin
de cu 1 000 de decese mal puțin 
decît în anul precedent, iar nu
mărul răniților va înregistra și

el o substanțială reducere. Po
trivit expertilor, această evolut 
ție îmbucurătoare s-ar datora, 
în primul rînd, faptului că un 
număr tot mai mare de proprie
tari auto recurg la transportul 
in comun.

• PENTRU PROTEJA
REA CETACEELOR. c°- 
misia balenieră internațională, 
reunită intr-o sesiune care s-a 
desfășurat, de curînd, la Lon
dra, a adoptat o serie de măsuri 
apreciate dreDt „cea mai imnor- 
tantă victorie" înregistrată pînă 
în prezent în lupta pentru pro
tejarea eetaceelor, specie pe 
cale de dispariție. Astfel, vînă- 
toarea comercială a fost interzi
să in Oceanul Indian, pe o zonă

de mai bine de 100 milioane de 
kmp., iar „navelor-uzină" le 
este interzisă vinătoarea de ba
lene mari pe toate mările, glo
bului, doar balenele mici mai 
puțind fi capturate. Comisia a 
hotărit, de. asemenea, deschide
rea unei anchete - asupra re
percusiunilor pe care le-ar avea 
stingerea completă a familiei ce- 
taceelor. Rămine însă nerezol
vată problema braconajului, 
practicat de unele nave care co
mercializează carnea de balenă,

© UN CÎNTÂRET AL 
AVENTURII. încetarea din 
viață a scriitorului francez Jo

seph Keșsel, în vîrstă de 81 de 
ani, prilejuiește presei franceze 
evocarea personalității și vieții 
pline de neprevăzut și aventură 
a acestuia. Kessel, primul zia
rist care a fost admis în rindul 
membrilor Academiei franceze, 
a străbătut, practic, întreaga 
lume, devenind celebru pentru 
reportajele sale asupra unor 
evenimente majore din acest 
secol, cum ar fi luptele pentru 
răsturnarea regimului feudal din 
China sau războiul civil din 
Spania, ca și prin mărturiile 
referitoare la activitatea sa din 
rezistența franceză. Paralel cu 
activitatea gazetărească, a scris

numeroase romane, majoritatea 
de aventuri, unele din ele pri
mind prestigioase premii lite
rare. Cărțile lui Kessel au cu
noscut o difuzare mondială, u- 
nele fiind traduse și în limba 
română. Reamintim, totodată, că 
scriitorul francez a fost legat 
printr-o strinsă prietenie de Pa- 
nait Istrati.

• IARNA ASPRĂ IN 
ANTARCTICA. în 
perioadă în Antarctica domnește 
o iarnă neobișnuit de aspră, cu 
temperaturi medii de —69,2 grade 
Celsius și chiar recorduri de —82 
de grade. Oamenii de știință și 
tehnicienii de la stațiunea sovie
tică „Vostok", aflată la o înălți

me de 3 500 m, sînt confruntați 
cu consecințele acestor tempera
turi extrem de scăzute. Moto
rina folosită la motoarele ce de
servesc stațiunea se transformă 
în blocuri solide ca piatra și ca- 
sabile ca sticla. Alți carburanți 
devin o masă vîscoasă. Cu toate 
acestea, uzina electrică a sta
țiunii, acționată de un motor 
diesel, a fost menținută perma
nent în funcțiune, asigurindu-se 
desfășurarea normală a muncii 
cercetătorilor, care vor mai lu
cra încă două luni de zile in 
condițiile nopții polare.

• FĂRĂ PARTITURĂ !
Datorită efortului de urmărire 
a partiturii și a crispării in sus
ținerea instrumentului, un mare

număr de violoniști suferă de 
așa-numitul sindrom cervical, 
manifestat prin dureri de cap, 
de ceafă, umeri și spate. Sindro
mul este mult mai puțin frec
vent la muzicienii care interpre
tează piesele din memorie, fără 
să urmărească partiturile. Cer
cetări efectuate de către spe
cialiștii Universității de medici
nă din Viena asupra sănătății 
violoniștilor din diferite orches
tre au tius la constatarea că, 
dacă la angajarea in orchestră, 
doar 2 la sută din muzicieni su
feră de această „maladie profe
sională", cu timpul, 49 la sută 
din violoniști ajung să aibă 
astfel de neplăceri, ce duc la 
afectarea ireversibilă a sistemu
lui psiho-motoriu.
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Manifestări consacrate României
in intîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării

Timp de patru zile, țara noastră 
a avut oaspeți de seamă de pe conti
nentul african : la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secrețar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ahmed Sekou 
Toure, secretar general al Partidului 
Democrat din Guineea, președintele 
Republicii Populare Revoluționare 
Guineea, a, efectuat, împreună cu 
tovarășa Andree Toure, o vizită ofi
cială de partid și de stat in 
România.

Desfășurată sub semnul caldei prie
tenii și al solidarității revoluționare, 
caracterizată prin însuflețite mani
festări, care au avut loc pe întregul 
său parcurs, culminind cu marea 
adunare populară de la Slatina, a- 
ceastă vizită marchează un eveniment 
de cea mai mare însemnătate in 
evoluția relațiilor româno-guineeze, 
confirmînd prin rezultatele rodnice 
cu care s-a soldat, voința fer
mă a celor două țări de a ridica 
pe o treaptă tot mai înaltă colabora
rea multilaterală dintre ele, în inte
res reciproc, al cauzei generale a 
păcii și progresului.

Așa cum se știe, una din orientă
rile fundamentale ale politicii exter
ne a României socialiste, înscrisă la 
loc de frunte în documentele . Con
gresului al XI-lea, în Programul 
partidului, o constituie amplificarea 
legăturilor de prietenie, ■ solidaritate 
și colaborare cu țările care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stătătoa
re și, în acest cadru, cu tinerele sta
te africane. O strălucită ilustrare a 
consecvenței cu care partidul și sta
tul nostru acționează în vederea în
făptuirii acestei orientări o constituie 
istoricele itinerare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Africa, care 
au adus, alături de vizitele unui șir 
de șefi de state africane la București, 
tot atitea contribuții hotărîtoare la 
extinderea' și adîncirea raporturilor 
dintre România și țările respective.

Inscriindu-se în aceste coordonate 
generale, dialogul româno-guineez de 
la București, continuare directă a 
convorbirilor purtate cu prilejul vi
zitei șefului statului român în 1974, 
la Conakry, a dat un conținut și 
mai bogat relațiilor dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. Aceasta 
își găsește expresie în Declarația 
solemnă comună care, reafirmînd și 
dezvoltînd ideile și normele consa
crate de Tratatul de prietenie și 
cooperare, încheiat cu cinci ani 
în urmă, deschide noi și ample 
perspective pentru adîncirea și in
tensificarea raporturilor de priete
nie, solidaritate și colaborare între 
popoarele român și guineez. Tot
odată, Declarația solemnă comună 
reprezintă un document de însemnă
tate internațională, care aduce o nouă 
contribuție la afirmarea principiilor 
noi de relații între state — principii 
a căror esență constă in respectarea 
dreptului sacru ol fiecărui popor de 
a-și făuri de sine stătător destinele, 
la adăpost de orice acte de forță sau 
amenințare cu forța, de a dispune 
suveran de bogățiile naționale și de 
â participa, pe bază de deplină ega
litate, la soluționarea tuturor proble
melor internaționale de interes comun. 
Sînt principii pentru a căror afirmare

„România, participînd activ la viața internațională, se pro
nunță ferm pentru intensificarea eforturilor îndreptate spre în
făptuirea integrală, ca un tot unitar, a prevederilor Actului final 
al Conferinței de la Helsinki. Apreciem că trebuie făcut totul 
pentru dinamizarea procesului de destindere și de edificare a 
unei securități reale pe continentul nostru, pentru dezvoltarea 
unei largi și neîngrădite colaborări între statele europene și, 
în mod deosebit, pentru dezangajarea militară a continentului".

NICOLAE CEAUȘESCU
Se împlinesc, în aceste zile, patru 

ani de la încheierea Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, a cărei desfășurare a marcat 
un moment de însemnătate istorică 
in viața politică a continentului, a 
deschis largi perspective cursului 
spre destindere, spre dezvoltarea 
unei colaborări rodnice intre toate 
țările semnatare. Se încheia, ast
fel, o primă etapă de eforturi sus
ținute, de activitate politici in
tensă. care a permis ca în Actul 
final semnat la Helsinki să fie în
scrise și să-și găsească consacrare 
principiile fundamentale ale noilor 
relații internaționale, de respect al 
independentei și suveranității națio
nale. egalitate, neamestec in afa
cerile interne, renunțare la forță și 
la amenințarea cu forța, teglemen- 
tare a diferendelor pe cale pașnică. 
Aceste principii, pe planul continen
tului. au fost și sînt menite să ofere 
fiecărei națiuni chezășia de a se dez
volta liber și suveran, la adăpost de 
orice acte de forță, de orice imixtiu
ne sau presiuni, de a colabora liber 
cu celelalte națiuni și a se bucura 
de binefacerile progresului și civili
zației. Documentul consemna în ace
lași timp angajamentul statelor sem
natare de a intensifica, pe baza aces
tor principii, conlucrarea și coopera
rea in domeniile economic, tehnico-, 
științific, cultural, umanitar, de a a- 
dopta măsuri pe linia întăririi încre
derii și stabilității, în același timp a 
constituit 'un merit al conferinței des
fășurarea sa conform unor norme 
democratice de lucru, care au permis 
tuturor statelor să-și spună cuvintul 
în condiții de deplină egalitate și 
potrivit cu interesele și aspirațiile 
fiecăruia.

Așa după cum este bine știut, țara 
noastră a adus o contribuție substan
țială atit la cristalizarea conceptului 
de securitate europeană,-cit și la în
treaga activitate de pregătire și des
fășurare cu succes a conferinței 
genezm-europene, un rol hotărîtor 
în acest sens revenind secretarului 
general al partidului, președinte
le Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale cărui merite pentru 
triumful idealurilor păcii și colabo
rării pe continent s-au bucurat și se 
bucură de o largă recunoaștere pe 
plan european și mondial.

IJe bună dreptate, Conferința de 
la Helsinki a fost apreciată ca un 
eveniment pozitiv în viața politică 
a Europei și, in general, pe arena 
mondială. Anii care s-au scurs de la 
încheierea acestei reuniuni au evi
dențiat dezvoltarea procesului de 
normalizare a relațiilor intereurope- 
ne, o intensificare a contactelor poli
tice la diferite niveluri, a raportu

România a militat și militează cu 
neabătută consecvență tocmai pentru 
că răspund intereselor tuturor 
națiunilor.

Vitalitatea acestor principii, carac
terul lor profund constructiv sînt 
concludent ilustrate de însuși dina
mismul relațiilor româno-guineeze. In 
ultimii ani a crescut volumul schim
burilor economice dintre România și 
Guineea, s-au extins formele superi
oare de cooperare. Poate fi amintit eu 
titlu de exemplu participarea specia
liștilor români la prospectări geolo
gice, exploatarea zăcămintelor de 
bauxită din zona Boke, modernizarea 
unei uzine de mase plastice în capi
tala țării, valorificarea zăcămintelor 
de fier de la Kaloum. Fără îndoială 
că asemenea acțiuni de cooperare în 
producție și în alte domenii sînt de 
natură să accelereze progresul eco
nomic reciproc, să contribuie la con» 
solidarea independenței economice, 
fără de care nu poate fi concepută 
o reală independență politică.

Pornind de la nivelul atins In co
laborarea dintre cele două țări, ca și 
de la posibilitățile lor sporite de a 
amplifica conlucrarea bilaterală, dia
logul de la București a pus în evi
dență noi posibilități de dezvoltare 
a ansamblului raporturilor româno- 
guineeze. Sintetizînd rezultatele con
vorbirilor avute, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Am purtat 
convorbiri îndelungate in legătură 
cu probleme privind dezvoltarea, 
in continuare, a relațiilor din
tre partidele și popoarele noastre, 
a colaborării și cooperării econo
mice, tehnico-științifice și culturale, 
in vederea progresului mai rapid al 
celor două țări pe calea creării 
unei economii puternice, de sine stă
tătoare, baza adevăratei independențe 
a fiecărei națiuni. Avem satisfacția 
deplină să constatăm că, in acest 
cadru, am ajuns la concluzii comune 
in privința intensificării acestei co
laborări, deoarece ea corespunde atîț 
intereselor popoarelor noastre, cit și 
cauzei întăririi solidarității tuturor 
forțelor și națiunilor care luptă îm
potriva imperialismului și colonia
lismului, pentru independentă, pen
tru pace".

La rindul său, ca o expresie a 
înaltei prețuiri acordate colaborării 
dintre țara noastră și Guineea, a 
contribuției României la cauza gene
rală a progresului și păcii, președin
tele SEKOU TOURE declara : „Dacă 
astăzi România se bucură de o mare 
influență în lume, ceea ce face min- 
dria tuturor militanților Partidului 
Comunist Român, aceasta rezultă din 
fidelitatea dumneavoastră fată de 
valorile pozitive atît de scumpe tu
turor popoarelor — respectarea inde
pendenței, a libertății și intereselor 
legitime ale națiunilor — se dato- 
rește voinței de cooperare cu toate 
popoarele, fără deosebire de culoare, 
religie sau naționalitate, contribuției 
active la salvgardarea păcii și coo
perării internaționale, sprijinului a- 
cordat accelerării dezvoltării fiecărei 
țări".

După cum se arată în Comunicatul 
comun, documentelor anterioare de 
colaborare pe plan economic li s-au 
adăugat altele, menite să dea noi di
mensiuni conlucrării în domeniile mi
nier, agricol, industrial, lărgirii 

rilor între statele continentului, o 
anumită lărgire a schimburilor eco
nomice, ca și a celor pe plan teh- 
nico-științific și cultural ; totodată, 
au fost înfăptuite unele măsuri în
dreptat? spre creșterea încrederii în
tre state, cum ar fi notificarea prea
labilă a marilor manevre .militare, 
sau invitarea de observatori străini 
Ia desfășurarea lor.

ASPIRAȚIILE POPOARELOR, INTERESELE PĂCII IMPUN
SA SE ACȚIONEZE CONSECVENT PENTRU EDIFICAREA

SECURITĂȚII $1 COOPERĂRII EUROPENE
Dar, din păcate, analiza evoluțiilor 

petrecute în perioada de la încheie
rea conferinței arată că speranțele 
pe care și le-au pus popoarele în ho- 
tărîrile adoptate la Helsinki nu și-au 
găsit, pînă in prezent, deplină mate
rializare, că mai sînt multe de făcut 
pentru consolidarea cursului încă 
fragil spre destindere, încredere și 
cooperare, pentru traducerea în viață 
a principiilor adoptate și a angaja
mentelor asumate. Pe continentul 
nostru nu puține probleme au rămas 
în suspensie, nu au fost eradicate 
practicile imixtiunilor și presiunilor, 
continuă divizarea în grupări poli- 
tico-militare opuse, se mențin ba
zele militare și trupele străine pe 
teritoriul altor state, au sporit și spo
resc in continuare arsenalele mili
tare, inclusiv cele nucleare. Totoda
tă. schimburile economice între sta
tele semnatare mai întimpină dife
rite ingrădiri și discriminări. în 
același timp, s-au manifestat încer
cări de a se concepe izolat diferitele 
prevederi ale documentului semnat 
la Helsinki și chiar de a le contra- 
pune între ele — contrar conținutu
lui și spiritului Actului de la Hel
sinki.

Fără îndoială, această situație s-a 
datorat atit faptului că in perioada 
de după încheierea conferinței a, avut 
loc o ascuțire a contradicțiilor pe 
plan internațional — care a influen

schimburilor comerciale, pe plan cul- 
tural-științific și în domeniul pregă
tirii cadrelor.

Așa cum a demonstrat viața însăși, 
în evoluția favorabilă a relațiilor 
româno-guineeze, un rol de cea mai 
mare însemnătate îl au legăturile de 
colaborare dintre forțele politice care 
conduc destinele celor două națiuni 
— Partidul Comunist Român și Parti
dul Democrat din Guineea. Fără în
doială, aceste legături vor cunoaște 
o amplificare in urma semnării acor
dului de cooperare între cele două 
partide, care prevede intensificarea 
contactelor și a schimbului de expe
riență, ceea ce se va răsfrînge cu 
siguranță în mod favorabil asupra an
samblului conlucrării între țările și 
popoarele noastre.

Schimbul de păreri care a avut loc 
Intre cei doi șefi de stat cu privire 
la unele aspecte ale vieții interna
ționale a scos în evidentă conver
gența punctelor de vedere ale Româ
niei și Guineei în problemele fun
damentale ale contemporaneității, 
dorința lor de a conlucra tot mai 
strîns pe plan internațional. în scopul 
promovării cauzei libertății și inde
pendenței popoarelor, al făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte. în 
acest context, o atenție deosebită a 
fost acordată situației din Africa, 
subliniindu-se necesitatea întăririi 
unității și solidarității popoarelor de 
pe continent în lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru lichidarea de
plină a dominației coloniale, a prac
ticilor rasismului și apartheidului, 
o atenție deosebită fiind acordată, de 
asemenea, necesității soluționării pe 
cale politică a tuturor problemelor 
litigioase dintre țările africane, în 
vederea edificării unui climat de 
bună vecinătate și colaborare. Româ
nia și Guineea, reafirmîndu-și soli
daritatea militantă cu lupta popoare
lor oprimate din Zimbabwe și Na
mibia, apreciază că independența a- 
cestor țări trebuie obținută în con
formitate cu aspirațiile popoarelor 
lor, subliniindu-se încă o dată că în
cercările de a impune soluții neo- 
colonialiste, străine și contrare 
acestor aspirații, reprezintă un pe
ricol serios pentru pacea și securita
tea popoarelor din zonă, agravează 
stările de tensiune și complică viața 
internațională în ansamblu.

Similitudinea de poziții s-a mani
festat și în probleme majore ale ac
tualității, cum sînt imperativul fău
ririi unei noi ordini economice inter
naționale, înfăptuirea dezarmării ge
nerale, și în primul rind a celei nu
cleare, edificarea securității si coope
rării în Europa, realizarea unei so
luționări politice globale juste si du
rabile in Orientul Mijlociu etc.

Poporul român, care a urmărit cu 
interes viu desfășurarea vizitei înal
tului oaspete guineez, salută cu de
osebită satisfacție rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor de la Bucu
rești, exprimîndu-și convingerea că 
ele vor da un nou și puternic impuls 
relațiilor de colaborare și solidaritate 
militantă ale Românie» cu Guineea, 
cu toate țările africane, vor constitui 
0 contribuție de seamă la cauza in
dependenței și progresului tuturor 
popoarelor.

Nicolae N. LUPU

țat direct și asupra Europei — cit și 
faptului că după semnarea Actului 
de la Helsinki s-a conturat o anu
mită stare de automulțumire, neac- 
ționindu-se cu destulă fermitate pen
tru transpunerea concretă în viată 
a prevederilor și principiilor adop
tate. pentru înlăturarea obstacolelor 
în calea procesului de făurire a secu
rității, ceea ce de altfel a și făcut 

ca reuniunea de la Belgrad, desfă
șurată anul trecut, să se soldeze cu 
rezultate nesatisfăcătoare, care nu 
au corespuns așteptărilor popoarelor 
continentului.

însăși viața a demonstrat astfel 
justețea ideii exprimată cu claritate 
de președintele Nicolae Ceaușescu Ia 
înalta tribună a Conferinței general- 
europene — că încheierea Actului de 
la Helsinki trebuie privită nu ca un 
punct final, ci, dimpotrivă, ca înce
putul unui proces de eforturi labori
oase* și intense pentru traducerea sa 
consecventă în viață. Pornind de la 
analiza lucidă, pătrunzătoare a reali
tăților, România a considerat și con
sideră că întărirea securității și dez
voltarea colaborării pe continent 
impune pe mai departe acțiunile cele 
mai stăruitoare și perseverente pen
tru înfăptuirea acestui deziderat 
vital al tuturor popoarelor europene.

Unind vorba cu fapta, militind stă
ruitor pentru materializarea princi
piilor și angajamentelor convenite, 
România a desfășurat multiple ac
țiuni concrete pe linia dezvoltării 
dialogului politic, extinderii largi a 
colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale cu toate celelalte 
țări semnatare ale Actului de la 
Helsinki. Nu a existat întilnire la 
nivel înalt, nu a existat document 
încheiat cu alte state in care să nu 
fie reafirmate cu toată, vigoarea

„România militează cu tenacitate 
pentru pace, dezarmare, destindere 
si cooperare intre toate statele"

Recenzie a volumului „Pentru o lume mai dreaptă, 
mai bună“, consacrat gindirii politice și personalității 

președintelui NICOLAE CEAUȘESCU, apărută' 
în ziarul italian „II Popolo“

ROMA 30 (Agerpres). — Ziarul „II Popolo" publică o recenzie a volu
mului „Pentru o lume mai dreaptă, mai bună", recent apărut in Italia, 
lucrare consacrată gindirii politice și personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o amplă prezentare a contribuției deosebit de valoroase, teo
retice și practice a șefului statului român la soluționarea justă, con
structivă, a marilor probleme ale contemporaneității.

Citind cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind respon
sabilitatea ce revine tuturor țări
lor. indiferent de mărimea și po
tențialul lor economic, militar, de
mografic pentru asigurarea păcii 
mondiale, pentru o reală egalitate 
în drepturi a tuturor statelor, zia
rul relevă că, recitindu-le după zece 
ani „ne dăm seama că ele nu și-au 
pierdut nimic din actualitatea lor : 
că, printre conflictele nerezolvate, 
care continuă să împiedice pacea 
lumii și să întlrzie instaurarea unei 
noi ordini internaționale. mai 
drepte și mal avansate, cea mai 
mare pondere o au cele ale Inega
lității. violării drepturilor popoa
relor, neocolonialismului și impe
rialismului".

„Astfel — scrie „II Popolo" — 
aceste cuvinte ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu — oportun repu
blicate în lucrarea sa de amplă res
pirație „Pentru o lume mai dreaptă, 
mai bună", apărută în aceste zile 
într-o ediție italiană — se dove
desc a fi o cheie, poate cea mai im
portantă și semnificativă, pentru a 
înțelege nu numai filozofia sa poli
tică, ci și întreaga activitate interna
țională a României. O națiune mică 
și curajoasă, care se bate de ani de 
zile cu tenacitate și coerentă pentru 
pace în lume, dezarmare, destin
dere și cooperare între toate sta
tele".

„Energia - cea mai presantă problemă 
a Statelor Unite“

Declarația șefului personalului Casei Albe
NEW YORK 30 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat revistei „U.S. 
News and World Report", Hamilton 
Jordan, noul șef al personalului 
Casei Albe, a declarat că președin
tele Jimmy Carter consideră energia 
drept cea mai presantă problemă a 
Statelor Unite. „Președintele — a 
menționat Jordan — apreciază că 
este în măsură să ralieze voința na
țională și resursele țării pentru com
baterea crizei energetice, ceea ce ne 
va permite apoi să înfruntăm pro
blemele și penuriile viitorului. In 
prezent este vorba de o penurie dc

★
• KUWEITUL a hotărît să nîajd- 

reze prețul la gazele sale lichefiate 
cu 31 la suta. Această majorare, eu 
efect retroactiv de la 1 iulie, ridică 
prețul la tona de gaze naturale la 
187,35 dolari. Prețul la tona de butan 
kuweitian a crescut de la 137.50 la 
180 dolari, în vreme ce tona de pro- 

principiile înscrise în Actul final, în 
care să nu fi fost subliniată necesi
tatea intensificării acțiunilor pentru 
edificarea securității europene. Tot
odată, România socialistă a adus o 
contribuție constructivă la desfășu
rarea altor intîlniri internaționale 
care au urmat celei de la Helsinki — 
ca de pildă reuniunea de la Atena 
privind cooperarea economică și teh
nică multilaterală în Balcani, reu
niunile intereuropene de experți pe 
teme de cooperare de interes comun; 
din inițiativa României a avut loc 
la București în vara anului 1977 
Festivalul european al prieteniei — 
prestigioasă ^manifestare culturală, 
care a marcat! o contribuție de seamă 
la promovarea nobilelor idei ale 
umanismului.

Pe aceeași linie s-a înscris Apelul 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România adresat 
parlamentelor țărilor participante la 
Conferința de la Helsinki — de a se 
face totul pentru realizarea măsuri
lor . și angajamentelor asumate, ast
fel îneît obiectivul securității euro
pene să devină o realitate efectivă.

Astăzi, Ia 4 ani de Ia semnarea 

documentelor de Ia Helsinki, Româ
nia consideră că in condițiile atit de 
complexe ale vieții internaționale, 
ale ascuțirii unor contradicții pe plan 
mondial, realizarea securității euro
pene își sporește și mai mult im
portanța. De aceea, se impune cu și 
mai multă acuitate desfășurarea de 
acțiuni practice pentru materiali
zarea principiilor adoptate, pentru 
înfăptuirea — ca un tot unitar — a 
prevederilor Actului final, în acest 
sens este necesar să fie intensificate 
eforturile și acțiunile pentru dezvol
tarea relațiilor politice între toate 
statele semnatare, indiferent de o- 
rînduirea lor socială, pentru adîn
cirea cooperării economice și teh
nico-științifice intereuropene și înlă
turarea oricăror piedici artificiale, 
bariere și restricții discriminatorii, 
inițierea- de acțiuni comune și întă
rirea conlucrării în domenii de mare 
actualitate, cum ar fi cele 'egatt de 
criza energiei. în același timp, 
România apreciază că este necesară 
intensificarea schimburilor în nroble- 
mele culturii și artei și în alte do
menii umanitare, în spiritul resoec- 
tului și prețuirii reciproce, extinde
rea conlucrării pentru asigurarea 
unor condiții demne de muncă și de 
viață maselor largi ale popoarelor 
europene, dornice de pace, bunăstare 
și progres.

Referindu-se la concepția pre
ședintelui României privind necesi
tatea creării unei noi ordini interna
ționale, ziarul menționează că a- 
ceasta presupune eliminarea totală 
a unul sistem întemeiat pe puterea 
celor puțini și înapoierea celor 
multi ; apropierea și armonizarea 
diverselor niveluri de dezvoltare eco
nomică și socială, care să dea po
sibilitate țărilor în curs de dezvol
tare să-și pună în valoare propriile 
resurse umane și materiale : o nouă 
ordine care să se întemeieze — și 
aceasta este condiția indispensabilă—; 
pe renunțarea definitivă la orice 
politică de oprimare și jaf.

Președintele Ceaușescu nu Ignoră 
dificultățile pe care le comportă un 
asemenea proces — subliniază re
cenzia — și, de-a lungul pagi
nilor acestei lucrări, silit ilustrate 
diversele soluții posibile, etapele care 
pot să aducă treptat mai aproape un 
nou și inedit scenariu internațional; 
de la exigența dezarmării, Ia inten
sificarea activității marilor orga
nizații interstatale și. îndeosebi, a 
O.N.U., la posibilitatea unui auten
tic transfer de resurse, la realizarea 
unor înțelegeri regionale mereu mai 
ample.

Această lucrare — se arată In în
cheierea recenziei — va interesa, 
dincolo de înseși soluțiile suge
rate, pe toți cei care au realmente 
la inimă nașterea „unei lumi mai 
drepte".

petrol, dar luăm In discuție, de ase
menea, cuprul, bauxita, hrana. Țara 
noastră și lumea vor trebui să facă 
fată unor penurii în următorii 30—50 
de ani".

Algeria, care asigură 8 la sută din 
importurile de țiței ale S.U.A., și-a 
redus livrările pe piața americană 
cu 20 la sută — s-a anuntat în cercuri 
petroliere din New York. Măsura a 
intrat in vigoare de cîteva zile. Ni
geria, al doilea furnizor al S.U.A. 
după Arabia Saudită, și-a anunțat, 
la rindul său, intenția de a-și re
duce producția cu 10 la sută.

★
pan și-a majorat prețul de la 126,50 
dolari la 157 dolari.

• IORDANIA. La Amman a fost 
dat, publicității un decret guverna
mental care prevede majorarea pre
țurilor de desfacere ale produselbf 
petroliere.

în' concepția țării noastre, direcția 
hotărîtoare in carr se impune să se 
acțiâneze este realizarea unor mă
suri efective pe linia dezangajării mi
litare și dezarmării, ținîndu-se sea
ma de faptul că în Europa se află 
concentrate cele mai puternice forțe 
militare cunoscute in istorie, care au 
continuat să sporească in acești ani 
— ceea ce generează fenomene de 
tensiune și neîncredere intre state, 
creează pericole din cele ma’ grave 
pentru soarta păcii. Silit cunoscute, 
în acest sens, propunerile României 
privind dezangajarea militară — in
clusiv crearea unei zone intre cele 
două blocuri militare in care să nu 
fie amplasate nici un fel de trupe 
in afara strictului necesar de forțe 
al țărilor respective — abținerea de 
la organizarea de manevre în apro
pierea granițelor altor țări, reduce
rea efectivelor armate și armamen
telor .aflate pe teritoriul altor state, 
inițierea de negocieri în vederea li
chidării blocurilor ș.a.

în acest cadru, România a salutat, 
așa cum este cunoscut,. încheierea 
acordului S.A.L.T. II de către Uniunea 
Sovietică și S.U.A., considerind căel 

constituie un pas pozitiv In direcția 
diminuării pericolului folosirii arme
lor strategice intre cele două state 
semnatare, un factor important in 
creșterea încrederii și în crearea con
dițiilor pentru abordarea complexă a 
problemelor dezarmării, o contribuție 
la cauza destinderii în Europa și in 
lume. Desigur, în această lumină 
apare și mai evidentă necesitatea de 
a se pune capăt competiției înarmă
rilor — atît nucleare, dt și clasice — 
de a se trece la măsuri care să mar
cheze progrese reale pe calea re
ducerii stocurilor și producției de 
arme, a efectivelor și cheltuielilor 
militare — aceasta și numai aceasta 
fiind de natură să asigure o temelie 
trainică destinderii, să asigure o 
autentică securitate.

România nutrește convingerea că 
tocmai prin realizarea de progrese 
în aceste domenii se poate realiza o 
pregătire corespunzătoare reuniunii 
de la Madrid, programată să aibă loc 
anul viitor. Pregătirea cit mai te
meinică. prin participarea în mod 
democratic a tuturor statelor, a aces
tei reuniuni, astfel incit ea să dea 
un nou și puternic impuls procesului 
de edificare a securității și coope
rării. să se soldeze cu rezultate efi- 
cie-ta. ne măsura așteptării tuturor 
națiunilor continentului, se înscrie, 
intr-adevăr, ca una din cerințele cele 
mai arzătoare ale actualității.

Manifestările consacrate celei de-a 
35-a aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă continuă 
pe diverse meridiane ale lumii.

Ambasadorul țării noastre in 
R. S. CEHOSLOVACA, Ion Diaco- 
nescu, a depus o coroană de flori la 
Monumentul ostașilor români căzuți 
in lupta pentru eliberarea orașului 
Luhacovice. Au fost depuse, de ase
menea, coroane de flori din partea 
organelor locale de partid și de stat. 
Acest act de pietate a deschis in 
mod simbolic „Zilele culturii româ
nești", tradițional organizate in 
localitate in preajma sărbătorii na
ționale a poporului român. In cuvin
tul de deschidere, ambasadorul ro
mân a subliniat importanța actului 
de la 23 August 1944, a evidențiat 
succesele obținute de poporul român 
in cei 35 de ani, care au trecut de la 
eliberare, precum și dezvoltarea con
tinuă a prieteniei și colaborării 
româno-cehoslovace.

La Palatul Westminster, sediul 
Parlamentului britanic, a avut loc o 
reuniune dedicată României, orga
nizată de asociația internațională

Date privind dezvoltarea economiei naționale poloneze
in primul semestru 1979

-VARȘOVIA 30 (Agerpres). — în 
comunicatul Direcției centrale de sta
tistică a Poloniei privind dezvoltarea 
economiei naționale și îndeplinirea 
planului național economico-sociaj 
pe primul semestru al anului 1979, 
transmis de agenția P.A.P., se arată 
că, cu toate dificultățile, în unele 
domenii ale industriei s-a realizat 
creșterea preconizată a producției.

Comunicatul relevă că îndeplinirea 
sarcinilor a avut loc în condițiile ne
favorabile provocate de iarna extrem 
de grea, de inundații și seceta care a 
urmat in mai și iunie pe aproape în
treg teritoriul țării. în numeroase 
sectoare ș-a produs scăderea produc
ției principalelor tipuri de materii 
prime și materiale. Situația s-a com
plicat din cauza dificultăților în ac
tivitatea transporturilor și a energe
ticii. Deși situația s-a îmbunătățit în 
majoritatea sectoarelor, în cel de-al 
doilea trimestru nu s-a reușit să se 
recupereze toate răminerile in urmă, 
ceea' ce se reflectă asupra rezultate
lor întregului semestru. Ritmuri de 
creștere, superioare mediei, s-au în
registrat îndeosebi în industria me
talurgică, constructoare de mașini, 
energetică, electrotehnică și electro
nică, în construcția de mașini-unelte, 
ceramică fină. Producția la numeroa
se tipuri importante de produse — 
oțel brut, laminate, cupru electroli
tic, tractoare agricole, nave maritime, 
televizoare, mase plastice, cauciuc 
sintetic, ciment, elemente prefabrica
te pentru pereți, mobilă, hîrtie, țesă
turi, tricotaje, ulei — a fost insă in
ferioară celei planificate.

Investițiile capitale în sectorul so
cialist al economiei naționale au fost 
cu 13,9 la sută mai scăzute. întreprin
derile socializate de transport au 
efectuat cu 5.5 la sută mai puține în
cărcături și au transportat cu 4,3 la 
sută mai putini pasageri decît in pri
mul semestru al anului trecut.

Condițiile climatice nefavorabile

Dînd expresie acestei cerințe, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Considerăm că este necesar 
să se facă totul pentru a obține un 
succes deosebit al reuniunii din 1986 
de la Madrid. Ar fi necesar ca încă 
din acest an reprezentanții țărilor 
europene să inceapă pregătirile aces
tei reuniuni, să acționeze in direcția 
îmbunătățirii relațiilor și dezvoltării 
colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale și să se acorde o 
atenție deosebită problemelor dezan
gajării militare pe continentul 
nostru".

După părerea României, o răspun
dere și un rol deosebit in această 
direcție revin țărilor socialiste. Așa 
după cum este știut, socialismul și 
pacea sînt de nedespărțit — secu
ritatea. dezarmarea, progresul -tutu
ror popoarelor constituind,! dintot- 
deauna, teluri supreme ale activității 
comuniștilor, obiective fundamentale 
pe steagul lor de luptă. Țările socia
liste europene sînt cele care la Bucu
rești, in 1966, au lansat ideea orga
nizării unei conferințe consacrate 
securității și cooperării pe continent. 
Cu atît mai mult revine azi țărilor 
socialiste misiunea de a-și intensi
fica acțiunile pentru consolidarea 
cursului spre destindere, pentru în
făptuirea securității europene. Toc
mai în acest sens. Declarația 
statelor participante la Tratatul
de la Varșovia, adoptată cu
prilejul Consfătuirii de la Mos
cova din noiembrie trecut, a ex
primat hotărirea statelor respective 
de a-și aduce contribuția la succesul 
reuniunii de la Madrid, astfel ca 
aceasta „să promoveze, în mod prac
tic, cauza securității și colaborării iii' 
Europa și să favorizeze, îndeosebi, 
progresul în domeniul dezangajării 
militare și dezarmării".

Nu încape îndoială că finalizarea 
cu succes a viitoarei reuniuni de la 
Madrid ar avea o mare Însemnătate 
pentru Europa — de unde au pornit 
cele două războaie mondiale — și, în 
același timp, dat fiind marea ponde
re a continentului în -viata politică 
internațională, s-ar răsfringe in mo
dul cel mai pozitiv asupra ansam
blului climatului mondial.'

Obiectiv de excepțională însem
nătate, realizarea securității euro
pene impune intensificarea luptei 
unite, a acțiunilor convergente ale tu
turor popoarelor, ale tuturor forțelor 
păcii de pe continent — indiferent de 
convingeri politice, sociale sau reli
gioase. Concepția de la care por
nește țara noastră în această privin
ță este că popoarelor, care au rolul 
hotărîtor în toate marile evenimente 
și procese istorice, le revine cuvintul 
decisiv în promovarea cauzei secu
rității și cooperării europene.

România, așa cum a arătat în repe
tate rînduri secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
este hotărită să acționeze și in viitor 
cu neobosită energie, alături de ce
lelalte țări socialiste, de toate sta
tele și popoarele iubitoare de pace, 
pentru asigurarea unui viitor pașnic 
continentului nostru, să-și sporească 
contribuția la transformarea Euro
pei într-o zonă a securității trainice 
și cooperării rodnice, cu conștiința 
că aceasta corespunde intereselor și 
năzuințelor popoarelor întregului 
continent, aspirațiilor de pace și oro- 
gres ale tuturor națiunilor lumii.

Romulus CĂPLESCU

pentru schimburi culturale din 
MAREA BRITAN1E. Deputatul la
burist Thomas Cox, care a prezidat 
reuniunea, a relevat progresele so- 
cial-economice obținute in dezvolta
rea României contemporane, ra
porturile fructuoase, in continuă 
dezvoltare, româno-britanice.

In alocuțiunea sa, dr. R. U. Hingo- 
rani, directorul general al asocia
ției, a reliefat că opinia publică 
britanică urmărește cu interes poli
tica externă activă promovată de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, in favoarea păcii, coope
rării și înțelegerii internaționale.

In STATELE UNITE, la Amba
sada română din Washington, a avut 
loc o intilnire cu un grup de stu- 
denți ai universităților Harvard și 
Massachusetts Institute of Techno
logy din Boston, care iși fac practica 
de vară in instituții guvernamentale 
americane din capitala țării. Ata
șatul cultural al ambasadei a vor
bit studenților despre semnificația 
apropiatei sărbători a poporului 
ro mân.

(Agerpres)

din anul acesta, continuă comunica
tul, vor duce, după cum se presu
pune, la reducerea recoltei de cereale 
și răpită in comparație cu recolta de 
anul trecut. Potrivit datelor prelimi
nare, șeptelul de vite cornute mari 
s-a redus cu 0.6 la sută, iar de por
cine cu 2,3 la sută.

Au fost date în folosință aparta
mente eu o suprafață utilă generală 
de 3 71)0 700 metri pătrați, adică f"' 
puțin cu 11 la sută, planul anual 
îndeplinit in proporție de 31,

Costul mărfurilor produse k 
și importate, destinate pieței irW 
a crescut cu 4,2 la sută.

Comerțul exterior a crescut cu 
la sută, din care valoarea exportul 
eu 10,2 la sută, iar a importului c 
3,7 la sută.
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transmit:

Convorbiri româno-sirie-
Delegația economică condusă de

Gheorghe Petrescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, aflată in 
vizită în Siria, a fost primită de 
Jamil Shaya, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene, Cu acest prilej, s-au 
examinat aspecte legate de stadiul 
lucrărilor la șantierele rafinăriei 
Banias, complexului de triplusuper- 
fosfat Homs și fabricii de ciment 
Cheikh-Said — obiective ce se rea
lizează iri baza înțelegerilor româno» 
siriene la nivel înalt. S-a exprimat 
satisfacția pentru bunul mers al 
acestora și hotărîrea ca. prin efor
turi conjugate, să se asigure darea 
lor în funcțiune intr-un viitor apro
piat.

0 hotă.îre a C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.,cu Prlvire 
la îmbunătățirea planificării și creș
terea influenței mecanismului eco
nomic asupra ridicării eficientei 
producției și calității muncii, pre
vede că direcțiile cele mai importante 
de îmbunătățire a întregii munci 
de planificare constau în alegerea 
celor mai eficiente căi pentru 
obținerea de rezultate finale înalte 
in economia națională, imbinarea ra
țională a dezvoltării pe ramuri și 
teritorială, a planurilor de perspec
tivă și curente, perfecționarea 
porțiilor dintre ramuri și în . 
riorul lor, asigurarea 
li brațe a economiei, 
la ultimele hotărîri 
P.C.U.S.. și guvernului 
vind perfectionarea

creșterii e 
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mecanismului economic și a. ta, 
ficării, Ziarul „Pravda" scrie <&. ...» 
toate nivelurile economiei se intro
duce un nou sistem al indicatorilor 
de plan. Activitatea fiecărei între
prinderi se va aprecia nu „pe glo
bal". ci ne baza aportului concret 
al colectivului — creșterea pro
ducției nete, îndeplinirea comenzi
lor concrete ale consumatorilor.

Măsuri pentru normali
zarea situației din Afga
nistan. Postw^ de radio Kabul a 
anunțat că președintele Consiliului 
Revoluționar al R. D. Afganistan, 
Nur Mohammad Taraki. și-a asumat 
„puteri speciale" in vederea norma
lizării situației interne hotărind, tot
odată, remanierea cabinetului său.

A încetat din viață Her
bert Marcuse într_un sPital din 
apropiere de Miinchen. Născut in 
anul 1898, la Berlin, el a emigrat în 
1932 în S.U.A., unde, opt ani mai tîr- 
ziu, a fost naturalizat cetățean ame
rican. Printre lucrările care l-au fă
cut cunoscut în întreaga lume se nu
mără „Omul unidimensional" și „Eros 
și civilizație".

Descoperirea unui complot 
în Irak

BAGDAD (Agerpres). — Condu
cerea regională a Partidului Socialist 
Arab Baas și Consiliul Comandamen
tului Revoluției din Irak au dat pu
blicității o declarație comună, difu
zată de agenția irakiană de. presă 
I.N.A., in care se anunță descoperi
rea și dejucarea unui complot îndrep
tat impotriva partidului Baas și a re
voluției irakiene. Acțiunea — se ara
tă în declarație — a fost condusă de 
cinci membri ai Consiliului Comanda
mentului Revoluției și ai conducerii 
regionale a partidului Baas. Toate 
persoanele implicate în această ac
țiune au fost demise din funcțiile pe 
care le-au ocupat pe linie de partid 
și de stat. A fost hotărită înființarea 
unui tribunal special in fața cărui-i 
urmează să compară toți participanții 
la complot.

în cadrul unei reuniuni extraordi
nare. conducerea și cadrele partidu
lui Baas au aorobat măsurile adopta
te de președintele Saddam Hussein 
împotriva complotiștilor.
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