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MESAJUL 
președintelui Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
adresat Conferinței la nivel înalt 

a țărilor nealiniate de la Colombo

LA TEMELIA PROGRESULUIȚĂRII,
O ECONOMIE NAȚIONALĂ
In necontenit progres

„Rezultatele activității desfășurate de poporul român, sub condu- 
cerea partidului comunist, au dus la transformarea României dintr-o țară 
cu o industrie slabă și o agricultură organizată pe baze vechi, într-un stat 
cu o industrie dezvoltată, organizată pe baza cuceririlor științei și tehnicii 
contemporane, cu o agricultură socialistă avansată care satisface pe de
plin necesitățile în continuă creștere ale întregului nostru popor“.

Evoluția pe care a cunoscut-o economia noastră națională în cei 32 de ani de la eliberare își dezvăluie pe deplin semnificația dacă o raportăm la cel mai înalt nivel atins pe vremea regimului burghezo-moșieresc. Enciclopedia României, apărută în anul 1939, consemna : „Echiparea energetică a unui lucrător, adică numărul de cai putere pentru fiecare lucrător ocupat, a trecut de la 1,13 în 1902 la 2,1 C.P. in anul 1936“. Deci, în aproape trei decenii și jumătate, nici cel puțin un spor de 1 C.P. echipare energetică. De altfel, aceeași lucrare consemnează mai departe : „Astăzi gradul înapoierii noastre îl dă consumul de energie electrică de numai 200—240 kWh pe locuitor într-un an în marile orașe (despre restul țării, ce să mai vorbim ! — n.r.), față de consumul de 300, 600, 1 000 șl mai mult din alte țări europene". Statisticile burgheze arată că în perioada 1934—1938 (perioada cea mai fertilă între cele două războaie mondiale) ritmul mediu a- nual de creștere a producției industriale a fost abia de 4 la sută. Teoreticienii partidelor istorice apreciau că „despre industrie în România nu poate fi vorba, fiindcă lipsesc posibilitățile (!!!) de a o avea și apoi n-ar avea nici un sens în sistemul nostru de nevoi... și al intereselor de viitor".Revoluția inaugurată de insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă, adu- cind poporului român autentica libertate, ridi- cîndu-1 la rangul de stăpîn al propriului destin, a deschis și epoca lichidării înapoierii economice moștenite din trecut, a unei dezvoltări economice accelerate. Factorul care a smuls țara din înapoiere, propulsînd-o pe drumul unui avînt economic general, este politica Parti

dului Comunist Român de industrializare socialistă.Generațiile mai vîrstnice își amintesc ironiile și aerele de superioritate cu care partidele reacționare din țară și posturile de radio occidentale întîmpinau, în primii ani ai puterii
NICOLAE CEAUȘESCU

populare, proiectele comuniștilor români, de a construi în țară mașini și utilaje, calificîndu-le drept utopii. Azi, tocmai aceste „utopii" au adus și aduc României prestigioase titluri și medalii de aur la tîrgurile internaționale ; instalații de foraj, tractoare, rulmenți, elemente de automatizare, echipamente tehnologice, produse chimice complexe etc. sînt exportate in zeci și zeci de țări ale lumii, dintre care unele cu îndelungate tradiții industriale.

Faptul că încercînd o comparație între anii 1975 și 1938 . putem cita asemenea procente neobișnuite de dezvoltare — de peste 192 de ori pentru industria chimică, de aproape 54 de ori la energie electrică, de circa 31 de ori la oțel etc. — vorbește de la sine despre avintul susținut pe care l-a cunoscut activitatea industrială în țara noastră după e- liberare. Se cuvine precizat în acest sens faptul că în întreaga perioadă 1950—1975 ritmul mediu anual de creștere a producției industriale a fost de peste 13 la sută, nivel atins în acest interval de timp doar de citeva țări în lume ; aceasta a permis ca în țara noastră producția industrială să se dubleze într-un ritm de 3—4 ori mai rapid decit pe plan mondial. Pentru saltul care a fost realizat este deosebit de concludent faptul că producția globală industrială de astăzi este de aproximativ 33 de ori mal mare decît în 1938 ; ponderea industriei în crearea venitului național a ajuns în 1975 la peste 57 Ia sută, față de 30,8 la sută cit era in anul 1938.Dacă ar fi să facem calcule mai detaliate, pe ramuri si subramuri ale industriei. pentru . cele mai multe ar fi practic imposibil de stabilit o comparație între prezent ți traev.t din—shfiplul motiv că termenul de referință privind trecutul nu există. Abia in anii de după eliberare, odată cu trecerea la industrializarea socialistă a țării, încep să-și facă apariția, in anuarele statistice, rubrici care vorbesc, de exemplu, despre industria electrotehnică, industria de mașini- unelte, tractoare, rulmenți. îngrășăminte chimice. produse petrochimie etc.
(Continuare în pag. a V-a)

îmi este deosebit de plăcut să a- dresez din partea poporului român și a mea personal un salut cordial șefilor de state și de guverne, miniștrilor, reprezentanților tuturor statelor nealiniate care participă la cea de-a V-a Conferință la nivel înalt de la Colombo și să transmit urări de deplin succes acestei importante reuniuni internaționale.România a urmărit întotdeauna cu deosebit interes activitatea țărilor nealiniate, considerînd că aceasta reprezintă un factor de mare importanță în promovarea noilor principii de relații între state, acționînd totodată pentru a dezvolta largi raporturi de prietenie și colaborare cu aceste țări. De aici derivă interesul manifestat de România de a participa direct la diferitele reuniuni, manifestări și activități ale mișcării țărilor nealiniate. Iată de ce doresc să exprim cele mai vii mulțumiri din partea poporului român statelor nealiniate pentru hotărîrea adoptată în consens cu privire la participarea României ca invitată la reuniunile lor.Cu deosebită satisfacție România ia parte pentru prima dată la o conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate și este hotărîtă să acționeze neabătut pentru dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare cu aceste țări și să-și aducă contribuția activă la afirmarea principiilor noi de relații internaționale de care sînt animate și statele nealiniate.Actuala conferință de la Colombo are loc în împrejurări internaționale deosebit de complexe, caracterizate prin accelerarea transformărilor revoluționare, naționale și sociale ale lumii, prin intensificarea luptei popoarelor pentru lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste de dominație și asuprire, de dictat și amestec in treburile altor state, pentru afirmarea liberă a tuturor națiunilor și participarea în condiții de deplină egalitate la întreaga viață mondială. Ca rezultat al acestor procese și mutații, s-a conturat cursul spre destindere, care, din păcate, se află abia Ia început, în lume mai existind forțe reacționare care pot pune în pericol pacea și securitatea.. Aceasta impune mai mult ca oricînd intensificarea eforturilor tuturor statelor și popoarelor pentru abolirea vechii politici, pentru soluționarea tuturor conflictelor pe calea tratativelor. Iată de ce România se pronunță cu toată fermitatea pentru așezarea raporturilor dintre state pe baze noi. democratice, pentru respectarea strictă a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi și neamestecului în treburile interne, pentru asigurarea integrității teritoriale a fiecărei țări și eliminarea definitivă a politicii de forță în raporturile internaționale.O problemă de însemnătate vitală a lumii contemporane o constituie lichidarea subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace — urmare a îndelungatei exploatări imperialiste, colonialiste — și crearea unei noi ordini economice internaționale. Aceasta reprezintă astăzi condiția sine qua non a realizării unei adevărate securități și instaurării unei păci trainice pe planeta noastră. Pornind de la considerentele expuse pe larg în documentul „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale" prezentat la a Vil-a Sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U., țara noastră a militat și militează neobosit pentru instaurarea unor relații noi. de egalitate deplină între state, care să permită accesul țărilor în curs de dezvoltare la cuceririle științei și

tehnicii moderne, la binefacerile civilizației contemporane, care să creeze condiții pentru progresul tuturor statelor și în special al țărilor rămase în urmă.Am sprijinit și sprijinim lupta dreaptă a popoarelor pentru eliberare națională, pentru afirmarea de sine stătătoare, pentru dreptul lor la o viață liberă și independentă. Am salutat cu cea mai vie satisfacție victoria istorică a popoarelor din Vietnam. Cambodgia și Laos împotriva intervenției străine, pentru cucerirea libertății și independenței naționale și sprijinim activ eforturile lor pentru dezvoltarea de sine stătătoare pe calea progresului și civilizației. Am salutat, de asemenea, victoria obținută in ultimii ani de popoarele din Mozambic, Angola, Gui- neoa-Bissau. Insulele Capului Verde. Sao Tome și Principe. Condamnăm cu toată hotărîrea politica rasistă, de apartheid din Africa de Sud și Rhodesia și sprijinim lupta dreaptă a popoarelor din Namibia și din alte zone geografice aflate sub dominația colonială pentru cucerirea dreptului de a fi libere și stăpîne în propria lor țară, de a-și hotărî soarta fără nici un amestec din afară. Considerăm că în prezent este necesar ca toate popoarele, toate statele să acționeze în modul cel mai energic pentru sprijinirea popoarelor subjugate, pentru lichidarea cu de- săvîrșire a politicii colonialiste, neo- colonialiste, de discriminare rasială și apartheid.Republica Socialistă România a- preciază că o problemă crucială a păcii și securității mondiale o constituie realizarea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare. Se impune ca toate popoarele, toate statele să-și intensifice eforturile pentru oprirea cursei înarmărilor, care afectează grav interesele umanității, constituie o uriașă povară pe u- merii tuturor națiunilor, generează un permanent pericol pentru pacea mondială. în spiritul documentului prezentat de România Ia O.N.U. în legătură cu căile și modalitățile de realizare a dezarmării generale și totale, ne pronunțăm pentru convocarea unei sesiuni speciale a Organizației Națiunilor Unite care să dezbată și să adopte măsurile practice pentru trecerea la înfăptuirea acestui deziderat vital al tuturor popoarelor.în cadrul măsurilor menite să întărească securitatea internațională, un rol important ar avea lichidarea blocurilor militare de pe toate continentele. Așa cum se cunoaște. România, care este membră a Tratatului de la Varșovia, s-a pronunțat nu o dată în mod ferm, împreună cp celelalte țări socialiste, pentru desființarea concomitentă a Pactului Atlanticului de Nord și a Tratatului de la Varșovia, considerînd că destinderea internațională impune cu stringență depășirea politicii de bloc și instaurarea unor relații noi, de colaborare și înțelegere între toate națiunile.Ca țară europeană, România acționează consecvent pentru aplicarea prevederilor Actului final de la Helsinki, pentru realizarea unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare pe continentul nostru, pentru dezvoltarea colaborării între toate statele europene, ceea ce ar exercita o influență pozitivă asupra evoluției întregii vieți internaționale. Considerăm că este necesar să se ajungă cit mai curînd Ia soluționarea pe cale politică a situației din Cipru, asigurîndu-se independența, suveranitatea și integritatea acestui stat, conviețuirea pașnică între cele două comunități cipriote.România se pronunță și acționează cu perseverență pentru eliminarea

tuturor surselor de încordare și con* flict existente în lume, pentru rezolvarea pe cale politică a problemelor litigioase dintre state. în acest spirit milităm pentru instaurarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu, care să asigure retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate, înfăptuirea drepturilor legitime ale poporului arab pa- lestinean — inclusiv dreptul de a se constitui într-un stat propriu, independent — garantarea independenței și suveranității tuturor țărilor din zonă. Ne pronunțăm pentru soluționarea conflictului din Liban pe calea tratativelor, pentru realizarea unor înțelegeri între forțele politice și sociale din această' țară, care să asigure integritatea, unitatea și suveranitatea statului și să conducă la excluderea unei intervenții străine în treburile sale interne.România sprijină activ politica R.P.D. Coreene îndreptată spre înfăptuirea aspirațiilor vitale ale poporului coreean pentru reunificarea pașnică, independentă și democratică a patriei sale.Soluționarea tuturor problemelor complexe care confruntă omenirea necesită unirea eforturilor și intensificarea activității tuturor popoarelor, a statelor nealiniate, a tuturor țărilor lumii. Mai mult ca oricînd se impun astăzi întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, al organismelor sale, crearea condițiilor pentru participarea activă, pe baza deplinei egalități în drepturi, a țărilor mici și mijlocii, a tuturor statelor, fără deosebire de mărime, o- rînduire socială sau de potențial economic sau militar, la instaurarea unei păci trainice pe planeta noastră.Doresc încă o dată să exprim satisfacția Republicii Socialiste România pentru faptul că are posibilitatea să participe la această reuniune in calitate de invitat, precum și hotărîrea sa de a participa și în viitor în această calitate la reuniunile și conferințele țărilor nealiniate.Urmind neabătut politica sa con- , secvență de pace, înțelegere și co- ’ laborare internațională, izvorîtă din concepția și țelurile fundamentale ale orinduirii socialiste pe care o edifică, România va acționa și în viitor cu toată hotărîrea pentru. afirmarea în lume a principiilor noi, democratice, de relații între state. întărind și intensificînd colaborarea cu țările socialiste, cu țările nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, aducîndu-și contribuția activă la lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste, la construirea unei lumi mai bune șl mai drepte — obiective arzătoare de care sînt însuflețite și popoarele reprezentate la această Importantă reuniune internațională.Salutînd cu satisfacție și acceptînd cu plăcere participarea la Colombo, în calitate de invitat, România a ho- tărit să trimită la această a V-a Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate o delegație condusă de ministrul afacerilor externe.Exprimîndu-mi convingerea că a- ceastă mare reuniune a țărilor nealiniate va constitui un moment important în viața internațională contemporană. adresez cele mai bune urări de succes conferinței.Mulțumesc guvernului Sri Lanka, doamnei prim-ministru Sirimavo Bandaranaike pentru găzduirea’ conferinței, pentru condițiile create bunei sale desfășurări, pentru atenția manifestată față de delegația Republicii Socialiste România și exprim dorința și convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor cunoaște in viitor o nouă și puternică dezvoltare.
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Irak

Georgeta Cobzaru din Bacău ține atît de mult la reputația ei de gospodină încît, timp de o oră, cît i-am fost musafiri, s-a scuzat de vreo 15 ori pentru că n-am găsit-o așa cum ar fi vrut dumneaei. Adică să aibă în casă totul bine aranjat, să strălucească totul de curățenie și dacă se poate să fie și masa pusă ! „Niciodată, dai’ niciodată, se vaită mereu gazda noastră, nu m-a apucat prînzul cu aspiratorul în priză".De fapt nu era cine știe ce deranj în casa George- tei Cobzaru. Aspiratorul era, într-adevăr, în priză, frigiderul și vreo două fotolii erau împinse deoparte, iar covorul din sufragerie era încă strîns. încolo însă, toate lucrurile din cele 4 camere ale apartamentului erau la locul lor. Medicul Dumitru Anton, directorul adjunct al direcției sanitare județene, care ne însoțea, i-a zis gazdei, cu care, am bănuit, se cunoștea de mult :— N-ai mai venit pe la policlinică de un car de ani !— Păi dacă mi-s copiii 6ănătoși ?Cum a început să vorbească de copii, Georgetei Cobzaru i s-a făcut, deodată, glasul de catifea. A strigat : „Mihaela, Gheor- ghe, Mihai, Romeo, Eugen — ia veniți, mamă, cu toții Încoace, să vă vadă nenea Anton, doctorul".Cît ai bate din palme, s-a umplut odaia de copii. A venit, la chemarea mamei, chiar și Laura, ultimul vlăstar al familiei, în vir-

stă de peste... 1 an, desigur puțin cam... nesigură pe picioare. Erau șapte : cinci băieți și două fete, care mai de care mai frumoși și mai curați.— Acum, în casă au rămas doar ăștia mai mărunți, șefa lor fiind Mihaela, fată mare, de 13 ani — zise marna lor, cu ochii umezi de bucurie. Alți pa

vește greutățile, știți și dumneavoastră ‘ cum e cu copiii... Ne bucurăm însă de un bun ajutor. Mi-a dat statul casă., învățătura și cărțile copiilor sînt gratuite, muncesc și eu și bărbatul, iar la venituri, pentru copii, mai primim, drept alocație, încă 1 300 lei pe lună. Aproape o leafă. Nu ducem lipsă de nimic, sîn-
De ce zboară 

berzele atît de des 
peste maternitatea 

din Bacău
tru, pe care i-am crescut, și-au luat zborul : Elena e muncitoare la „Partizanul", Ana e laborantă. Va- sile — șofer, iar Victor — în armată. Am copii buni, deștepți și harnici. Chiar așa mici cum sînt mă ajută în gospodărie, fac curățenie, cumpărături, iar cei cinci școlari se ajută unul pe altul la învățătură ! Mi-s dragi ca lumina ochilor !— Ți-am mai zis de cî- teva ori, și-ți mai zic și acum, interveni doctorul, dă la grădiniță măcar pe Laura și pe Eugen. Sînt încă mici și poate ți-e și dumitale greu.— Poate că pe cei mici îi voi da. în ceea ce pri

tem în putere, ne place să avem zilnic copiii sub ochi.— Așa sînt soții Cobzaru — zicea doctorul Anton, cînd am ieșit în stradă — vor să aibă permanent copiii in preajmă. Dar marea majoritate a părinților fac cerere pentru creșă chiar la 3—4 săptămîni după ce se naște copilul. S-a dus vestea că în creșele noastre din Bacău, în grădinițe și cămine e raiul copiilor. De fapt chiar așa și e. Grija autorităților locale pentru familie, pentru creșterea unor generații sănătoase, viguroase, bine dezvoltate e prezentă in aceeași măsură la Bacău, cit și în cele mai depărtate cătune.

în special pentru creșe am satisfăcut toate cererile părinților, Avem acum populate cu mii de copii 14 creșe de cartier ; șase creșe, cuplate cu grădinițe, sînt afiliate spitalelor, iar alte 5 sînt afiliate marilor întreprinderi din orașele județului ; in spitale, pentru copiii nou născuți, avem 318 paturi, iar în maternități peste 600 ; în mediul rural avem peste tot case de nașteri, grădinițe. A- vem...L-am întrerupt de teamă să nu ne terminăm filele din carnețelul de reporter numai cu însemnări statistice !Atunci, doctorul, cercetător atent al fenomenului demografic din județ, a schimbat ușor subiectul, vorbindu-ne însă tot despre copii ! „Natalitatea în județul nostru, spunea el. înregistrează frecvent un indice de aproape 30 la sută la mia de locuitori, iar sporul natural al populației e cu peste 5 la sută mai mare decit media pe tară. De peste un deceniu, numărul copiilor născuți anual in județ este de circa 16 000. Avem foarte multe familii cu mulți copii : 7—8—11 și chiar 16. De altfel. așa cum ați văzut, societatea le vine imediat în ajutor. Au prioritate la repartizarea locuințelor, beneficiază de alocații substanțiale, iar, cum se știe, spitalizarea, medicamentele ș.a.m.d. nu costă nimic. Cît despre creșe, grădinițe, cămine...".
Gh. GRAURE

Constructorii de nave din Galați în- tîmpină ziua de 23 August cu însemnate succese. Ei au livrat șase nave și au lansat tot sase, depășindu-și atît planul producției globale, cit și cel al producției-marfă
în ziua de 16 august a.c.. tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la Palatul Consiliului de Stat, pe dr. Abdullah Suleiman Al-Khod- heir, cane și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Re publicii Irak în țara noastră. 

(Cuvîntările rostite, în pa
gina a V-a).

(Continuare în pag. a Il-a)

1944'1976

Io iniimginarea marii noastre sărbători naționale 
Succese de prestigiu materializează 

avîntu! creator ai întrecerii socialiste
Angajamente onorate exemplarLa întreprinderea de strunguri din TîrgOviște, aceste zile sînt marcate de o activitate rodnică. Cu ce realizări va întîmpina colectivul întreprinderii ziua de 23 August ?— Potrivit calculelor preliminare — ne spune secretarul comitetului de partid Vasile Costea — producția-marl'ă realizată peste plan de la începutul anului și pină la 23 August se va ridica la 12,5 milioane lei. sarcina de creștere a productivității muncii pe un angajat va fi depășită cu 1 400 lei. planul la export cu 800 000 lei valută și vom obține peste prevederi 7 strunguri automate și 2 strunguri paralele. Mai exact, vor fi realizate și depășite toate obiectivele înscrise in angajamentul asumat in cinstea zilei de 23 August.— Ce rezultate au fost înregistrate pină acum ?— în 7 luni, planul a fost depășit la toți indicatorii săi de bază, reali-

zîndu-se peste prevederi, intre altele, 5 strunguri automate, 2 strunguri paralele, o producție-marfă de mai multe milioane de lei, în totalitate, pe seama sporirii productivității muncii. La baza acestor realizări stau, în primul rînd, activitatea colectivului, fermitatea cu care fiecare comunist, fiecare muncitor, inginer și tehnician a acționat și acționează pentru a-și onora angajamentele asumate în întrecere. Lista celor evidențiati in producție este foarte mare. Voi aminti totuși pe lucrătorii din atelierele de sculărie, axe și roți dințate și pe cei din atelierele de montaj, numele rectificatorului Silviu Cesarui strungarului Vasile Dumltoache. frezorului Gheorghe Pop. lăcătușilor Vasile Antofie, Gheorghe Drăgușin, Ion Grozea. vopsitorului Stelian Șerb și al forjorului Alexandru Gheorghe. dar ar putea fi menționați încă mulți alți lucrători. (Ilie Ștefan).

Din cronica• Unitățile industriale din sectorul petrol-chimie din județul Prahova au realizat de la începutul anului și pînă în prezent o economie de materii prime care poate asigura desfășurarea proceselor tehnologice ale platformei petrochimice de la Brazi timp de o decadă.• Colectivele unităților industriale din municipiul Hunedoara raportează : producția marfă obținută suplimentar de la începutul anului și pînă în prezent a urcat la peste 120 milioane lei, spor datorat îndeosebi creșterii productivității muncii — indicator la care. în această perioadă, sarcina planificată a fost depășită cu aproape 6 500 lei pe angajat. Totodată, peste sarcinile la zi au fost livrate partenerilor externi produse in valoare de 22 milioane lei valută. (Sabin Ionescu).• Oamenii muncii din unitățile e- conomice ale județului Vrancea au

acestor zileraportat un nou succeis în întrecerea socialistă desfășurată in cinstea sărbătorii naționale de la 23 August. La 13 august au fost îndeplinite sarcinile de plan la export pe 8 luni, ale anului, creîndu-se astfel condiții ca, pînă la sfîrșitul acestei luni, să fie livrate suplimentar mărfiiri in valoare de 9.5 milioane lei valută. Demn de remarcat este și faptul că, față de aceeași perioadă a anului trecut, industria județului a avut de onorat sarcini sporite la export, intr-o gamă de produse mult mai diversificată. (Dan Drăgulescu).• Apropiata sărbătoare de la 23 August este întimpinată de colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din unitățile industriale botoșănene cu un remarcabil succes : îndeplinirea. în cursul acestor zile, a angajamentului anual asumat în cadrul întrecerii socialiste de a da o producție suplimentară de 83 milioane lei. (E. Nazarie).
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DIVERS fisn/re bine pregătite,
tu spirit mundtoresc, revoluționar

au

Sculpturi 
pe faleză

De citeva zile, la Galați
început să lucreze cu sirg zece 
sculptori. Sint participanta la 
„prima ediție" a unei originale 
tabere de sculptură in metal. Me
tal din șarjele incandescente ale 
marelui combinat siderurgic. 
Timp de o lună de zile, cei 
zece sculptori vor dura, cu iscusință și fantezie, imagini din
tre cele mai sugestive ale Ga- 
lațiului contemporan, cu marile 
cetăți, siderurgică și navală, cu 
Dunărea, dar mai ales cu oa
menii lui. Sculpturile vor fi 
amplasate pe faleza Dunării, 
devenind primele monumente 
ale acestor locuri de un 
resc aparte.

pilo<

Bucuria
bătrîneiPlecînd din Satu-Mare cu o nepoțică și cu brațele Încărcata de pachete, bătrina Nadejda Gorcinschi a coborît din tren la Valea lui Mihai, de unde este de fel. Nici n-a apucat bine trenul să plece mai departe, că bătrina a observat lipsa poșetei, în care avusese 2 300 de lei și actele. A ajuns acasă foc de necăjită. Dar necazul bătrînei n-a ținut mult pentru că de la postul de miliție a fost anunțată că poșeta se află pe drum spre ea. Aflind numele celor doi oameni de omenie care i-au găsit și trimis poșeta cu banii și cu actele acasă, ni le-a comunicat și nouă, cu rugămintea de a le adresa și pe această cale un cald cuvînt de mulțumire și recunoștință. Este vorba de Vasile Govor, conducător auto, și încasatoarea Valeria Băițan, care au dat de poșetă în autobuzul cu care bătrina mersese la gara din Satu-Mare.
Tatăl a făcut
ochii mariFiind Invitat să se prezinte ta miliția din Cluj-Napoca, P.G. și-a tot frămîntat mintea, doar- doar va putea anticipa motivul : „Cu buletinul de identitate sînt în ordine. Scandal n-am făcut. De furat, n-am furat Un capăt de ață în viața mea. Nici măcar martor la vreun proces n-am fost. Atunci, de ce oare m-or fi invitat ?“.— V-am rugat să venițl pină la miliție să ne spuneți unde este fiul dv. ?— Am lucrat în tura de noapte și azi, cînd m-am sculat, nu l-am văzut prin casă...Cind i s-a spus că fiul său a fost găsit umblînd teleleu pe străzi, împreună cu alți doi minori luați în evidența miliției pentru vagabondaj, omul a făcut ochii mari, în timp ce fiul, cu ochii în pămînt, s-a aruncat in brațele tatălui, care și l-a luat acasă.O scenă care s-a repetat aidoma, cu alți cîțiva părinți și copii. A fost Una din acțiunile organizate de miliția municipiului Cluj-Napoca în colaborare cu tineri uteciști. Sîntem informați că asemenea acțiuni se vor mai organiza — și nu numai la Cluj-Napoca.

Din bogăția de Idei cuprinse In cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din luna aprilie a.c., o deosebită importanță prezintă indicațiile cu privire la asigurarea unei mai bune prezențe In organele de conducere șl aparatul de partid, de stat, al organizațiilor de masă și obștești, precum și în celelalte sectoare economico-sociale, a cadrelor provenite din rîndul muncitorilor, expresie firească a rolului conducător pe care clasa muncitoare îl îndeplinește in societatea noastră socialistă.Formarea, educarea și promovarea cadrelor muncitorești constituie o preocupare constantă și de permanentă actualitate a Comitetului județean Prahova al P.C.R., a organelor și organizațiilor de partid. Rezultatele acestei preocupări se reflectă atît în numărul mare de muncitori, maiștri, intelectuali proveniți din rîndul muncitorilor, promovați pe parcursul anilor în funcții de partid, de stat, economice, în conducerea organizațiilor de masă și obștești, precum și în competența, pasiunea, fermitatea și intransigența cu care aceștia acționează pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate, bucurîndu-se astfel de autoritate și prestigiu în colectivele de muncă și tn organismele economi- co-sociale, în fruntea cărora se află. Rezultate pozitive în această direcție s-au obținut, de pildă, la T.R.T.M.G. Poiana Cîmpina, întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai" Ploiești, Combinatul petrochimic Teleajen, Rafinăria Ploiești, întreprinderea mecanică Plopeni, S.M.A. Măgurele, S.M.A. Mizil etc., unde în conducerea unităților, a secțiilor sau atelierelor se află cadre muncitorești cu o bogată experiență de viață, profesională și politică.Și în celelalte domenii de activitate organizațiile de partid, colectivele de muncă aleg în conducere cadre bune, de nădejde. De exemplu. în comunele Fulga, Filipești de Pădure, Aluniș. Bărcănești. Valea Călugărească. Baba Ana, Valea Dof- tanei și multe altele, majoritatea secretarilor de partid care îndeplinesc și funcția de primari au fost aleși din rîndul muncitorilor și maiștrilor, locuitori ai comunelor natale. ale căror calități de exemplară dăruire în muncă, atitudine principială și spirit militant reprezintă puternici factori de unire și mobilizare a tuturor forțelor, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid.

pentru traducerea în viață a politicii partidului la sate.O deosebită atenție am acordat promovării cadrelor muncitorești în aparatul de partid, al organizațiilor de masă și obștești, întăririi în ansamblu a activului de partid în toate organizațiile. în acest fel, peste 35 la sută din aparatul comitetelor de partid județean, municipal și orășenești, aproape 90 la sută din aparatul consiliului județean al sindicatelor provin din rîndul muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor.O bună muncă de cadre se poate realiza numai dacă selecția se face dintr-un număr mare de oameni cu Îregătirea și experiența necesare, n contextul acestei preocupări am

mitetulul județean de partid, au fost consultate organizațiile de bază din care făceau parte, precum *și alți oameni ai muncii de la locurile de producție respective. Deosebit de utilă s-a dovedit pentru cunoașterea cadrelor urmărirea cu consecventă a modului în care își îndeplinesc sarcinile în organismele în care au fost alese. Astfel, ne-am concentrat atenția spre activitatea pe care cadrele muncitorești, specialiștii o desfășoară în consiliile oamenilor muncii din întreprinderi. Aici se verifică interesul lor pentru problemele generale ale întreprinderilor, capacitatea de a se angaja în rezolvarea acestora, pot fi depistate cadrele cu inițiativă, putere de analiză Si pă-

acordat atenție activului de partid și rezervei de cadre a comitetului județean și celorlalte organe de partid, în care a fost cuprins un număr mare de muncitori, maiștri, tehnicieni și intelectuali proveniți din rîndul muncitorilor.în acest context se impune a fi subliniat faptul că posibilitățile de selecționare și promovare din rîndul muncitorilor sînt azi mult mai largi în comparație cu perioadele anterioare. Numărul muncitorilor care au absolvit sau urmează invățămintul de stat seral și fără frecvență este de aproape 8 000, iar al celor care au urmat școala de maiștri a fost Ia începutul acestui an de 4 ori mai mare decît în 1971. La Institutul de petrol și gaze, un număr de 395 student! provin din rîndul muncitorilor. cifră cu mult superioară anilor trecuți.Așa cum a atras atenția în repetate rînduri secretarul general al partidului, promovarea cadrelor In spiritul criteriilor și exigențelor partidului nostru, pe care viața le-a validat în cel mai înalt grad, nu înseamnă a lucra numai — sau aproape numai — după dosar. Fiindcă. așa cum (demonstrează activitatea practică, esențială rămîne cunoașterea oamenilor în procesul de producție, în acțiune, în îndeplinirea sarcinilor profesionale și obștești. Astfel, cei propuși spre a fi promovați In aparatul de partid sau de stat au fost cunoscut! într-o perioadă mai îndelungată de membrii biroului și secretariatului co-

trundere a marilor probleme economice. cu aptitudini organizatorice, lntr-un cuvînt — capabile să contribuie la formularea si înfăptuirea soluțiilor pe care le reclamă procesul de producție.Biroul comitetului județean de partid a elaborat pentru fiecare categorie de cadre din activul de partid programe anuale de pregătire diferențiată, politică și metodică. în anul de învățămint de partid 1975—1976 au funcționat filiale și secții ale universității de marxism-leninism In toate orașele, precum și în unele unități industriale și comune dezvoltate, cu peste 3 600 cursanțl, din care aproape 80 la sută sînt cadre din rîndul activului de partid. Lunar, la nivelul județului organizăm pregătirea primarilor comunali, a vicepreședinților birourilor executive și a secretarilor consiliilor populare orășenești și comunale. De asemenea, cu secretarii comitetelor de partid promovați în această funcție în ultimul an se efectuează lunar o pregătire politică și metodică suplimentară. Majoritatea activiștilor de partid au absolvit sau urmează cursurile fără frecvență ale Academiei „Ștefan Gheorghiu", precum și cursurile de reciclare, la care au obținut, fără excepție, rezultate bune și foarte bune.Cu grijă sporită ne ocupăm de pregătirea activului U.T.C., care reprezintă un permanent izvor de cadre pentru organele și aparatul de partid, ca și pentru alte sec-
OBLIGAȚII PENTRU SĂNĂTATE

Putea fi 
mai rău

paznic 
jude- 
arma 

nu la 
o fa- 

Gazda 
de

Intr-una din zilele acestui au
gust, Marian Dumitru, 
la Ocolul silvic Tășnad, 
țul Satu-Mare, fi-a pus 
la spinare și a plecat... 
vinătoare, ci in vizită la 
milie din Valea Morii,
i-a deschis ușa bucuroasă 
oaspete, iar oaspetele și-a reze
mat pușca de un sCaun in bu
cătărie. In timp ce gospodarul 
și cu pădurarul tăifăsuiau de 
una și de alta, fata gazdei, mi
noră, a apăsat, din greșeală, pe 
trăgaciul armei. Detunătura a 
fost insoțită de un țipăt. Glon
țul l-a rănit în picior pe un 
frate al fetei, in virstă de ÎS 
ani. Pădurarul inlemnise. Avea 
și de ce.

Tudorițo,
nene...

Controlul medical este menit să asigure în permanență o bună cunoaștere a stării de sănătate a muncitorilor, să contribuie la luarea din timp a măsurilor ce se impun pentru menținerea capacității de muncă și prevenirea Îmbolnăvirilor. Cum se desfășoară și care este eficiența controlului medical la întreprinderea „23 August" din Capitală 7Conform legii, controlul medical este obligatoriu pentru toți angajații uzinei. Pentru cel din secțiile cu condiții deosebite de muncă — turnătoriile de fontă, oțel, neferoase, forja, tratamentul termic, vopsitoria — sint prevăzute controale medicale periodice complexe mai frecvente. în majoritatea cazurilor, de două ori pe an. Pentru toți cdilalți angajați — o dată la trei ani. De efectuarea controlului răspund atit organele medicale, cit și conducerea administrativă a întreprinderii. Practic — după cum ne-a informat tovarășa Maria Ranca, din cadrul comitetului sindicatului — organizațiile sindicale din secții, împreună cu medicii din „teritoriu" se ocupă îndeaproape de executarea acestor controale. Gradul de cuprindere al angajați- lor in efectuarea controalelor medicale obligatorii se aprorie de sută la sută. Mancă mai serioasă de convingere treo.fe dusă de Către rneiiicil din teritoriu mai ales cu care sînt mai la indicațiile d' zenta la vizita „Nu mă doare spun ei. N-am nimic niciodată !“.E adevărat, dar controlul
unii tineri Îndărătnici ° a se p.-e- medicală. nimic — suferit de

medical trebuie făcut tocmai pentru a nu suferi de nimic. Cine sînt „medicii din teritoriu" 7 Sînt șapte medici — cu tot atîtea cabinete — care și-au împărțit în șapte „parcele" teritoriul întreprinderii. Ei consultă cîte patru ore pe zi la cabinet, după care merg pe teren, vizitează secțiile de care răspund.— Sînt oameni cu state vechi în întreprindere — ne explică- doctorul Marcel Rizescu. directorul spitalu-

de muncă. Multe din măsurile de îmbunătățire a mediului ambiant In diferite secții, ateliere, sectoare și locuri de muncă au fost luate și aplicate pe baza conlucrării fructuoase dintre cadrele medicale, activul sindical din întreprindere și conducerea administrativă.Pentru a se preîntîmpina și evita îmbolnăvirile unor angajați care nu mai pot face față. în condiții optime. obligațiilor de serviciu

că mai . rezerve.

Organizarea controlului medical 
la întreprinderea „23 August” 

din Capitală

pe platforma Indus- „23 August", cei șapte au cîte douăzeci mult.
Unii vechi- de ani Ei cu- mulțl pe

lui de trială dintre mc de și chiar mainosc personal foarte muncitori, nu numai cei cu probleme de sănătate. Au devenit un fel de medici „ai casei", care iau măsuri ori de cîte ori este cazul, aplică tratamente adecvate sau îi îndrumă pe oameni spre cabinetele de specialitate fără a mal Iul medical se preocupă starea sănătății oamenilor, ci și de condițiile lor de muncă.în afară de cei șapte medici din teritoriul întreprinderii, în cadrul policlinicii există și doi specialiști în medicina muncii, cu multă experiență : doctorii Toma Velio și Dumitru Cantemir, care cunosc foarte bine specificul tuturor locurilor

ale policlinicii, aștepta contro- obligatoriu. Ei nu numai de

la un anumit loc de muncă, pe baza recomandărilor și avizului medical, o comisie specială se întrunește de două ori pe lună și hotărăște, dacă este cazul, schimbarea locului de muncă. In prima jumătate a acestui an s-au făcut cî- teva zeci de asemenea schimbări pentru angajați! predispuși la îmbolnăviri.Sistemul exigent și bine pus la punct al controalelor medicale face ca întreprinderea „23 August" să înregistreze la capitolul „incapacitate temporară de muncă din cauză de boală" indici sub media pe țară, sub cea pe municipiu] București și chiar pe ramură. In ce privește bolile profesionale, acestea sint în continuă scădere, ani în urmă gistrau anual cazuri. Acum întîmplătoare

atunci cind apar se tratează la timp, eficient.Pentru ridicarea stării de sănătate a miilor de angajați de la marea întreprindere „23 August", cadrele sanitare de aici ne-au spus și ne-au convins există și alteAstfel, se studiază posibilitatea luării unor măsuri de amplasare mai rațională a unor colective de lucru în cadrul halelor mari și de protejare a acestora prin amenajări simple, pentru evitarea curenților de aer (cauză a unor răceli), a poluării fonice și a celei cu gaze și praf. Se cere o preocupare mal stăruitoare din partea conducerii întreprinderii pentru întreținerea instalațiilor menite să asigure o temperatură constantă, propice sănătății în unele sectoare — ventilație, geamuri la ferestre, perdele de aer cald (iarna) — pentru îmbunătățirea In continuare a condițiilor de muncă în cîteva secții mai vechi. Alte măsuri tin de munca medicilor, care trebuie să facă educație sanitară în rîndul tinerilor. Aceasta ar putea începe cu cîteva expuneri despre relația strînsă dintre alimentație și sănătate. In prezent, cantina întreprinderii este foarte bună, cu meniuri variate și ieftine, dar din cei peste 110o locatari ai căminului pentru tineret numai 70—80 apelează la ea. De asemenea, este cu totul deficitară servirea prin bufete de incintă.Sînt numai cîteva posibilitățile interne nefolosite, dar care ar spori eficienta controlului medical obligatoriu.
Al. PLAIEȘU

toare. Așa, de pildă, în ultimii ani, pe lingă numărul mare cadre tinere care au fost alese în rourile organizațiilor de bază și în comitetele de partid din întreprinderi. sate, instituții, din rîndul activiștilor U.T.C. au fost promovați în aparatul de partid, de stat și al organizațiilor obștești 20 de tovarăși, Iar 9 au fost trimiși la școli de partid.Biroul comitetului județean de partid acordă o atenție sporită sprijinirii cadrelor, îndeosebi a celor de curînd promovate, alcătuin- du-se un program special de pregătire suplimentară a acestora, asigu- rîndu-se și însoțirea lor pe teren de către cadre cu funcții de răspundere și experiență mai Îndelungată. Exercităm, de asemenea, un control sistematic și exigent asupra activității și comportării cadrelor în scopul sprijinirii acestora pentru a nu comite greșeli care să le facă inapte în funcțiile pe care le îndeplinesc. Nu ezităm să luăm și unele măsuri organizatorice atunci cind situațiile le impun. Este, de pildă, cazul întreprinderii de piese turnate Cimpina, unde activitatea consiliului oamenilor muncii nu a putut fi îmbunătățită In principal din cauza fostului director, care nu dovedea exigența, spiritul de inițiativă și tenacitatea pe care le reclama funcția deținută. Trecîndu-se la înlocuirea acestuia, luîndu-se și alte măsuri politice, tehnice și organizatorice, s-a reușit a se lichida în bună parte stările de lucruri negative. Imprimîndu-se activității colectivului de conducere un spirit muncitoresc, de disciplină și responsabilitate, întreprinderea a reușit să-și onoreze în condiții superioare sarcinile de plan.Punînd în evidență unele rezultate șl aspecte din experiența pe care am obtinut-o în promovarea, pregătirea și educarea cadrelor muncitorești, nu scăpăm totuși din vedere faptul că observațiile critice cuprinse în cuvintarea tovarășului NiColae Ceaușescu la consfătuirea de la C.C. al P.C.R. din 12—13 mai a.c. au -o mare valabilitate și actualitate și pentru județul nostru. Re- analizînd, în lumina acestor indicații, întregul nostru sistem de selecție, pregătire și promovare’ a cadrelor, rezultă că trebuie să ne preocupăm cu și mai multă intensitate de promovarea cadrelor cu experiență șl spirit muncitoresc, mai ales în a- paratul propriu al consiliilor populare. în conducerea unor instituții de stat la nivel județean, precum și in organismele de conducere colectivă din unele întreprinderi, unități comerciale și ale cooperației etc. In acest scop, comitetul nostru județean a elaborat un plan unitar, de perspectivă, pentru selecționarea, pregătirea și promovarea cadrelor. Plantțl prevede ca principal obiectiv asigurarea și pregătirea, ca număr și structură, a forței de muncă. In raport cu necesitățile actuale și de dezvoltare ale unităților, pînă în anul 1980. De asemenea, planul vizează asigurarea condițiilor de încadrare cu cadre coresDunzătoare a funcțiilor de partid, de stat, economice, de masă si obștești din nomenclatura organelog de partid.Prin modul în care este conceput, planul se constituie într-un sistem precis de lucru în stabilirea necesarului de cadre, în asigurarea, pregătirea și promovarea lor, în cunoașterea și urmărirea evoluției fiecărui om care îndeplinește o funcție sau face parte din rezerva de cadre.Prin creșterea și mai puternică — numerică și calitativă — a prezenței elementelor muncitorești în organele meniile asigura ritului nitorie popor pentru înfăptuirea exemplară a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
Constantin M.ARINOV 
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.

Imagine estivalâ din stațiunea' Costlneștl

de conducere din toate do- vieții economico-sociale vom manifestarea plenară a spi- revoluționar. trăsătură defi- a luptei întregului nostru

Cerințe 
justificatePe platforma de C.T.E. Rogojelu crează numeroși muncitori și tehnicieni. După cum aflăm din- tr-o scrisoare adresată redacției de mai multi semnatari, ei se întrec zi și noapte în muncă pentru a da viată sarcinilor ce le revin din programul elaborat de partidul nostru de e- dificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Dar. afirmau ei. cei care poartă răspunderea asigurării u- nor condiții cît mai bune de viată nu-si fac întotdeauna în mod corespunzător datoria. Servirea la magazine, care sint și slab aprovizionate, gospodărirea coloniei, a dormitoarelor comune, curățenia în unele u- nități de alimentație publică lasă de dorit. Ei mai sesizau un fapt care contravine hotă- rîrilor de partid privind rezolvarea scrisorilor oamenilor muncii : deși au sesizat toate acestea organelor locale, nu s-au luat măsuri In raport cu cerințele lor pe deplin justificate. Am trimis scrisoarea, sore soluționare, Consiliului județean al sindicatelor Gorj, Răspunsul său confirmă în mare parte temeinicia celor relatate și redă măsurile luate. Este a- devărat că magazinul textil din Colonia Roșia a stat închis o perioadă mai mare de timp deoarece gestionarul — Maria Năs- tase — a avut lipsă în gestiune, pentru care a fost deferită organelor de justiție. în legătură cu acest aspect ținem să menționăm că ar fi fost necesar să fie întrebată conduce- , rea organelor de resort județene dacă nu cumva este mult prea mult o perioadă de un an pentru găsirea unui alt gestionar. Să nu se uite că în acest timp oamenii au bătut drum lung ca să-și cumpere cele trebuincioase. Răspunsul precizează. este adevărat. că magazinul a

fost deschis si In prezent este bine aprovizionat cu toate mărfurile solicitate de consumatori. Cu prilejul verificărilor a reieșit. de asemenea, cămagazinul alimentar este aprovizionat cu zahăr, ulei comestibil, mălai si alte produse în cantităti corespunzătoare. Nădăjduim că nivelul aprovizionării se va menține constant si nu se va mat da prilej de sesizări. Din răspuns aflăm că cele relatate în scrisoare în legătură cu comportarea unor lucrători ai magazinului sint adevărate. Au fost înlocuiți cei de la raionul de mezeluri, care uitau să d-'a restul la bani... dar. în schimb, dădeau lipsă la cîntar. La cantina- restaurant de pe platforma industrială se servesc două meniuri : unul la comun, al cărui preț este de 6.50 lei, și altul special cu prețul de 12 lei. Sîntem apoi Informați că. organizat la Indicația comitetului județean de partid, controlul obștesc a scos în evi-

sa- în- pen-

dentă insuficienta preocupare din partea unor factori de răspundere pentru buna gospodărire a coloniei, a dormitoarelor comune etc., fapt pentru care s-au aplicat sancțiuni celor vinovați. în sfîrșit. se precizează că pentru deficiențele găsite la bufetul Roșia inspecția nitară a dispus chiderea unității tru igienizare.După cum rezultă din răspunsul primit, măsurile luate au schimbat situația. Era nevoie însă să se aștepte această sesizare și intervenția organului sindical județean pentru ca cel plătiți a- nume 6ă asigure muncitorilor condiții corespunzătoare de viată să-și facă datoria 7 Cel puțin, dacă ei n-au simțul răspunderii, a- tunel să fie mai sistematic controlați de forurile competente județene, tntrucît probleme de felul celor ridicate în scrisoarea sus-amintită nu sînt periferice, ci stau în a- ienția partidului nostru.
Concis, la obiect* Consiliul popular a! județului Iași : Urmare scrisorii unui grup de cetățeni din satul Valea Lupului, prin care solicită executarea unor șanțuri de evacuare a apelor din zona unor locuințe. vă comunicăm că s-a întocmit și s-a pus în aplicare un plan de măsuri de amenajare a întregii zone, în care sint incluse și lucrările de desecare la care se referă. Toate aceste lucrări sint programate să fie realizate august a.c. în luna® Centrala Industriei bumbacului : semestrului II a.c., pentru a veni în acoperirii cererilor consumatorilor, se circa 1,5 milioane basmale tip ..Ileana" „Sanda", în desene și poziții coloristice variate. Pentru anul viitor, cantitățile acestor sortimente ce vor fi livrate unităților comerciale vor crește în mod substanțial.

în cursul sprijinul vor livra șl
• Consiliul popular al județului Vaslui : Direcția sanitară a județului va repartiza un cadru permanent, cu pregătire medie, la punctul sanitar Vovrieștl, comuna Băcești. în vederea asigurării asistenței medicale a locuitorilor din acest sat.
e întreprinderea eleetrocentrale București t în legătură cu neplata orelor suplimentare efectuate de personalul de reparații din C.E.T. Bucu- rești-Sud, s-au luat măsuri corespunzătoare, drepturile acestora fiind achitate. în același timp, s-au aplicat măsuri disciplinare celor vinovați. Totodată, conducerilor unităților li s-a atras atenția asupra obligativității urmăririi permanente a achitării în termen a drepturilor personalului.

Neculal ROȘCA

/

Serviciul judiciar al miliției Capitalei a cercetat, in stare de reținere, pe Ciucă. Cine este riță 7 Tudorița e 20 de ani, de fel dețul Constanța.nerii pentru cercetări : furt. In timp ce se afla în marele magazin „Victoria" a încercat să dispară cu un frumos costum din in. Nu știm dacă respectivul costum 1 s-ar fi potrivit sau nu, dar viitoarea Îmbrăcăminte o să-i fie pe măsură. Și de învățătură. Pentru că, pînă la 20 de ani, Tudorița nu s-a omorit cu munca, astfel că la întrebarea anchetatorilor : Unde lucrezi 7 — ea a ridicat din u- meri. Parafrazînd cunoscutul clntec care-i poartă numele, 1 s-ar potrivi zisele : „Cine te-a 
făcut pe tine / Tudorițo nene / 
Nu te-a-nvățat și de bine I 
Dragă Tudorițo ' nene / Tudorițo să-ți spun drept / Tudorițo 
nene / Mamei ii faci rană-n 
piept / Tudorițo nene I Nu e 
rană de cuțit / Tudorițo nene / 
Ci e de om necinstit...

Rubrlcd redactată de 
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Sointeli*

numita Tudorița această Tudo- o fetișcană de din Săcele, ju-' Motivul reți-
LA I. C.S „ALIMENTARA" BACAU

Preocupare pentru creșterea și modernizarea rețelei
fde mo- rețelei muni- marile

In ultima vreme, acțiunea dernizare și dezvoltare a magazinelor alimentare din cipiul Bacău a inclus atît magazine din centrul orașului, cîtși pe cele din cartierele Aviatori. Șerbănești, Gherăești. Totodată, pentru locuitorii noilor cartiere de locuințe Cremenea, Cornișa Bistriței. Milcov au fost date în folosință complexe de tip BIG și numeroase alte unități specializate. Aproape in fiecare cartier au fost înființate magazine „Gospodina", iar pe strada Războieni din centrul orașului a fost amenajată o mare rotiserie. La ora actuală, peste 90 la sută din cele 146 de unități existente în oraș sînt modernizate și specializate. Tov. Gheoghe Manolache. directorul I.C.S. „Alimentara", ne-a informat că pînă la finele anului vor fi modernizate și celelalte unități. Totodată, vor fi date în funcțiune două noi mari magazine de tip BIG cu un bogat sortiment de produse complementare In cartierele Miorița și Cremenea-Sud, precum șl două noi rotiserii. Paralel cu mo-

în centrul orașului Satu-Mare 
Foto : S. Cristian

Cu 7—8 se mai înre- cîteva zeci de sînt cu totul și izolate, iar

demizarea și diversificarea rețelei, conducerea întreprinderii este preocupată de introducerea unor forme moderne de servire. De altfel, la Bacău, aproape 98 la sută din numărul unităților sînt organizate pe bază de autoservire, iar pe lingă marile unități industriale au fost înființate 14 microcase de comenzi. Pînă la sfirșitul acestui an vor ti organizate asemenea micromaga- zlne și la întreprinderea de mașini- unelte, întreprinderea de șuruburi, trustul județean de construcții.O atenție deosebită se acordă comerțului stradal — in special pentru desfacerea produselor zaharoase și a băuturilor răcoritoare. Asemenea puncte de desfacere au fost amplasate în apropierea zonelor de agrement de pe malul Bistriței, la ștranduri și în parcuri. Toate aceste preocupări pentru mal buna organizare a comerțului se reflectă și în realizări. în primul semestru al anului, I.C.S. „Alimentara" Bacău a vîndut peste prevederile planului produse în valoare de circa 12 milioane lei. (Gh. Baltă).) .______________________

(Urmare din pag. I)Am trecut, mai mult la insistentele doctorului, pe la o creșă-grădiniță, patronată de una dintre marile unități industriale din oraș: întreprinderea de confecții. Abia am pătruns Înăuntru și ne-am văzut Înconjurați de vreo 200 de cc-pii. Unii dintre ei erau așa de mărunți incit, mergînd, so legănau ca puii de rată și abia de rideau într-un dinte, iar alții crescuseră în- tr-atit de mari, că-i puteau duce in brațe pe primii. Aici le-am cunoscut pe surorile Mavriche : Mihaela. Vasilica. Liliana și pe fratele lor Cornel. Am întreba t-o pe cea mai mare tre fetițe :— Ce vrei tu să te Liliana 7— Vreau să ajung ca dia Comăneci. Sînt doar cu 8 ani mai mică 1Am cunoscut-o, chiar acolo la creșă, și pe mama

din-faci,
Na-

copiilor — Carolina Mavri- che — o tinără muncitoare.— Nici nu vă imaginați, ne-a mărturisit ea, cit de prețios e ajutorul cre.șei și grădiniței pentru noi. femeile cu copii mici. Chiar
m-a șl trimis Înapoi să nu care cumva să se fi făcut vreo greșeală. Da’ de unde, nici o greșeală ! Am adus acasă situația făcută de contabilă. O am și acum : pentru primul copil se pla

Ziua era pe sfîrșlte și parte dintre copiii mai mari se îndreptau — valuri. valuri — spre poarta grădiniței. Am văzut atunci unul dintre ei inaintînd tocmai Invers. Împotriva
De ce zboară berzele...

în ziua cînd consiliul popular municipal a făcut fabricii de confecții cadou creșa și grădinița, ml-am și dus cei 4 copii acolo. Auzisem că se plătește puțin pentru întreținerea unui copil la grădiniță, dar cind. după o lună, m-am dus să achit nota, nici nu mi-a venit să cred. încă bărbatu’ meu, care e lăcătuș la întreprinderea de hîrtie și celuloză „Letea",

tește lunar 38 lei. pentru al doilea — 29, pentru al treilea — 28, iar de la al patrulea în sus numai cîte 22 lei. Cu alte cuvinte, masa. casa, educația și îngrijirea celor 4 copii ai mei mă costă lunar 123 lei. Este foarte convenabil, mai ales dacă ținem seama că bărbatu-meu încasează, tot lunar, cîte 710 lei alocație de stat I

„curentulul". Era grăsun, roșu la față și dîrz.— Ei, incotro 7 — l-a Întrebat sora Elena Vasila- che. Iar el s-a recomandat pe loc și a spus motivul :— Pe ghin! mă cheamă Vasali și am di la disărt I...Doctorul spunea, ceva e de meserie plecînd din Bacău fără vedem și maternitatea spi'
uitat țocolataAndon mai tîrziu, pediatru și ne că că să

talului înseamnă că ne-am pierdut timpul de pomană. Am trecut, de aceea, și pe la această instituție socială. E o clădire aproape nouă, solidă, spațioasă, dotată după ultima „scoarță" a tehnicii medicale. în care femeile sint tratate cu deosebită grijă, cu toată căldura. Aici, bărbații nu au ln,să acces decit in birouri și într-o sală în care așteaptă .tații să li se spună „băiat sau fată". în care se așteaptă cu flori ș.a.m.d. Am intrat și noi în holul acela și am aflat de la o soră că în ziua aceea Bacăul se înmulțise cu încă 21 de oameni.La plecare. în parcul din fața maternității, era liniște. Și totuși... De undeva, de sus, părea că ceva, ca un fîlfîit Ne-am întrebat : fie 7 Probabil, latate venise un nou stol d« berze...
se aude de aripi.ce să matemi-
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„Victoria"-Timișoara METALUL
CONSTRUCȚIILE ZOOTEHNICE

executate ritmic, gata la termen
în unitățile agricole din județul Ilfov se execută, în acest an. importante obiective de investiții productive. Comitetul județean de partid a întreprins numeroase măsuri pentru respectarea graficelor stabilite și pentru punerea în funcțiune la termen a construcțiilor agrozootehnice. Acționînd pe baza unor programe unitare, beneficiarii și constructorii au stabilit obiectivele prioritare care pot fi gata în devans pentru a contribui la creșterea mai rapidă a producției animaliere sau la buna desfășurare a activității în celelalte sectoare ale agriculturii. „în primele șapte luni din acest an s-a depășit cu 17 la sută planul total de investiții agrozootehnice și de îmbunătățiri funciare — preciza ing. Va- sile Ignat, șeful sectorului de investiții din direcția agricolă județeană, în aceeași perioadă s-a realizat 60 la sută din planul de construcții- montaj în fermele și complexele zoo- . tehnice ale sectorului agricol cooperatist".O analiză atentă a stadiilor fizice, efectuată de organele județene, duce la concluzia că este loc pentru mal bine, că experiența bună acumulată pe multe șantiere poate și trebuie să fie extinsă și generalizată cu mai multă perseverență, astfel încit fiecare obiectiv de investiții să poată fi dat la timp in funcțiune. Intrucjt pe unele șantiere lucrările sint întârziate, se cere o colaborare mai strînsă între beneficiar și constructor, întrajutorarea cu forță de muncă și mijloace de transport. în acest sens, se cuvine subliniată activitatea desfășurată de sutele de constructori, din care multi sint țărani cooperatori. Pe șantierul viitoarei ferme de vaci de la cooperativa agricolă Chir- nogi, de pildă, alături de meseriașii Trustului de construcții industriale Ilfov lucrează și 40 de cooperatori. Colaborarea este rodnică; deși termenul de punere în funcțiune a acestui o-

biectiv economic este în anul viitor, cooperatorii și constructorii au hotă- rit să execute cea mai mare parte a lucrărilor încă din acest an. Se cer însă concentrate eforturile pentru a executa în mod eșalonat diferitele obiective începute, spre a putea fi terminate mai repede, în ordinea cerută de fluxul tehnologic.Mai multă preocupare se cere pentru finalizarea eforturilor depuse pe acele șantiere unde s-au conturat forme noi de colaborare între beneficiari și constructori. De exemplu, pe șantierul de investiții de la cooperativa agricolă Bucșani au fost deli-

zarea pregătirii și distribuirii furajelor în fermele de taurine este în linii mari încheiată. Spunem în linii mari pentru că. deși construcțiile sint gata, mai lipsesc diferite utilaje fără de care darea în funcțiune a bucătăriilor furajere este tergiversa- . tă. Desigur, este nevoie de un susținut pentru îmbunătățirea nizării muncii și recuperarea zierilor în execuția bucătăriilor jere, în special la cooperativele ____cole Radovanu, Ciocîrlia si altele. în aoeste unități, nici pină acum nu s-a deschis finanțarea pentru executarea instalației electrice.
Pe șantiere din județul lifov

mitate de la bun început obiectivele care urmau să fie executate de T.C.I. Ilfov și cele realizate în regie proprie de către cooperativă. Ca urmare, construcția fermei pentru vițele de prăsilă este în faza finală. Constructorii T.C.I. au executat grajdurile, iar cooperatorii au încheiat construcția bucătăriei furajere. Totuși, pentru desfășurarea normală a procesului de producție este necesară mai multă stăruință în vederea încheierii lucrărilor de alimentare cu apă, fără de care adăposturile nu vor putea fi populate cu animale.Și la alte construcții zootehnice se impune o corelare mai judicioasă a activității în vederea încheierii acelor lucrări care condiționează funcționarea normală a capacităților de producție. în acest sens, se cer revăzute graficele de execuție in fermele și complexele zootehnice unde se extinde mecanizarea proceselor de producție care necesită un volum mare de muncă. La cooperativele a- gricole Adincata, Bălăiceanca. Bel- ciugatele. Jilavele și altele, mecahi-

efort orga- intir- fura- agri-

în scopul creșterii productivității muncii și pentru a se realiza o mai bună hrănire a animalelor. în complexele intercooperatiste de creștere a porcilor urmează să fie mecanizată distribuirea furajelor. La complexele de la Tămădău și Jilavele se remarcă buna coordonare a eforturilor mecanicilor aparținînd unităților beneficiare și celor din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii. La complexul din Tămădău. de pildă, sint. gata, în devans față de termenul fixat, trei linii tehnologice de distribuire automată a furajelor. Specificul a- cestor unități, intrate de mai multi ani în funcțiune, impune execuția rapidă și darea în exploatare intr-un timp cit mai scurt a lucrărilor începute, pentru a nu stânjeni fluxul normal al producției. Dar la complexul de creștere a porcilor de Ia Izvorul, constructorul — T.C.I. Ilfov — a părăsit șantierul, lăsînd neterminată stația de măciniș și amestec al furajelor. Una din cauzele acestei situații este slaba colaborare dintre constructor■ și beneficiar. Este adevărat, execu-

ția acestui obiectiv a fost reluată, dar întârzierile n-au fost recuperate.Pentru terminarea la timp a construcțiilor zootehnice se cere ca pină la începerea campaniei agricole de toamnă să fie dirijate forte de muncă și mijloace de transport suplimentare pe șantiere, ceea ce ar permite să fie grăbite lucrările, să fie recuperate restanțele a- colo unde au apărut. Se cuvine remarcată inițiativa consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole din Gîrbovi, Gurbănești și altele, care asigură o judicioasă repartizare a fprței de muncă și mijloacelor materiale. Consiliile de conducere agricole lașă însă execuția grajdurilor și saivanelor numai pe seama trustului de construcții. La cooperativa agricolă Oinacu, după ce au fost demolate grajdurile vechi pentru a fi amplasată o fermă modernă de creștere a vacilor, execuția acesteia a rămas in faza de început. Este o situație „de excepție", ni s-a spus, dar nu se poate admite nici un singur caz de acest fel.Accelerarea lucrărilor pe șantierele de construcții agrozootehnice, corelarea graficelor de construcții și montaj, întărirea ordinii și disciplinei. a spiritului de exigență și responsabilitate față de calitatea execuției, buna cooperare dintre beneficiar și constructor pentru punerea în funcțiune la termenul fixat a fiecărei noi capacități de producție trebuie să constituie obiective prioritare pe agenda de lucru a organelor și organizațiilor de partid de la sate, a consiliilor populare și organelor agricole. Este necesar ca prin unirea forțelor constructorilor și beneficiarilor să se asigure terminarea construcțiilor începute și amenajarea celor existente, astfel incit întregul efectiv de animale să poată fi adăpostit in bune condiții.
C. BORDEIANU

ale altor cooperative

0 unitate fruntașă, 
cu muSți fruntași întreprinderea de încălțăminte și mase plastice „Victoria" din Timișoara, se situează in rindul unităților industriale timișene care și-au îndeplinit și depășit angajamentul asumat in întrecerea socialistă pe 1976. După cum ne informează tovarășul loan Nicoară, director adjunct al întreprinderii, în perioada care a trecut de la începutul anului, colectivul întreprinderii a realizat o producție globală suplimentară în valoare de 13,7 milioane lei, în timp ce la producția marfă depășirea reprezintă 35,3 milioane lei. Peste prevederile planului au fost produse 283 700 mp mase plastice pe bază de P.V.C. expandat și 183 700 mp mase plastice din P.V.C. compact. Aceste sporuri s-au obținut în condițiile depășirii productivității muncii planificate cu 5,7 la sută și reducerii cheltuielilor de producție, concretizate în economii suplimentare de aproape un milion lei. Consolidînd prestigiul de care se bucură produsele ce poartă marca „Arta Guban", creatorii de aicj au realizat incă 15 sortimente noi de mase plastice, 30 de modele de marochinărie, 43 modele de încălțăminte, 22 modele de corpuri de iluminat și 15 modele de accesorii metalice. Rezultatele remarcabile cu care colectivul de muncitori și specialiști întâmpină marea sărbătoare de la 23 August sint roadele mai bunei organizări a muncii. întăririi ordinii iși disciplinei, utilizării cu maximum de eficientă a capacității utilajelor și instalațiilor, valorificării superioare a materiilor prime indigene, și introducerii unor tehnologii moderne de fabricație. Printre fruntașii întrecerii socialiste care au -contribuit la obținerea acestor succese se află muncitori, maiștri și. tehnicieni ca Valeria Diaconu, de la secția accesorii metalice. Ioana Roșu și Margareta Kuruczi, de la secția încălțăminte, Dorel Oprea, loan Meșter și Martin Fakelman, de la secția mase plastice, Nicolae Godeanu, de la secția mecanoenergetică, Etelca Raba și Elisabeta Fuhri, do la atelierul confecții și multi alții. (Cezar Ioana).

valorificatConstructorii de rulmenți din Bir- lad și-au respectat angajamentul asumat în întrecerea socialistă și au realizat în primul semestru o producție globală suplimentară de 29 000 000 lei (față de 30 milioane lei angajament anual) și o producție- marfă de 14 000 000 lei (din cele 15 milioane lei angajament), în condițiile îndeplinirii sarcinii de creștere a productivității muncii în proporție de 190.5 la sută. Aceste rezultate au favorizat atît încadrarea în cuantumul de cheltuieli la 1 000 lei producție-marfă, cit și obținerea unui beneficiu suplimentar de aproximativ un rmlion lei. La aceste realizări a contribuit in bună măsură reducerea consumurilor de metal, energie si combustih'l. La metal, spre exemplu, s-a obținut o economie de peste 200 tone de oțel pentru rulmenți, folosindu-se în același timp, ca materie 300 tone care 45 tone pentru

superior

Dovezi ale hărniciei și priceperii gospodărești

CALITATEA PRODUSELOR
opreocupare constantă a întregului colectiv

De hărnicia colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea de confecții din Călărași se poate convinge oricine, chiar înainte de a se opri în secțiile de producție. Pentru că despre activitatea sa rodnică din acest an vorbesc faptele, rezultatele obținute în îndeplinirea planului și. a angajamentelor asumate în întrecere. Astfel, evidențele întreprinderii atestă că aici sarcina de creștere a productivității muncii a fost depășită lună de lună, pe această cale obținîndu-se o producție industrială suplimentară în valoare de mai multe milioane lei. în același timp, prin reducerea cheltuielilor materiale de fabricație, în primul semestru s-au realizat economii la prețul de cost de peste 3 milioane de lei.Indiscutabil, asemenea succese oferă motive de justificată mindrie pentru colectivul întreprinderii din Căiărași. Cum se știe însă, o sarcină deosebit de importantă, de o permanentă actualitate, care stă în fala tuturor colectivelor de întreprinderi constă în ridicarea continuă a nivelului calitativ al produselor, astfel incit.tot ceea ce se creează și se produce să corespundă exigențelor mereu crescinde ale economiei naționale și populației. Cum este înțeleasă o atare sarcină la întreprinderea de confecții din Călărași, ce pîrghii sint acționate aici pentru înfăptuirea ei 7— Acordăm o mare atenție îmbunătățirii calității produselor — ne spunea inginerul-șef al întreprinderii. Ilie Firică. In acest scop, a fost întocmit și se aplică un plan de măsuri cuprinzător, bine fundamentat. El se referă la toate aspectele care condiționează calitatea produselor — de la intărirea controlului calității materiilor prime și materialelor pină la ambalarea, depozitarea și expedierea produselor finite.Consultăm planul de măsuri. în- tr-adevăr, el cuprinde foarte multe soluții de natură tehnică și organizatorică, menite să ridice pe o treaptă superioară calitatea produselor. Notăm, bunăoară, că pentru întărirea controlului la recepția materiilor prime a fost înființat un colectiv puternic, bine instruit, cu o înaltă pregătire profesională. Alte numeroase măsuri se referă la multiplele aspecte pe care le ridică calitatea produselor pe fluxul de fabricație, la îmbunătățirea condițiilor de depozitare și prezentare a produselor finite. Cu alte cuvinte, este un plan de acțiune amănunțit, care vizează soluționarea optimă a problemelor ce privesc respectarea normelor de calitate a produselor. Nu vom insista asupra lui. în schimb, vom căuta să aflăm cum sint transpuse în practică prevederile sale.Ne oprim, mai întîi, în atelierul nr. 5. Aici, nu de mult, s-a introdus în fabricație un nou produs : pardesiu pentru adolescente. Toate produsele realizate pină acum au pri-

mit viza controlului final de calitate, fiind executate ireproșabil.— Două sint căile acestei reușite — ne relata șefa atelierului, Orten- sia Ghioca. In primul rind. acordăm o atenție sporită calificării și perfecționării pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor. In al doilea rind, lansarea în producția de serie a noilor produse este precedată de o atentă și minuțioasă pregătire a fabricației.— în cazul de față, cum s-a procedat ? •— înainte de a începe fabricația de serie, împreună cu tehnologul, am luat un produs și am explicat colectivului curti se execută corect fiecare operație în parte, i-am atras atenția .asupra deficiențelor care ar putea să intervină și cum pot fi ele
Măsuri practice 

la întreprinderea 
de confecții 
din Călărași

preîntâmpinate. Explicațiile teoretice au fost urinate de probe practice : tehnologul a executat, în fața lucrătorilor, toate operațiile, apoi a venit rindul acestora să treacă la mașină. Procedîndu-se astfel, orice neînțelegere s-a clarificat pe loc, toți lucrătorii au reușit să cunoască temeinic operațiile pe care urmau să le execute la noul produs. Lucru confirmat apoi în producție.Așa se lansează în fabricație noile produse în toate secțiile întreprinderii. Este o metodă care se dovedește deosebit de eficace : numai de la începutul anului și pină acum, aici au fost introduse in fabricație peste 150 de noi modele si ele se realizează la un inalt nivel calitativ. Dar trebuie spus că în vederea a- similării cit mai rapide a produselor noi și respectării normelor de calitate," în întreprindere au fost dezvoltate și intârite, cu cadre bine pregătite, serviciile tehnice, laboratoarele și compartimentele de creație. De asemenea, în această unitate economică funcționează o stație- pilot, unde sint studiate noile modele înainte de a fi introduse in fabricație, se elaborează și verifică procesele tehnologice și se experimentează utilajele și dispozitivele cu care va fi dotată întreprinderea. Cit privește pregătirea forței de muncă, aici, pentru calificarea noilor angajați, au fost organizate ateliere speciale, ele fiind încadrate cu cei mai buhi tehnicieni dip întreprindere. înainte, cind aceste desfășurau in secțiile de producție, un meșter se ocupa de pregătirea unui număr de 40—50 de
cursuri se
lucratori ;

în prezent, unui tehnician i-au fost repartizați numai 10 lucrători, acesta avînd acum posibilitatea să șe ocupe îndeaproape de pregătirea profesională a noilor angajați.Practic, nu există sector de fabricație în care atari preocupări să nu se reflecte pozitiv asupra produselor. Dar măsurile în acest scop, după cum constatăm, sint mult mai se. La atelierul de croit, ni s-a vorbit pe larg despre insistența cu care se urmărește aici realizarea ritmică a planului.— îndeplinind decadă cu decadă prevederile de plan, respectând cu strictețe normele de calitate — preciza Elena Burciu. ajutor de maistru — creăm condiții favorabile pentru creșterea calității produselor și in celelalte sectoare de fabricație.— Aceasta solicită un efort suplimentar ?— Nicidecum, în întreprindere au fost luate măsuri pentru ca mentația tehnică să fie bine la punct și să o primim la pentru îmbunătățirea aprovizionării cu materii prime și cunoașterea sarcinilor zilnice de producție de către fiecare lucrător. Calitatea și ritmicitatea depind numai de noi. de felul cum este respectată disciplina de producție — de aici pornește totul.Sîrguința și seriozitatea cu care acționează comuniștii, întregul colectiv al atelierului de croit caracterizează activitatea multor altor sectoare de producție. Ele atestă că întreprinderea de confecții din Călărași dispune nu numai de un puternic potențial tehnic și material, ci și de oameni competenți. capabili să realizeze produse de înaltă calitate, competitive pe piața mondială. Și aceasta întrucit, cultivind spiritul de ordine și disciplină, de exigentă si răspundere in muncă, organele și organizațiile de partid din întreprindere au reușit să creeze in jurul problemelor de calitate o largă opinie de masă, să mobilizeze întregul colectiv. „Noi, comuniștii — ne spunea muncitoarea Elena Nicolae — avem datoria să ne situăm, în continuare, în fruntea bătăliei pentru calitate. Avem rezultate bune, dar nu putem spune că au fost e- puizate toate rezervele ințerne de ridicare a calității produselor. în acest domeniu, cerințele beneficiarilor sint și vor fi tot noi putem și trebuie cern"....Asemenea gînduri muncitorii, inginerii și întreprinderii din Călărași și. cu siguranță, la succesele de pină acum, întregul colectiv va adăuga noi fapte de muncă.

calității aplicate aveam să numeroa- de pildă,

docu- pusă timp.

mai mari și să le satisfa-animă pe toți tehnicienii
Ilie ȘTEFAN

Două lucruri ne-au reținut, in mod deosebit, atenția la întreprinderea de radiatoare, e- chipament armături rești. tăm care cina tații fost i_________ ____ ,_______ _____în al doilea rind. trebuie marcat că pe seama nivelului acestui indicator al vredniciei și priceperii gospodărești. de la începutul anului, in întreprinderea bucureșteană a fost obținută o producție industrială suplimentară în va- loațe de 9,5 milioane lei. înde- plinindu-se astfel angajamentul asumat în cinstea zilei de 23 August. Evident, aceste succese au la bază acțiunile întreprinse

metalic, sanitare primul aici. în
obiecte și din Bucu- rînd. no- răstiimpulîncă,a trecut din acest an, sarde creștere a produotivi- muncii pe un angajat a depășită cu peste 2 000 lei.re- ridicării

în unitate pentru utilizarea deplină, cu randament ridicat, a mijloacelor tehnice din dotare și a timpului de lucru, pentru organizarea științifică a producției și a muncii. Ele ilustrează pregnant consecventa cu care colectivul de oameni ai muncii de Ia I.R.E.M.O.A.S. urmărește valorificarea superioară a resurselor de sporire a producției și, îndeosebi, a eficienței economice. Muncitorii Mihai Sipat- ghiu, Nicolae Voicu, Martin Schuller, Elisabeta Iosub, Gheor- ghe Georgescu și Cristea Botan, (în imaginile de mai sus, de la stingă la dreapta) sint doar ' cîțiva din numărul mare al lucrătorilor de la întreprinderea bucureșteană care se evidențiază prin rezultatele bune obținute în întrecerea socialistă.

__ _________ primă, pestede deșeuri metalice, din fabricația de scule. Nivelul cheltuielilor materiale de producție a fost influențai favorabil și de reducerea consumului de energie electrică cu peste un m'lion kWh, de economisirea vnei cantități de 1 383 tone combustibil convențional. S-a înregistrat. în primul •------------------------semestru. un volum de economii Ia prețul de cost de peste 2,5 milioane Iei.Și totuși — cu toate aceste alizări — la treprindierea Birtaid se j economisi. mult, pcit fi duse și mai substanțial consumurile, materiale. Receptive la acest imperativ al zilei în industrie, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii din întreprindere au pus în aplicare măsuri concrete, adoptate nu de mult în urma unei analize la fata locului și a ședinței ținute în unitate de secretariatul Comitetului județean Vaslui al P.C.R.Procedee moderne în obținerea elementelor de rulmenți, cum ar fi : locuirea tehnologiei de strunjire a lelor cilindrice pentru rulmenții vagoane prin forjarea acestora adaos de prelucrare redus : extinderea prelucrării prin ștantare la rece a inelelor pentru rulmenții axiali ; înlocuirea unor colivii de alamă cu colivii din tablă.: folosirea blocurilor de la inelele mai mari pentru confecționarea unor inele mai mici : utilizarea capetelor de bară și a deșeurilor pentru confecționarea unor SDV-uri ș.a. — iată ceea ce a jalonat și continuă să direcționeze acțiunea „Fiecare specialist — un cadru de concepție". Eficientă se dovedește și inițiativa „Să lucrăm două zile pe lună cu SDV-uri economisite", generalizată în secțiile rectificare I, strungărie II și rectificare II. Eforturile privind economisirea otelului se regăsesc și în evoluția normei de consum de metal, care este redusă de la un an la altul. în acest an se va economisi o cantitate de mare decît ce» realizată cincinal 1971—1975, în programele întreprinderii tualul cincinal sint mobilizate, resurse menite să determine o economie de 2 952 tone.Inițiativele și propunerile muncitorești sint stimulate și sprijinite de comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii. Semnificativă ni s-a părut propunerea maistrului Teletin, secretarul comiite-

> re- 
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Coîecîivul
da ta întreprinderea 

da rulmenți din Bârlad 
demonstrează că 

resursele de eccnorr!~?re 
sînt mari

in- ro- de cu

metal mai pe întregul timp ce în pentru ac-

Ioneltului de partid de la secția strun- gărie I,

șurile de prelucrare la secția forjă cu aproximat-iv 20 la sută, aceasta. însemnând obținerea unui _ inel de rulment în plus la 4—5 inele forjate. O propunere valoroasă este „semnată" de Eroul Muncii Socialiste, maistru! Aurel Chiru. secretarul comitetului de partid de la secția profil II. Numai prin aprovizionarea materialului la lungimi fixe de in loc de 3 m. cum se face în zent, s-ar obține o diminuare a suinului de metal de peste 10 anual. De asemenea, prin eliminarea cojirii barelor laminate s-ar înregistra, în cazul aprovizionării cu bare trase, o economie de peste 30 tone oțel anual. Aceste propuneri au fost .imediat incluse în planul comun de măsuri al comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii, urmind ca împreună cu furnizorii să se adapteze tehnologia de fabricare a otelului la lungimile și de calitatea ontimă cerute de întreprindere. Pe această bază se preconizează ca numai in acest an să sa obțină economii suplimentare de 60 tone față de planul initial.Iată și o inițiativă a organizației de tineret. Amănunte ne oferă Aurel Găvan, secretarul comitetului U.T.C, pe întreprindere. în orele libere, sortează rile < și le forjă, tineri formă bune pentru rulmenți. După cum apreciază economistul Ion Dan, responsabilul comisiei de economisire și buna gospodărire a materiei prime și materialelor, prin valorificarea superioară a deșeurilor se va obține o producție de 250 tone rulmenți, în valoare de peste 30 milioane lei. Totodată, se va realiza și o economie la prețul de cost de 2,6 milioane lei.Dintr-un program amplu de măsuri, care angajează întregul colectiv, de la director pină Ia muncitor, am reținut un alt grup de acțiuni care vor fi finalizate în cursul acestui an, în scopul metal cu < vorba de i forjare a i extinderea . _________  . . . .. .......la rece din bandă a inelelor axiale ; înlocuirea tehnologiei de strunjire a rolelor cilindrice cu forjarea s.a.După cum se vede, practic, resursele de economisire a materialelor în această mare întreprindere sint inepuizabile. Acestea izvorăsc din preocuparea întregului colectiv de a găsi noi soluții în vederea unei valorificări superioare a materiei prime și a materialelor. în același timp, trebuie mai bine fructificate potențialul tchnico-ingineresc de care dispune întreprinderea, experiența colectivului în construcția de rulmenți. Se cere o mai susținută și eficientă activitate științifică. care să slujească modernizării mal rapide a tehnologiilor de a mașinilor este dotată Organizațiile bilități de a litico-educativă în toate secțiile, la fiecare loc de muncă, în scopul Înțelegerii de către toți muncitorii, Inginerii și tehnicienii a sensului sarcinilor stabilite în acest domeniu de conducerea partidului.

6 m. pre- con- tone

tinerii deșeu- de refolosit predau la unde alți le trans- i în inele

diminuării consumului de cel puțin 383 tone. Este extinderea tehnologiei de inelelor ne linii automate ; i prelucrării prin ștanțare

fabricație a rulmenților, și instalațiilor cu care unitatea. De asemenea, de partid au mari posi- dinamiza activitatea po-

de a se micșora adao-
In județul Neamțzilei de august.

Foto : S. Cristian

• Jîn cursul duminică, 15 oamenii muncii de pe ogoarele Neamț au campania de 
a cerealelor pe întreaga suprafață planificată. Totodată, a fost realizat integral și planul la

județului încheiat recoltare păioase

Crăciun EALUCI
corespondentul „Scînteii'

s-a încheiat recoltatul păioaselorsămînțarea culturilor succesive. în prezent, toate forțele din agricultura acestui județ sint concentrate la e- xecutarea arăturilor . de vară, la pregătirea însămințării culturilor din toamnă, strînge- rea și valorificarea recoltei din grădinile

legume. Astfel,depină ieri (16 august) s-au executat arături pe 28 000 ha, din care 14 000 ha sint destinate însămințării griului, cultură care, după cum se știe, in această zonă a țării se în- sămînțează mai devreme. (Ion Manea).
Inaugurat duminică în Capitală

T1RGUL DE MOSTRE
DE BUNURI DE CONSUM

cunoaște din primele zile 
o mare afluență de publicDuminică s-a deschis Tîrgul de mostre de bunuri consum in Complexul expozițional din Piața Scînteii. festivitatea inaugurării au luat parte tovarășii Paul Nicu- lescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului de coordonare a producției bunurilor de larg consum, Janos Fazekaș, jnembru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.CfR., viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului interior. Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, membri ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, ai unor departamente economice și centrale industriale, reprezentanți ai întreprinderilor producătoareîncă din prima zi. târgul a stîrnit un mare interes in rindurile publicului : peste 30 000 de vizitatori au fost oaspeții celor 20 de pavi- . lioane. Unitățile cu vîn- zare din incinta târgului au înregistrat o desfacere de peste un milion de lei.Care standuri s-au bucurat de mai mult succes ? Greu de spus. Fiecare pavilion, fiecare stand de exponate a polarizat atenția a numeroși vizitatori, dornici să cunoască ce este nou în domeniul pectiv, ce pregătesc ducătorii de bunuri pentru anul viitor. în pavilioanele industriei ușoare . sint ex-

mai res- pro-

și ai celor comerciale.

de La în centrul preocu- producătorilor de și care se strădu- ofere părinților po-

puse o mare varietate de confecții, croite cu gust și spirit practic, țesături de tot felul, din in și cinepă, din bumbac și lină, din fire sintetice, a căror paletă coloristică incintă ochiul. Noile modele de tri- . cotaje atestă preocuparea creatorilor pentru imbina- narea utilului cu frumosul, ca de altfel și a celor din industria de încălțăminte. Nu mai puține aprecieri întrunește fantezia creatorilor de obiecte din sticlă și porțelan, deosebit lionul în articolele categorie

bun

De un interes se bucură pavi- care sint expuse destinate copiilor, de mărfuri care

se află parilor bunuri iese să sibilitatea de a-și imbrăca frumos copiii, de a le dărui jucării și jocuri cit mai ingenioase și mai instructive.în condițiile în care numeroase familii se mută in casă nouă, interesul față de tot ce se concepe și se produce, în diferite sectoare ale economiei naționale, pentru înzestrarea locuinței cu tot ce este mai nou și mai modern este cit se poate de firesc. Pavilioanele care expun mobilă, cele ce prezintă noile tipuri de frigidere, de mașini da spălat, televizoare și aparate de radio, aspiratoare de praf și alte produse ale industriei electrotehnice și electronice, standurile cu covoare, corpuri de iluminat și alte obiecte destinate căminului cunosc o mare afluență de vizitatori.Și în pavilionul chimiei, în retortele căreia se cre- ază și se produc o sumedenie de mărfuri de larg consum — începînd cu produsele cosmetice și termi- nînd cu detergenții, nelipsiți din nici o gospodărie

— au zăbovit, duminică și luni, numeroși vizitatori. Au fost apreciate — în pavilionul UCECOM — roadele muncii meșteșugarilor din cele mai diferite zone ale țării, făurarii unor obiecte din lut și din fier forjat, din lemn sau din piele a căror faimă este , bine cunoscută pină dincolo de hotarele țării..S-ar putea spune că nu există stand, din sutele cite sint prezentate publicului, care să nu expună ceva interesant și nou, care să nj răspundă unor cerințe reale ale cumpărătorilor. Căci una din preocupările organizatorilor târgului este aceea de a face ca eficiența acestei vaste acțiuni comerciale să se reflecte în apariția pe piață a unui număr sporit de articole noi, care să aducă, intr-adevăr, o îmbunătățire a aprovizionării atît din punct cantitativ, citAcțiunile de studiere a cererii, de cunoaștere a preferințelor publicului, care sint organizate, pe întreaga durată a târgului, vor juca un rol important in ce pri-

populației, de vedere și calitativ.

vește asimilarea in producția de serie a modelelor noi expuse. De aceea, organizatorii târgului, interesați in prelucrarea datelor rezultate din sondajele întreprinse, apelează la bunăvoința tuturor vizitatorilor să-și formuleze opinii și sugestii în legătură cu exponatele.Caracterul de lucru al târgului a fost marcat, din primele două zile, între altele, și de începutul programului de manifestări, .ce se anunță bogat și variat. Ieri, luni, au avut loc o conferință pe tema „înnoirea produselor — cerință a economiei moderne", o paradă a modei în pavilionul S, destinat tricotajelor, proiecții de filme și diapozitive. Și azi, 17 acțiuni radă ade centrala industriei confecțiilor, în pavilionul O, între orele 10—12, conferința „Tendințe în modernizarea rețelei comerciale cu amănuntul în sectorul nealimentar".

programul zilei de august, cuprinde interesante : o pa- modei, prezentată

Rodica ȘERBAN
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Adunare festivă cu prilejul „Zilei presei române**
și al celei de-a 45-a aniversări a apariției
9

„TARA MEA
DE GLORII,
TARA MEA 

DE DOR“

Rolul profesorului

în sala de marmură a Casei Scîn- teii a avut loc, luni, o adunare festivă organizată cu prilejul „Zilei presei române" și al celei de-a 45-a aniversări a apariției primului număr al ziarului „Scînteia".Au participat redactori-șefi, redactori și corespondenți ai presei centrale și periodice, reprezentanți ai U-

' niunii Sindicatelor din presă, poligrafie și edituri, ai conducerii Ra- dioteleviziunil și Agenției române de presă — Agerpres, tipografi.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Alexandru Ionescu, redactor- șef al ziarului „Scînteia". vicepreședinte al Consiliului ziariștilor. . Despre semnificația acestei sărbă-

tori a vorbit tovarășul Ion Cumpă- nașu, președintele Comitetului pentru presă și tipărituri, vicepreședinte al Consiliului ziariștilor.în încheierea adunării a fost a- doptată o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, între altele :

peste veniți s-a
în educația comunistă 
a viitorului specialist

.Scinteii",Redactorii, corespondenții și tipografii .... zentanții ziarelor și revistelor din întreaga țară, ai televiziunii române, întruniți cu prilejul „Zilei presei române" și al celei de-a 45-a aniversări a apariției primului număr al ziarului „Scînteia", vă adresează recunoscători cele mai calde mulțumiri pentru grija și atenția manifestate fată de presă și slujitorii ei. pentru înalta competentă și înțelepciune cu care le călăuziți munca dăruită în întregime și fără preget cauzei partidului, patriei noastre socialiste.în acest cadru sărbătoresc, exprimăm angajamentul nostru solemn dc a munci cu tot mai multă vigoare și competentă, de a ne integra și mai profund efortului constructiv al întregului popor, de a milita mai energic, mai eficient prin cuvîntul tipărit și vorbit pentru înfăptuirea măreței opere de edificare a socialismului multilateral dezvoltat și a comunismului pe pămintul României.Ne sînt de mare preț indicațiile date de dumneavoastră la Congresul al Xl-lea al partidului, mai recent, la Congresul educației politice și al culturii socialiste, pentru creșterea contribuției presei la făurirea conștiinței socialiste a maselor, la dezbaterea problemelor actuale ale vieții economice și sociale, la desfășurarea vastei munci politico-educative a partidului, menite ciparea activă a întregului popor la edificare a noii orînduiri.

repre- Radio-

să sporească parti- procesul istoric de

Cuvîntul dumneavoastră ne călăuzește în strădania de a ne spori aportul la educarea oamenilor muncii în spiritul concepției revoluționare, matcrialist-dialectice șl istorice, la promovarea normelor și principiilor comuniste de etică și echitate. Pentru noi, ziariștii presei de partid, onoarea și îndatorirea cea mai inaltă constau în a milita pe frontul ideologic în vederea traducerii în viată a Programului partidului, a obiectivelor cuprinse în documentele primului Congres al educației politice- și al culturii socialiste — obiective menite să determine ridicarea pe o treaptă superioară a operei de formare a omului nou, om al unei inalte conștiințe socialiste.Constituie un titlu de mindrie pentru noi. ziariștii comuniști, a milita pentru afirmarea și promovarea politicii externe a partidului și statului nostru, orientată ferm spre făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, o lume a păcii și a progresului social.Pe deplin conștienți de menirea și responsabilitatea presei comuniste în societatea contemporană *- se arată in telegramă — vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că ziariștii din România socialistă — români, maghiari, germani și de alte naționalități — militează și vor milita, fără preget, pentru a purta cuvîntul partidului Spre inima și cugetul maselor, a contribui Ia continua înflorire a patriei, Ia întărirea prestigiului ei in lume.
★După festivitate a fost prezentat un moment artistic- susținut de o formație a ansamblului dia română" al Uniunii „Rapso- Genera- ★Ie a Sindicatelor . din România. (Agerpres)

BUZAU. în decorul Muzeului de sculptură în aer liber de la Măgura, în prezența a 19 000 de oameni, mulți din județele învecinate,desfășurat, duminică, spectacolul de poezie și cîntee patriotic intitulat „Țara mea de glorii, țara mea de dor". Manifestarea, componentă a programului de acțiuni politico- educative organizate în în- timpinarea zilei de 23 August și â aniverșării a 1 600 de ani de la prima mențiune documentară a Buzăului, s-a constituit ca un fierbinte omagiu adus partidului și patriei, luptătorilor pentru libertatea și propășirea neamului. La spectacol au participat poeții Veronica Po- rumbacu. Radu Câmeci. Ion Gheorghe, Gheorghe Istrate, Valeriu Bucuroiu. Florentin Popescu, grupuri de artiști a- matorl buzoieni și membri ai cenaclului „Viața Buzăului".îndelung aplaudat, spectacolul se înscrie în suita de manifestări cultural-artistice a căror frecventă desfășurare, în toate județele țării, demonstrează că orientările Congresului educației politice și al culturii socialiste prind viață, dau un nou avînt vieții noastre spirituale, sporindu-i conținutul educativ și tezaurul de frumuseți artistice. (M. Bâzu, corespondentul „Scînteii").
Pictura lui Ștefan Dimitrescu își are. de multă vreme, locul ei bine definit hia valorilor românească, obișnuit să

în ierar- de artă Ne-am o știm prezentă în muzee, in locul rezervat reprezentanților de frunte ai picturii noastre interbelice ; ne-am o- bișnuit să ne gîndim la autorul ei ca la unul din clasicii artei românești. Imaginea pe care o aveam era însă fragmentară. Nici o lucrare de amploare, nici o mare expoziție nu au venit să ne-o explice sau să ne-o prezint însă căla un de a-proape 17 ani (citi au trecut de la ultima retrospectivă Ștefan Dimitrescu, organizată in sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România) o lăudabilă inițiativă a Muzeului de artă din Iași — aceea de a reuni într-o elocventă selecție retrospectivă lucrări dintre cele mai reprezentative ale pictorului — vine să umple acest gol.Răspîndite în cele mai multe muzee ale tării, pînzele și desenele artistului se află, așadar, reunite în sălile Ateneului Român. Ele readuc în atenția generală nu numai mesajul timpului, măsura în care artistul a fost tributar epocii, mediului în care s-a format și dezvoltat, dar și măsura în care, dincolo de toate aceste determinări, a știut să-și afirme personalitatea. Rector al Academiei de arte frumoase din

universro- al pa- N.
Iași, membru fondator al asociației „Arta mână" și apoi „Grupului celor tru" alături deTonitza, Fr. Șirato și O. Han. inițiator al „Asociației generale a artiștilor moldoveni", Ștefan Dimitrescu a desfășurat de-a lungul anilor o activitate complexă, de larg interes cultu-

potrivă un poetic de mare limpezime. întreaga operație de potrivire a culorii, a luminii, a formelor rămîne un proces tainic pe care privitorul nu-1 regăsește decît în rezultatul lui ultim — în lucrările expuse acum, aproape fiecare din ele piese de antologie.Pînzele ni-1 prezin-

sibil (șl cu atît mal mult receptat) în măsura in care subiectul conține profunde semnificații umane.„Morții de la Casin". de pildă, lucrare de un puternic dramatism, realizată în anii primului război mondial, este una din mărturiile dragostei statornice a pictorului pentru țăranii români.

St. N. Nițescu, V. Demetrius etc.), prezentate acum In expoziție, ni-1 relevă înzestrat cu plasticitatea interioară a artistului ce nu-și pierde niciodată interesul pentru oameni. Inflexiunile infinitezimale ale liniei. ale culorii sînt pentru el mijloace de a capta lumea lăuntrică a celor portretizați.

Retrospectiva
Stefan Dimitreseu

ral (a reorganizat pinacoteca din Iași) și de dascăl (Șirato remarca : „De pe urma activității sale pedagogice au apărut în arena plasticii românești o seamă de talente bine pregătite"). Ștefan Dimitrescu a rămas însă în istoria artei românești în primul rînd prin activitatea sa artistică. Expoziția de acum reliefează, odată cu care lucrare, un bru egal pe care torul a reușit păstreze cu remarcabilă acuratețe. Indivi- dualizîndu-și emoția, transfigurînd temele, el le-a relevat poezia conținută. Peisajele marine sau imaginile de la Sîmbăta, portretele de țărani sau florile exprimă deo-

fie- tim- pic- să-l

tă ca pe un poet al omului de pe meleagurile românești, un artist care, refuzînd pitorescul exterior, a știut să-i evidențieze autenticitatea, frumusețea lăuntrică, menea terilor țat, în „Arta menea Tonitza. Dărăscu, Ștefan Dimitrescu a reușit să încorporeze în lucrările sale valori statornice, să ajungă la o esențiallzare a formei, la o accentuare a caracterului ei monumental. Este un proces de decantare care amplifică sunetul grav al trăirii artistice. Există un sens pe care fiecare lucrare il conține, un sens transmi

Ase- majorității plecare au înfiin- 1918, gruparea română", ase- unui Ressu,

„Nu eu am conceput-o, așa am vă- zut-b, așa era acolo, pe front, într-o înserare de moarte" — ar fi spus Ștefan Dimitrescu. referlndu-se la această Care pe Strucția imaginii, toare ne citatea de a descoperi valoarea sentimentului omenesc. Acest tablou, ca și figura „Uncheși- !or“, altă piesă de referință, indică aceeași înțelegere adîncă a sufletului țărănesc. Portretele acestor țărani, fie în ulei, fie in creion sau tuș. nenumăratele portrete de copii, de dobro- gence, portretele prietenilor și cunoscuților (M. Sadoveanu. M. Sorbul, G. Jbrăileanu,

lucrare în lîngă con- puternică a surprinză- apare capa-

Chiar atunci cînd se oprește asupra unui interior („Interior țărănesc") înregistrează o atmosferă familiară, obiecte încălzite de prezența umană. Iar atunci cînd construiește elementele peisajului dobrogean sau ale celui din împrejurimile lașului (unde și-a desfășurat cea mai mare parte a activității) păstrează o vibrație de Intensă afectivitate. Rămîne și în această categorie de lucrări un liric. Este un lirism care învăluie formele colorate ale peisajului într-o lumină calmă. tulburată pe neașteptate de un accent cromatic mai ferm. „Culoarea, spunea el în anii celui de-al treilea deceniu

ține prin ea Însăși șl umbră și lumină, și formă șl modelaj. A- cum merg spre culoare nelăsînd forma".Mărturiile contemporanilor nî-1 prezintă pe Stefan Dimitrescu ca pe un pictor elaborare lentă, medita îndelung fata operei sale, venind asupra complettnd-o. accen- tuînd unele trăsături. Spre deosebire de pictură, desenele șl-au păstrat, Întreagă, spontaneitatea. Mai ales desenele realizate in timpul primului război mondial, cînd împreună cu I. Jalea. C. Medrea, O. Han. C. Ressu, N. Dărăscu, Ștefan Dimitrescu făcuse parte dintr-o e- chipă de artiști < s-ău documentat front. Sint desene o mare frumusețe stilizării, realizate o deosebită știință ___numai a formei, dar și a materialului folosit. „Schițele și studiile lui... — scria N. Tonitza — luate chiar pe front, sau prin satele pe unde devastarea vor rămîne de o rară sufletească răscolitoare artă". Mărturie acestei „puteri de artă" stă întreaga expoziție retrospectivă — care și-ar fi meritat, credem, locul în sălile Muzeului de artă, a- colo unde se organizează cele mai multe dintre expozițiile noastre de prestigiu.

de care în re-ei.

care 
pe 
de

cu 
nu

trecuse inamică, documente distincție și de o putere de

Marina PREUTU

Pregătirea deschiderii noului an școlar și universitar — obiectiv prioritar aflat pe agenda de lucru a conducerilor unităților de învățămint, organelor și organizațiilor de partid, forurilor administrative de resort — include, deopotrivă, asigurarea tuturor condițiilor materiale necesare bunei desfășurări a cursurilor, lucrărilor de laborator, practicii productive, cit și alcătuirea unor bogate programe de acțiuni educative, consacrate formării profilului moral-cetățenesc al elevilor și studenților. In acest context, la Cluj-Napoca s-au reunit în jurul unei mese rotunde rectori, decani și alte cadre didactice din mai multe centre universitare — Cluj- Napoca, Timișoara, Tg. Mureș, Iași, Petroșani, Oradea — activiști de partid, ai asociațiilor studenților comuniști, reprezentanți ai Direcției științe sociale, activități educative și sportive din Ministerul Educației și Invățămîntului pentru a dezbate unul din aspectele deosebit de importante ale activității educative universitare : perfecționarea raportului profesor-student în cadrul acțiunii de îndrumare individuală a studenților.De la bun început au fost subliniate două dimensiuni principale ale acestei activități educative universitare. Primul : caracterul de continuitate, de permanentă al indrumării individuale a fiecărui student sau a unui grup restrins de student) de către un cadru didactic. „Integrarea mal rapidă și fără dificultăți a foștilor elevi în viata de stu- denți, însușirea metodelor de studiu individual șl activitate practică specific universitare, deprinderea cu autocontrolul exigent, alegerea și aprofundarea specializării fac absolut necesară prezența lingă student a unui cadru didactic, unul și același pe toată durata studiilor universitare" ■— preciza prof. dr. docent Ioan Puia, rectorul Institutului agronomic clujean.Al doilea : sfera largă de cuprindere a raportului educativ profesor- student in cadrul acestei îndrumări individuale. In afară de introducerea studentului in viața universitară și îndrumarea spre abordarea specializării — menționate mai înainte — un loc deosebit ocupă preocupările pentru temeinica pregătire politico-ldeo- logică, marxist-leninistă, a viitorului specialist, formarea sa etică, cetățenească, în spiritul dragostei de patrie, al dorinței de a munci din toate puterile pentru înflorirea si propăși-

i

rea ei. „In realizarea acestor obiective — după cum menționa conf. tng. Teodor Alb, prorector al Institutului politehnic din Cluj-Napoca — cunoașterea aprofundată a tînăru- lui de către profesorul îndrumător, colaborarea reciprocă în toate momentele activității universitare rezolvă. dacă se poate spune astfel, 3/4 din obiectivele procesului educativ, de formare politică, etică, umană a tînărului specialist".în această ordine de idei s-a discutat, adueîndu-se puncte de vedere diverse, problema așa-zisului „caracter specific al activității de educare a studenților în funcție de institutul sau facultatea la care a- ceștia învață". „Mi se pare — preciza, pe bună dreptate, conf. dr. Mircea Vasiu, de la Universitatea „Babeș-Bolyai" — că ceea oe trebuie cu adevărat să căutăm și să găsim sînt nu elementele de speci-
Pe marginea 

unei dezbateri 
organizate 

la Cluj-Napoca

De la Ministerul 
SânătatiiDe la Ministerul Sănătății aflăm că la 1 octombrie se organizează un nou concurs de secundariat pentru ocuparea posturilor publicate și rămase libere în urma concursului din 17 mai 1976. înscrierile se fac la nivelul direcțiilor sanitare județene pînă la data de 15 septembrie a.c.La data de 25 septembrie va avea loc și concursul pentru ocuparea posturilor de personal cu studii superioare din institutele de cercetare științifică medicală care au rămas neocupate în urma concursului din 3 mai 1976 (cîte un post la Institutul „Dr. V. Babeș“-Bucureștl ; Institutul de neurologie șl psihiatrie București ; Institutul de medicină fizică, belneoclimatologie și recuperare medicală București ; Institutul pentru controlul de stat al medicamentului și cercetări farmaceutice-București ; Institutul oncologic Cluj-Napoca).Concursul se desfășoară în aceleași condiții care au fost stabilite pentru sesiunea din 3 mai 1976. înscrierile pective brie a.c.

licitate ale procesului educativ Intr-o facultate sau alta — care pentru toți studenții vizează formarea moral-politică și profesională, ca specialist și cetățean al patriei noastre socialiste — ci acele forme optime de îndrumare a studentului care să utilizeze cu maximă eficiență cadrul concret, specific oferit de facultatea respectivă".Dincolo însă de problemele de principiu, dezbaterea s-a orientat, cum era și firesc, spre o analiză mai atentă a neajunsurilor care se mai manifestă în această activitate, spre propunerea unor măsuri adecvate de remediere a lor în apropiatul an universitar. Conf. Vasile Merțicaru, de la Institutul politehnic din Iași, dr. ing. Virgil Negrea, prodecan la Facultatea de mecanică a Institutului politehnic din Timișoara, prof, dr. ing. Nicolae Iliaș, decanul Facultății de utilaj tehnologic a Institutului de mine din Petroșani, conf. Ludovic Adam, decanul Facultății de farmacie din Tg. Mureș și alți parti- cipanți la discuție au relevat, în cuvîntul lor, o seamă de experiențe interesante conturate în activitatea de educație a studenților, eficiența educativă a prezenței profesorilor îndrumători in mijlocul studenților lor in toate compartimentele vieții universitare.— în planul comun de activități educative al rectoratului, A.S.C. șl sindicatului _____  ___ ‘Ioan Puia — sînt prevăzute, drept, numeroase și diverse tăți. Dar, după părerea mea, recții importante de acțiune eficient folosite : exceptînd rile sociale și umaniste, la cursurilor nu valorificăm pe posibilităților valențele educative ale acestora ; activitatea de îndrumare a

spunea profesorul este activi» trei dinu sint profilu- restul măsura

studenților îmbracă adesea aspecte formale (discuții fugare, preocupări unilaterale) ; in sfîrșit, nu folosim pe măsura cuvenită bogatele resurse educative ale practicii în producție, uneori din cauza unor deficiențe de organizare. Se înțelege că, dincolo de constatări, în aceste direcții va trebui să acționăm cu fermitate și consecvență în viitorul an universitar.— Această Îndrumare individuală va deveni deplin eficientă — a a- dăugat conf. Ion Aluaș, de la Universitatea „Babeș-Bolyai" — numai în măsura în care ea se va conjuga cu activitățile instructiv-educative în ansamblul lor într-o manieră armonioasă. în măsura în care activitățile instructiv-educative colective se vor realiza și ele la cota superioară a exigentelor politico-etice ale societății noastre socialiste. O direcție activă de acțiune se Impune, deci, de la sine : mai multă atenție din partea tuturor factorilor educativi universitari — consilii profesorale, organizații de partid, asociații ale studenților comuniști— pentru alcătuirea unor bogate programe de activități educative, care să vizeze cu pregnantă formarea calităților morale ale studenților noștri in spiritul Codului eticii și echității socialiste, al răspunderilor majore ce le revin față de patrie și popor.Consemnăm. în loc de concluzii, și alte cîteva propuneri formulate dc participanții la dezbatere, pe care el înșiși. în numele instituțiilor pe care le reprezentau, s-au angajat să le transpună în practică :— mai multă educație prin fapte și nu doar prin sfaturi ; cu alte cuvinte, ridicarea exemplului personal al profesorului îndrumător la cota cea mai înaltă : riguroasă ținută științifică și temeinică pregătire profesională aplicate la cursuri și activități practice — conf. dr. Sorin Mager, de la Facultatea de chimie din Cluj-Napoca ;— colaborarea mai strînsă a profesorilor îndrumători cu asociațiile studenților comuniști în îmbogățirea vieții din cămine a studenților— Eugen Victor Breaz, student la I.M.F., vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C, din centrul universitar Cluj-Napoca ;— toate cadrele didactice să participe direct la îndrumarea individuală a studenților; perfecționarea sistemului de organizare, control și îndrumare a acestei activități de către conducerile instituțiilor de învăță- mînt superior; perfecționarea tuturor cadrelor didactice în domeniul psihopedagogîei, creșterea preocupării acestora pentru cunoașterea specificului vîrstei, a preocupărilor tinerei generații — conf. univ. Ion Aluaș ;— în aprecierea activității cadrelor didactice, la promovarea acestora în ierarhia universitară să se aibă în vedere, in mai mare măsură, și rezultatele obținute in îndrumarea individuală a studenților lor — prof, 
dr. docent loan Puia.

Florica DINULESCU

N. BALOTA i
„Universul prozei"

RÎNDURI

se fac la institutele res- pînă la data de 10 septem-

NOU LA FOTBAL

ÎN CÎTEVA

PRONOEXPRES
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DUMINICĂ, DINDupă cum s-a mai anunțat, campionatul categoriei A de fotbal va începe duminică 22 august. în Capitală sînt programate pe stadioane diferite trei jocuri după cum urmează : stadionul „Steaua" (ora 17,00) : Steaua — F.C. Constanța ; stadionul Republicii : Progresul — Universitatea Craiova (ora 15,00) și

Rapid—F.C. Bihor (ora 17,00). Celelalte întîlniri programate în țară : U.T. Arad — S.C. Bacău ; Politehnica Timișoara — Dinamo ; F.C.M. Galați — Jiul Petroșani ; A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș ; Corvinul nedoara — Sportul studențesc ; litehnica Iași — F.C.M. Reșița.
TENISLa Tbilisi a luat sfîrșit întîlnirea de tenis dintre echipele U.R.S.S. și Ungariei, contînd ca finală a zonei europene (grupa A) din cadrul „Cupei Davis". Echipa U.R.S.S. a repurtat victoria cu scorul de 4—1, califi- cîndu-se pentru faza următoare a competiției. în ultima partidă de simplu, Kakulia (U.R.S.S.) l-a întrecut cu 6—4, 6—8, 3—6, 6—3, 6—1 pe Benik (Ungaria).

★în finala turneului internațional de tenis de la Indianapolis se vor întîlni jucătorii Jimmy Conners (S.U.A.) și Wojcik Fibak (Polonia), în semifinale, jucătorul polonez l-a eliminat cu 7—5, 7—6 pe cunoscutul campion argentinean Guillermo Vilas, iar Jimmy Connors s-a calificat în dauna compatriotului său Harold Solomon, pe care l-a întrecut cu 6—2, 7—5. In finala probei feminine, americana Katy May a dispus cu 6—4, 4—6. 6—2 de Brigitte Cuypers.
AUTOMOBILISM

A TV-a etaipă a campionatului national de carting, ediția 1976, se va desfășura la Brașov în zilele de 28 și 29 august. înscrierile se primesc la Filiala A.C.R.-Brașov. pînă la data die 21 august, ora 12.

După desfășurarea /.Marelui miu al Austriei" la automobilism, in clasamentul campionatului mondial (formula 1) pe primul loc continuă să se mențină austriacul Niki Lauda cu 58 puncte, urmat de James Hunt (Marea Britanic) — 47 puncte și Jody Schechter (R.SA.) — 34 puncte. Pe ultimul loc (18), cu 1 punct, se află suedezul Ronnie Peterson.
BASCHETCampionatele europene de chet (junioare II) au continuat orașul polonez Szczecin. Echipa României a debutat cu o victorie, în- trecînd cu scorul de 82—51 (40—21) selecționata Belgiei. Alte rezultate înregistrate în jocurile de duminică seara : Iugoslavia—Scoția 108—29 ; Spania—Elveția 83—48 ; Cehoslovacia—Suedia 81—25 ; Ungaria—Finlanda 85—46.

POLO PE APAîn competiția de polo pe apă pentru „Cupa Prietenia", rezervată juniorilor, echipa României a învins cu scorul de 10—7 selecționata Poloniei. In meciul derbi, echipa U.R.S.S. a terminat la egalitate, 5—5, cu formația Bulgariei. Ungaria a învins cu 7—6 Cehoslovacia, iar Cuba a întrecut cu 16—7 echipa secundă a Bulgariei.
CÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 11 AUGUST 1976 :Extragerea I : Cat. 1 I 1 variantă 10% autoturism „Dacia 1 300“ ; Cat. 2 : 2 variante 50% a 14 086 lei. 2 variante 25% a 7 043 lei și 3 variante 10% a 2 817 lei ; Cat. 3 : 7,95 a 6 379 

lai i Cat. 4: 34,65 a 1 464 lei; Cat.

5 : 99,05 a 512 lei ; Cat. 6 : 3 382,40 a 40 lei.
REPORT CATEGORIA 1 : 331 058 lei.Extragerea a II-a : Cat. B : 4,65 variante a 13 318 lei ; Cat. C : 39,60 a 1 564 lei ; Cat. D : 1 759,95 a 60 lei ; Cat. E : 72,05 a 200 lei ; Cat F : 1 929,45 a 40 let
REPORT CATEGORIA A ; 492 498 lei.

Cel de-al zecelea volum al criticului literar și eseistului Nicolae Balotă, apărut nu de mult, cuprinde o materie foarte versă. compact china te români sau prin numeroase ales, desprinse tr-un evantai geografic și temporal deosebit de larg (moraliști și memorialiști francezi, proză americană, fabulos și fantastic pe diverse meridiane literare, Thomas Mann și Faulkner, Tolstoi și literatură japoneză etc.), un multilateral critic ne propune, ca și în alte cărți ale sale, încă o întîlnire cu „opera", cu arta autentică văzută de un lector competent și sensibil.De semnalat mai întîi faptul că, în a- ceastă diversitate, criticul realizează dorita unitate de viziune, de perspectivă și de stil. Oricare ar fi „obiectul" studiului, recunoaștem semnul personalității criticului, capacitatea de a fi sensibil la opere și autori atît de diverși, de a le afla nota distinctivă și timbrul specific în polifonia literaturii universale. Nicolae Balotă îmbină erudiția cu sensibilitatea cultivată, într-un echilibru cîș- tigat de-a lungul întregii sale activități critice.Astfel, prin cîteva studii din ciclul „Prozatori români contemporani", autorul analizează scriitori și opere ale prezentului, emite judecăți de valoare interesante și originale, asumîndu-și responsabilitățile cronicarului literar, deci ale criticului „de actualitate". Ceea ce realizează în plus autorul este perspectiva largă asupra scrierii, încărcătura de idei și viziunea filozofică din care este cercetată o creație. Eseistul realizează nu numai a- propierea, surprinderea detaliului caracteristic, ci și. In egală măsură, o distanțare față de obiect, care-i asigură posibilitatea 
de a vedea opera în

di- Pri-n grupul de studii în- prozatorilor contemporani „lecturile" și, mai din-

interdependență cu alte lucrări, cu timpul în care a fost realizată, ecoul ei în posteritate. Printre asemenea studii, cel ce vorbește de amintirile lui Lucian Blaga oferă o perspectivă neașteptată „ prin compararea cu' „Amintirile" lui Creangă. Din a- ceastă apropiere se evidențiază și mai clar tipurile formative și orizonturile de cultură diferite, care au generat totuși biografii și opere atît de a- propiate de mitologia poporului nostru. Pagini interesante sînt și cele dedicate lui Ion Marin Sadoveanu, Zaharia Stancu sau

DELECGeo Bogza, în toate aceste cercetări ni se pare plină de sugestii însumarea lor sub semnul amplu al eposului românesc. De e- xemplu, în proza lui Zaharia Stancu criticul află un epos al „desculților", care au făcut față tuturor vicisitudinilor istoriei datorită marii lor capacități de a-și dărui toate energiile apărării libertății sociale și naționale. Sub semnul aceleiași angajări este cercetată și proza lui Geo Bogza, a cărui pasionată investigație caută „urmele omului", la el acasă, în acea zguduitoare „Țară de piatră", în im- nica fabulație din „Țara Oltului", sau mai departe în univers, pretutindeni unde sînt oameni. Studiile despre scrierile lor ne conving încă o dată de marea diversitate a prozei noastre contemporane, de posibilitățile ei nelimitate de a crea durabil. Nicolae Balotă cercetează, de asemenea, scrierile unor autori mai tineri. Pro
za lui Ștefan Bănu- lescu, Fănuș Neagu, 
Alexandru Ivasiuc sau Dumitru Radu Popes
cu face obiectul unor 
cuprinzătoare studii, 
fiecare din acestea 
fiind substanțiale con»

tribuții la cunoașterea acestor creații.Criticul are nea detaliului, zează adesea inventare de motive, legende care populează epica, pătrunde. altfel spus, în însăși materia epică, în amănuntul concret al faptelor. Cultivînd dialectica, chiar sursele biografice ale autorilor îi servesc la caracterizarea unui stil creator sau altuia. Astfel, despre Fănuș Neagu sau Ștefan Bă- nulescu, criticul este Îndreptățit să afirme că și-au descoperit în spațiul imaginar al prozei propriile ținuturi natale, că acești autori sint, de fapt, poeți epici, care purced dintr-o „nostalgie" originară.Acești prozatori, ca și alții, au găsit, paradoxal, în Nicolae Balotă un critic foarte sensibil la un gen de proză ce nu părea să-i fie la îndemînă. Prin aceasta criticul dezvăluie o nouă latură a demersului său : e- fortul de a cuprinde literatura națională în toate laturile ei. Mai mult, nota distinctă a tuturor studiilor dedicate acestor prozatori români trebuie a- flală în preocuparea criticului de a cerceta operele respective în contextul mai amplu al literaturii europene și universale. Luminate din asemenea perspectivă, operele investigate își dezvăluie și mai mult bogăția de gînduri. originalitatea realizării. însăși prezența scriitorilor români în acest cuprinzător ansamblu dezvăluie contextul în care se dezvoltă literatura noastră contemporană, aspirația ei la universalitate. Cartea demonstrează că o cercetare- critică făcută cu pasiune și competență, în deplin respect pentru opera Investigată — și cu permanenta perspectivă asupra întregului fenomen literar — servind opera șl literatura, iar nu aser- Vindu-și-le, participă creator la difuziunea operelor literare autentice în înțelegerea cititorului.
Emil VASILESCU

pasiu- utili- ample obiecte,

J
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ANIVERSAREA PROCLAMĂRII

REPUBLICII INDONEZIA

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII GABONEZE

în cadrul alocuțiunii rostite cu a- cest prilej, ambasadorul ABDULLAH SULEIMAN AL-KHODHEIR a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un cordial salut și urări de sănătate și fericire personală din partea președintelui Republicii Irak, Ahmed Hassan Al Bakr.„Popoarele și țările noastre — a spus ambasadorul irakian — sînt legate prin raporturi strinse. Guvernul Revoluționar al Republicii Irak dorește mult să dezvolte și să întărească în continuare relațiile istorice dintre țările noastre în interesul bunăstării și progresului popoarelor prietene din Irak și România și în folosul păcii mondiale și propășirii tuturor popoarelor".„Voi depune toate eforturile pentru întărirea în continuare a relațiilor existente între țările noastre prietene" — a «pus în încheierea cu- vîntării sale ambasadorul Republicii Irak.

Luînd cuvintul, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul, NICOLAE CEAUȘESCU. a mulțumit pentru salutul și urările ce i-au fost transmise și a adresat, la rîndulsău, președintelui Republicii Irak un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de pace și prosperitate pentru poporul irakian prieten.„Sînt bucuros să constat — a spus președintele Nicolae Ceaușescu — că între România și Irak se dezvoltă relații prietenești, bazate pe deplină egalitate, stimă și respect reciproc, în folosul celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale".„La fel ca și pînă acum — a arătat. în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu — România socialistă și guvernul său vor depune și în viitor toate eforturile pentru extinderea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare. Dorim să întărim continuu

peconlucrarea româno-irakiană, atît plan bilateral, cit și pe arena mondială, în sprijinul păcii și înțelegerii dintre națiuni, al instaurării unei noi ordini internaționale și făuririi unei lumi mai bune și mai drepte".în încheiere, dorind noului ambasador succese în îndeplinirea misiunii încredințate, tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a asigurat de sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După primirea scrisorilor de acreditare. președintele Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire prietenească și cordială cu noul ambasador al Irakului, Abdullah Suleiman Al-Khod- heir.La solemnitatea prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.Au fost, de asemenea, de față membri ai Ambasadei țfakului la București.

Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii IndoneziaCu ocazia celei de-a 31-a aniversări: a proclamării Republicii Indonezia, vă adresez călduroase felicitări, precum și cele mai bune urări de prospe- 1 ritate și progres poporului indonezian prieten, de sănătate și fericire Excelenței Voastre.Nutresc speranța că bunele relații dintre țările noastre se vor consolida și amplifica continuu, în interesul reciproc al României și Indoneziei, al cauzei păcii și colaborării ‘

po- ani- cele mo- sale.

în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad-Tobago

Cronica zilei

Excelenței Sale
Domnului ALBERT BERNARD BONGO

Președintele Republicii GabonezeCu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a proclamării independenței’ stat a Republicii Gaboneze, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, numele poporului român, al Guvernului Republicii Socialiste România și meu personal, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire per-

Proclamarea Republicii Trinidad-Tobago și învestirea Excelenței Voastre In înalta funcție de președinte al tării, îmi oferă plăcutul prilej de a adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, progres și prosperitate poporului dumneavoastră.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

vă de
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Camerei Reprezentanților a Republicii Indonezia, Idbam Clialid, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu. a transmis o de felicitare ministrului externe indonezian Adam ocazia Zilei naționale a Indonezia. ,

în aceste zile porul indonezian versează unul din mai importante mente ale istorieiCu 31 de ani in urmă, Adunarea consultativă populară întrunită la _Djakarta a adoptat de independentă a Indoneziei, proclamînd in același timp instaurarea republicii. Evenimentul petrecut la 17 august 1945 a pus capăt unei dominații coloniale de aproape patru secole, deschi- zind în fața poporului indonezian perspectiva unor largi transformări economice și sociale.Indonezia oferă astăzi imaginea unui stat angajat pe drumul lichidării grelei moșteniri a trecutului său colonial, al valorificării în interesul propriei dezvoltări a uriașelor sale resurse

provizorieDeclarația

Dispunînd zăcăminte (a cincea rezervele cositor din bauxită, cauciuc, participă comerțul

naturale, de mari petrolifere parte din mondiale), (locul al lume), nichel, lemn. Indonezia activ la mondial. Au fost construite întreprinderi ale industriei miniere, extractive și de prelucrare a materiilor prime : rafinării. întreprinderi siderurgice, obiective energetice, industria textilă, de mase plastice, chimică, de asamblare a auto- turispielor etc. Din fondurile alocate agriculturii au fost efectuate lucrări de irigații și hidroameliorații. Planul de dezvoltare pe anii 1974—1979 „Ra- pelita II" noi investiții dezvoltarea miei. Au măsuri pe

de treilea fier,

prevede pentru econo- fost luate linia îngră-

dirii dominației capitalului străin în domeniul exploatării, prelucrării . și comercializării țițeiului, principala sursă de finanțare a planurilor economice ale tării.între România și Indonezia s-au statornicit relații de colaborare. întemeiate pe respectarea principiilor suveranității naționale, egalității în drepturi. neamestecului în treburile interne, a- vantajului Intensificarea telor la vernamental. rile ceste creat bile colaborării economice, științifice și culturale, in interesul ambelor țări și popoare, al cooperării internaționale.

interne, reciproc, contac- nivel gu- aedrdu- încheiate cu a- prilejuri au condiții favora- pentru lărgirea

G. BONDOCtelegramă afacerilor Malik, cu Republicii 31-a ani-
Excelenței Sale MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu mare plăcere felicitările dumneavoastră transmise ocazia formării Guvernului Republicii Arabe Siriene. Vă mulțumesc șipoporului româncuvătransmit dumneavoastră personal sănătate și fericire, iar prieten progres continuu și prosperitate.Folosesc acest prilej pentru a vă exprima încrederea tarea relațiilor de cooperare între cele două popoare și în interesul lor reciproc. mea în dezvoltări ale noastre
KHLEIFAUIABDEL RAHMAN

Președintele Consiliului de Miniștri

înftlniri la C. C. al P. C. R.în cursul zilei de ieri, tovarășul Werner Lamberz, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., care, la invitația C.C. al P.C.R., îșl petrece concediul de odihnă în țara noastră, s-a întîlnit cu tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secre-

tar al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C, al P.C.R.La întîlniri, desfășurate. într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București.

★Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Gaboneze, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis omologului său gabonez, Paul Okumba d’Okwatsegue, o telegramă de felicitare.
★O delegație a Crucii Roșii Britanice, condusă de Sir Evelyn Shuckburgh, președintele Comitetului Executiv al Crucii Roșii din Marea Bri- tanie, membru al Comisiei permanente a Crucii Roșii Internaționale, a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră, la invitația Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România._ Cu acest prilej delegația s-a întîlnit la sediul Consiliului Național al Crucii Roșii cu președintele Crucii Roșii române, general colonel Mihai Burcă, realizînidu-se un schimb de opinii cu privire la dezvoltarea colaborării dintre cele două organizații, precum și asupra unor așpecte ale mișcării internaționale de Cruce Roșie. Delegația britanică de Cruce Roșie s-a întîlnit, de asemenea, cu membri ai comisiilor de Cruce Roșie din municipiul București și județul Suceava și a vizitat obiective de sănătate și social-cuiturale. (Agerpres)

Cu prilejul celei de-a versări a proclamării Republicii Indonezia, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat luni după-amiază o manifestare culturală.Au participat membri ai Ligii
române de din Asia și tură și artă.Erau prezenți general Soekahar, ambasadorul Indoneziei la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

prietenie cu popoarele Atrica, oameni de cul-

^(Urmare din pag. I) participă nemijlocit laCaracteristie pentru modul in care se reali- zea-ză industrializarea țării este accentul pus pe dezvoltarea ramurilor de vîrf ale progresului tehnic — energetica, metalurgia, construcția de mașini și industria chimică — adică tocmai acele ramuri care sînt decisive pentru asigurarea unui progres rapid pe ansamblul economiei naționale, care permit valorificarea superioară a resurselor de materii prime și de muncă socială, afirmarea puternică a cuceririlor revoluției tehnico-știin- țifice contemporane. încă din anul 1970, cele patru ramuri definitorii pentru profilul unei e- conomii moderne asigură mai mult de jumătate din producția industrială a tării, fată de numai 20.7 la sută în anul 1938. Industria constructoare de mașini și industria chimică, bunăoară, și-au majorat ponderea în producția industrială de la 12,9 la sută, cît a fost în 1938. la circa 44 la sută în 1975. aceasta urmînd să atingă la sfîrșitul actualului cincinal aproape 50 la sută. O țară a constructorilor de mașini și a chi- miștilor — așa se conturează, tot mai clar, profilul industrial al României socialiste. în anii din urmă au fost create subramttri noi, moderne, cum ar fi : electronica, industria optică și de mecanică fină, mașini-unelte cu comandă numerică, echipament tehnologic, petrochimia ș.a.Realitățile României de azi sînt o replică nimicitoare dată acelor politicieni reacționari care in urmă cu numai 3—4 decenii nu s-au sfiit să arunce oprobriul asupra propriului popor, sus- ținînd că „munca industrială cere minții și brațelor o disciplină pe care sufletul românesc, bogat în expansiuni subiective, nu o poate realiza". Iată că poporul român are pe lingă mari disponibilități sufletești și o enormă forță creativă. care i-a adus stima și admirația întregii lumi.înfăptuirea industrializării — operă a poporului român, rezultat nemijlocit al propriilor sale eforturi — se fundamentează pe mobilizarea amplă de către partid a resurselor umane și materiale ale țării, expresia cea mai pregnantă a acestui fapt constituind-o alocarea unei părți importante din venitul național pentru fondul de dezvoltare, pentru realizarea unor programe de investiții din ce in ce mai vaste. Tocmai pe această bază a fost asigurată și se asigură în continuare creșterea în ritmuri accelerate a producției, continua întărire a poziției conducătoare a industriei în economie, sporirea ponderii ei în crearea venitului național, în satisfacerea nevoilor de consum ale populației, în amplificarea relațiilor economice externe ale țării.Forța care a propulsat și propulsează permanent înaintarea rapidă a țării noastre pe făgașul progresului economic a constituit-o munca e- roică a clasei muncitoare în frunte cu partidul său revoluționar, creșterea necontenită a rolului său conducător. Este o trăsătură esențială a vieții noastre sociale faptul că munci-

torii sînt consultați și . ________ ______dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor importante care privesc dezvoltarea societății, la elaborarea si definitivarea planurilor de stat, a principalelor legi și măsuri aplicate in economie. ca și în celelalte domenii. Colectivele muncitorești sînt frecvent vizitate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de ceilalți conducători de partid și de stat ; discuțiile cu muncitorii ocupă locul principal în dialogul permanent dintre partid și popor, prilejuind concluzii fertile nu numai la scara unităților respective, ci a întregii economii naționale.Aflată în continuă diversificare și modernizare. industria impulsionează în etapa actuală dezvoltarea accelerată a tuturor compartimente
0 ECONOMIE NAȚIONALĂ 
IN NECONTENIT PROGRES

lor producției sociale, acționează ca factor fundamental în realizarea echilibrului economiei noastre naționale. Industria socialistă a constituit principala pîrghie materială a cooperativizării agriculturii, sprijinul esențial, hotărîtor al dezvoltării forțelor de producție în această ramură de bază â economiei, cu rol deosebit de important în creșterea bunăstării întregii societăți. Cită deosebire între agricultura fărîmi- țață de acum 3—4 decenii, avînd drept simbol definitoriu țăranul zdrențuros și subnutrit, trudind din răsputeri pe coarnele plugului rudimentar, tras de boi, și marea agricultură socialistă de azi, practicată cu ajutorul a zeci de mii de tractoare, combine, semănători și atîtea alte mașini agricole perfecționate, în tot mai mare măsură chimizată și electrificată 1 Saltul calitativ înregistrat deopotrivă pe planul structurilor, cit și al dotării tehnice a asigurat ridicarea continuă a nivelului producției agricole, realizarea unor producții de cereale la care înaintașii țăranilor de azi nici nu s-ar fi încumetat să spere. Se poate spune cu deplin temei că la temelia progresului întregii țări s-a aflat nemijlocit progresul necontenit al economiei naționale și, cu deosebire, al industriei.Deosebit de semnificativ pentru dezvoltarea noastră economică în anii libertății este și faptul că progresul general este conceput ca o sumă a progreselor tuturor zonelor și județelor țării. Peisajul țării întregi este cea mai edificatoare dovadă că nu există în prezent județ unde să nu se fi construit, în anii socialismului, și cu

cinema
• Pintea t PATRIA — 9,30; 12.15;
15; 17.30; 20, FAVORIT — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20.

Luptătorul din New Orleans î 
LUCEAFĂRUL — 9: 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 19,45.
• Ce se întîmplă cu tine ?: CEN
TRAL — 10; 12; 14; 16; 18; 20.

• Melodiile cartierului : CAPITOL
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20.
• Filiera II : BUCUREȘTI —
8,45; 11; 13,15; 16; 18.15; 20,30, la 
grădină — 20, SCALA — 8,30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21, GRADINA
DINAMO — 20, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Romanță pentru o coroană :
BUZEȘTI — 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, MIORIȚA — 9; li,15; 
13,30; 15,45: 18; 20, GRADINA FES
TIVAL — 19,45.
• Pisicile aristocrate : EFORIE
— 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,15, GRIVIȚA — 8,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, PARC

HOTEL — 20, FLAMURA — 9;
11,15: 13,30; 15 45; 18; 20.

Zidul : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Capriciile Măriei î MELODIA
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20.30. 
TOMIS — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 20.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry:
DOINA — 9,30; 11; 12,30; 14;
15,30; 17.
•< Mastodontul : DOINA — 18,30; 
20,15.
• Conversația : COTROCENI —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Actorul și sălbaticii : BUCEGI
— 16, la grădină — 19,45.

de în al _____ „--------- , ---------- ,---------sonală, de progres și bunăstare poporului gabonez prieten.îmi amintesc cu multă plăcere dc convorbirile pe care le-am avut cu prilejul vizitei dumneavoastră în România, precum și de documentele semnate cu această ocazie și care au deschis perspective deosebit de favorabile pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările și popoarele noastre. îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, vom realiza prevederile înțelegerilor convenite, contribuind astfel la intensificarea cooperării reciproc avantajoase dintre Republica Socialistă România și Republica Gaboneză. în interesul popoarelor noastre, al edificării unei noi ordini economice și politice internaționale, al cauzei păcii și înțelegerii în întreaga lume.păcii și înțelegerii în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul variabil, mal mult senin în 
cea mai mare parte a țării. Innorări 
mai accentuate s-au produs în cursul 
dimineții în Maramureș și Munții Apu
seni, unde local au Căzut averse de 
ploaie. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. La ora 14 temperaturile erau cu
prinse Intre 14 grade la Joseni șl 27 de 
grade la Moldova Veche.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 august. în țară : Vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi varia
bil, cu înnorări mai accentuate in ves
tul țării și în zonele de deal și de mun
te, unde vor cădea ploi locale, mai 
ales sub formă de averse. In rest — 
averse izolate după-amlaza. Vîntul va 
sufla slab, pînă la potrivit. Minime
le vor fi cuprinse între 10 șl 18 grade, 
izolat mai coborîte, în primele nopți, 
iar maximele vor oscila între 24 și 30 de 
grade, local mal ridicate In ’sud-estul 
țării. Pe alocuri, îndeosebi în zona 
de munte, dimineața se va produce 
ceață. In București : Vreme în curs 
de Încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil, favorabil aversei de ploaie 
după-amiaza.

ultimul deceniu, numeroase obiec-deosebire întive industriale, edificii social-cuiturale, ceea ce a determinat multiple consecințe binefăcătoare pe plan economic și social. Promovînd consecvent politica de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, partidul a creat și consolidat fundamentul economic al egalității în drepturi a tuturor celor ce muncesc din patriaO etapă conomică dezvoltare greșul al la însemnătatea științei, ca forță de producție și factor primordial al progresului contemporan, partidul preconizează, între direcțiile principale de acțiune, in etapa actuală și în viitor, dezvoltarea puternică a cercetării științifice — aplicativă și fundamentală — introducerea pe scară tot mai largă a cuceririlor științei în producție. Denumind cincinalul pe care l-am început doar de cîteva luni „Cincinalul revoluției tehnico- științifice", partidul are în vedere extinderea progresului tehnic și științific, creșterea eficientei întregii activități economice.Promovarea susținută a științei, coroborată cu înfăptuirea unor programe vaste de investiții asigură realizarea in continuare a unor ritmuri rapide de creștere a producției, obținerea unor sporuri anuale de producție pe locuitor ia principalele produse, în general asemănătoare sau chiar mai mari decît ale țărilor avansate economic, astfel incit să se asigure reducerea continuă a decalajelor care ne mai despart de aceste țări. Prin aceasta se va înfăptui unul dintre obiectivele majore înscrise in Programul partidului : egalizarea nivelului de dezvoltare a României cu cel al țărilor socialiste avansate din punct de vedere economic, apropierea țării noastre de statele industriale dezvoltate ale lumii. iată cum sub ochii noștri devine realitate ceea ce în urmă cu citeva decenii nici nu se putea imagina.Planul cincinal actual reprezintă o verigă de cea mai mare importanță in strategia marii bătălii pentru progresul economico-social. îndeplinirea exemplară a multiplelor obiective ce le conține este de neconceput fără o mobilizare și mai puternică a tuturor colectivelor de muncă din economie, a întregii națiuni, pentru valorificarea superioară a tuturor rezervelor existente. fie că este vorba de utilizarea intensivă a capacităților de. producție sau folosirea deplină a timpului de lucru, a forței de muncă, de reducerea consumurilor materiale sau de energie. de înnoirea produselor sau ridicarea calității producției. Numai acționind neslăbit în toate aceste direcții, se poate asigura creșterea rapidă a eficienței întregii activități economice — factorul în măsură să asigure în etapa actuală condiția reală pentru ridicarea tării noastre pe noi trepte de progres și prosperitate.

noastră.nouă, superioară în dezvoltarea e- a tării deschide Programul de economico-socială elaborat de Con- XI-lea al partidului. Pornind de

©. Prima pagină ; VICTORIA — 
9,15: 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
© Prlzon’erul din Manhattan : 
CASA FILMULUI — 10; 12; 14;
16; 13; 20.
© Dincolo de pod: ARTA — 15,30; 
17,45; 20, la grădină — 20.

Cursa : CRINGAȘI — 17.
© Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : AURORA — 9: 11,15; 13,30: 
15.45; 18; 20, la grădină — 20,15. 
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18.15; 20,45, GLORIA — 8,45; 
11.15; 13.30; 16: 18,30; 21, GRĂDI
NA TITAN — 20.
© Aventurile celor trei muzicanți: 
LUMINA — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Film artistic : „Dansez 
Producție a studiourilor

11,40 Muzeul memorial pictor 
tarescu.

12,00 Telex. 
12,05 * 
16,00

cu tine", 
austriece. 
Gh. Tal*

închiderea programului.
Matineu de vacanță : Prietenii ur
sulețului Yogi (VII).
Curs de limbă franceză.
Telex.
Ateneu popular TV.
Ora de consultație medicală. 
Cabinet juridic.

16.30
17.00
17,05
17,35
17,45 ___________ ___
18,05 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

grlcultură.
18,40 Telecronicfi pentru pionieri.
18,55 Din pădure adunate șl din noii pă

durii date. Film.
19.20 .1001 de seri.
19.30 Telejurnal; In cinstea zilei de 23 

„August — cronică de întrecere.
20,00 Locuri rămase numai in arhivă. 

Reportaj despre înnoirile din Capi
tală.

20.20 Seară de teatru : Tache. lanke șl 
Cadîr — de Victor Ion Popa, pre
mieră TV,

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Olga Sergheevna. E- 
pisodul VII, 
Telex.
Melodii.
Viratele peliculei.

Cîteva insule artificiale implantate în a- pele Atlanticului extind suprafața Gabo- nului cu mai multe mii de metri pătrati. Sint platformele petroliere marine — instalații de mare tehnicitate din largul coastelor gaboneze. vizibile, la mare distanță, datorită flăcărilor ce pilpîie deasupra lor. Odată cu depistarea importantelor rezerve de la Anguilla in 1961 — curind după proclamarea independenței în 1961, eveniment sărbătorit în fiecare an la 17 august — și. ulterior. de la Gamba în 1966, a fost dezvoltată și exploatarea marină a petrolului. Anul trecut s-au extras a- proape 12 milioane de tone, ceea ce situează Gabonul pe locul doi în ierarhia producătorilor de „aur negru" de la sud de Sahara.în cadrul eforturilor depuse de guvernul de la Libreville de a valorifica în mod superior bogățiile de țiței, la Port-Gentil a fost construită o primă rafinărie cu o capacitate de un milion de tone pe an. In zent se structie nărie de citate. Veniturile nute din producția petrolieră. din exploatarea pădurilor — o
află în o nouă aceeași

pre- con- raîi- capa- obți-

altă mare bogăție a tării, precum și a minereului de mangan — sînt folosite pentru crearea unei industrii naționale. Paralel se desfășoară lucrările pentru construcția căii ferate transgaboneze care va fi dată în exploatare în mod eșalonat pînă în 1980. ceastă modernă de comunicație va mite punerea în loare a marilor căminte de minereu de fier și de mangan de care dispune Gabonul. precum și a pădurilor din zonele străbătute. renumite pentru lemnul lor prețios. Se prevede, de a- semenea. construcția unor instalații portuare pentru vasele de mare capacitate — la Port-Gentil și Santa Clara. Preocupărilor economice li se daugă eforturile vederea formării cadre naționale.Pe planul politicii externe, tînărul stat se preocupă de dezvoltarea relațiilor cu toate țările lumii, o a- tenție deosebită acor- dîndu-se, în mod firesc. legăturilor cu statele africane. Este semnificativ. în acest sens, faptul că viitoarea reuniune la nivel înalt a Organizației Unității Africane se va desfășura în anul 1977 la Libreville — unde s-a și inaugurat o parte

A- cale per- va- ză-

a- in de

din construcțiile prevăzute pentru importantul eveniment.Eforturile poporului gabonez pe calea dezvoltării de sine stătătoare sînt urmărite cu sentimente de solidaritate și caldă simpatie de poporul nostru. prietenul statornic al tuturor popoarelor noii Africi. între România și Gabon s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare. bazate pe stimă și respect reciproc. Un moment de cea mai mare însemnătate în cronica acestor relații îl constituie convorbirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Albert Bernard Bongo, desfășurate anul trecut la București. Documentele semnate și înțelegerile realizate cu acest prilej au a- șezat relațiile româno- gaboneze pe o temelie trainică, de lungă durată. Cu prilejul primirii recente de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a delegației parlamentare gaboneze, s-a exprimat dorința de a extinde si adinei aceste bune raporturi, de a promova. în continuare, o largă conlucrare noastre . .planuri, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
între țările pe multiple

A. BUMBAC

IN SPRIJINUL PROTECȚIEI MUNCIIa avut loc „Arta" din deschiderea

21,10
21,15
21,35

leri, 16 august, la cinematograful municipiul Deva ____ .„Săptămînii filmului dc protecția muncii", organizată de U.G.S.R., Ministerul Muncii și Centrala Româniafilm. în colaborare cu organele resort.înscriindu-se în care reflectă grija «Sițiile în care-și desfășoară activitatea muncitorii, inginerii și tehnicienii din ale economiei, vor desfășura

județene depreocupările pentru con-
diferte sectoare manifestările se pînă la 21 au-

dinde fi de
gust în' municipiile Hunedoara și Petroșani, precum și într-o serie de unități industriale județul Hunedoara.Cele peste 30 de filme protecția muncii care vor prezentate vor fi urmatediscuții și propuneri pentru perfecționarea activității în a- cest domeniu, pentru promovarea celor mai eficiente metode de prevenire a accidentelor de muncă în exploatările miniere, în siderurgie, taj, energie electrică, țări forestiere oală. const rucții-mon- exploa- Si industrie lo-

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE DIN INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Ce arată o statisticăStatistica accidentelor de circulație care au avut loc în cele patru duminici ale lunii iulie relevă citeva elemente semnificative pentru cunoașterea cauzelor care le-au generat și. implicit, măsurile ce se impun pentru prevenirea lor in viitor. De la început, trebuie subliniat că numărul mediu al accidentelor comise duminica a fost sub media accidentelor din celelalte zile ale săptămînii. Care este explicația ? Pe de o parte, a fost folosit, intr-o măsură mai redusă, parcul auto din sectorul socialist, iar pe de altă parte, fluxul circulației s-a concentrat pe arterele de legătură cu zonele turistice și ds agrement, fapt care a impus un plus de atenție în conducere. Este îmbucurător. de asemenea, că tot mai mulți automobiliști plecați să se recreeze cu familiile ințeleg să respecte cu mal multă rigoare regulile de circulație. Confirmă aceasta și faptul că ponderea accidentelor săvirșite. din vina conducătorilor auto in zilele de duminică a reprezentat 55 la sută din totalul evenimentelor rutiere. spre deosebire de evoluția în ansamblu a accidentelor. In cadrul căreia cele comise din culpa conducătorilor auto reprezintă 59 la sută. Nu-i mai puțin adevărat că. pentru Întărirea siguranței traficului rutier în zilele de duminică, s-a acționat (și se acționează) cu eforturi și mijloace sporite de către organele miliției și de alți factori cu atribuții in domeniul circulației, ceea ce exercită o influență pozitivă asupra' siguranței traficului rutier.Dincolo de aceste constatări pozitive, se cuvine menționat însă că dinamica accidentelor săvirșite . în zilele de duminică prezintă încă destule aspecte nedorite. Foarte multe accidente — mai multe decît în celelalte zile ale săptămînii — s-au produs in cele patru duminici ale lunii iulie din vina pietonilor. Principala cauză o constituie traversarea străzilor fără asigurare, precum și deplasarea pe partea dreaptă a drumurilor. Raportul dintre accidentele săvirșite in localități și cele comise

în afara acestora este de 3 la 1, pe cînd in celelalte zile este de 4 la 1.Aproape jumătate din numărul accidentelor din zilele de duminică au avut loc în orele de după-amiază. cu precădere din cauza excesului de viteză al autovehiculelor și efectuării neregulamentare a depășirilor. Nu întimplător aceste două cauze generează duminica mai mult de jumătate din numărul accidentelor săvîr- șite din vina conducătorilor auto, care se grăbesc la reîntoarcerea spre casă. Să nu se uite zicala : mai bine mai tirziu...
Cum se respectă... 

„Staționarea interzisă"Instituită pe străzile unde staționarea autovehiculelor stinjenește cursivitatea traficului și generează pericol de accidente, interdicția de staționare, semnalizată cu indicatorul rutier binecunoscut de orice conducător auto, este 6 măsură pe cit de necesară pe atît de utilă. în ultimul timp, organele de resort din orașe și municipii au revăzut locurile de interdicție și staționări, anu- lind pe cele care nu se justificau și îmbunătățind sistemul de semnalizare a celor care se mențin. Din păcate, nu o dață și nu intr-un loc pot fi văzute autovehicule lăsate în zonele de acționare a indicatorului care interzice acest lucru. încălcarea acestei reguli de circulație prezintă și pericolul că autovehiculele respective sint supuse tamponărilor, nemaivorbind de faptul că îngreunează traficul. Respectarea semnificației indicatorului de interdicție trebuie să constituie. înainte de toate, un act de voință' liber consimțită a fiecărui conducător auto, atit în interesul siguranței propriului autovehicul, cît și al partenerilor de drum. în condițiile actuale de trafic, cînd parcul de autovehicule sporește neîncetat, nu mai este posibil să se staționeze cu autovehiculul în locurile unde cer interesele personale ale fiecăruia. Tendința actuală, tot mai pronunțată, in ce privește asigurarea condițiilor de staționare a

autovehiculelor în perimetrele centrale ale orașelor este crearea de spații anume destinate și amenajate acestui scop. Este de la sine înțeles că astfel de spații nu pot fi create la fiecare pas, devenind inerentă parcurgerea pe jos a unei anumite distanțe de la autovehiculul parcat pînă la locul unde automobilistul are nevoie să ajungă.
Tabără a patrulelor 
școlare de circulație în municipiul Alba Iulia a fost deschisă tabăra republicană de instruire și întrecere a patrulelor școlare de circulație, la care participă peste 300 de pionieri din toate județele țării și din municipiul București. Programul taberei cuprinde diverse activități instructiv-educati- ve, vizitarea localității Alba Iulia și a obiectivelor istorice, excursii pe valea Arieșului și valea Ampoiului, concursuri cultural-sportive. întîlniri cu activiști ai organelor locale de partid și de stat. în același timp, se desfășoară un concurs pentru stabi- bune patrule școlarelirea celei mai de circulație.

Pe scurt, 
despre accidente

9 In timpul conducerii autoturismului personal 2-PH-5 518, Dumitru Torna s-a angajat în discuții cu persoanele aflate în mașină, pierzînd controlul asupra volanului și acci- dentind grav o femeie care aduna iarbă. în afară de culpa pentru producerea accidentului, T.M. va avea de răspuns în fața legii și pentru conducerea autovehiculului fără a poseda permis de conducere. Permisul îi fusese anulat în aprilie 1976.e Nereducînd viteza în condițiile de deplasare pe șoseaua umedă de ploaie, Viorel Fieraru a derapat cu autovehiculul 21-VL-170, lovindu-se dc un copac de pe marginea drumului. Șoferul și însoțitorul său au fost grav răniți, iar autovehiculul avariat.
Elixirul tinereții : FERENTARI

— 15.30; 18: 20,15.
© Circ în circ : PACEA — 16; 10.
• Texas, dincolo de rîu : DACIA
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15.45:
18: 20.

Patima : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• Automobilul» vioara și cățelul: 
FLACARA — 15.30; 18; 20.
• Respirație liberă : GIULEȘTI
— 15,30; 18: 20.
•• Instanța amină pronunțarea : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.15.
• Ce! alb, cel galben, cel negru:

MOȘILOR — 15,30; 18; 20, la gră
dină — 20.
O Călărețul cu eșarfă albă: MUN
CA — 16; 18; 20.
© Fratele meu are un frate for
midabil : POPULAR — 16; 18; 20. 
© Coptele de Monte Cristo: LIRA
— 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
20.30.
• Fablio magicianul : COSMOS
— 15,30.
•< Ana și comandorul : COSMOS
— 18; 20,15.
O întâlnire la aeroport t PRO
GRESUL — 15.30; 17,45; 20.
• Orășenii : RAHOVA — 16; 18;
20.

©> Casa de Ia miezul nopții : VII
TORUL — 15.30: 18; 20.
O Doi bărbați ies la raport: VI- 
TAN — 15,33; 18.
0 Călărețul fără cap : GRADINA 
VITAN — 20. \
©• Frați de cruce : UNIREA — 
16; 18, Ia grădină — 20.

teatre
•' Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului Român): Spec
tacol de sunet și lumină „Ateneul,

palat al culturii muzicale roma
nești" — 19,30.
e Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmlglu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Sînt suflet in 
sufletul neamului meu" — 20,30.
0 Teatrul Giulești (la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, sala Columnei) : Spec
tacol de sunet șl lumină „Dc la 
străbuni pină la tine" — li; 12.

Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (Grădina Boema) : E ne
maipomenit — 19,30.
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mindră 
tară — 18,30.

I
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SUB SEMNUL PREOCUPĂRILOR PENTRU PACE, PROGRES
Șl COLABORARE INTERNAȚIONALĂ, IERI S-A DESCHIS LA COLOMBO 

Conferința la nivel înalt a Mr nealiniateCOLOMBO 16 — Corespondentul Agerpres transmite : La centrul de conferințe al „Memorialului Bandara- naike", din Colombo, s-au deschis luni lucrările celei de-a cincea Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate, la care participă 85 de delegații ale țărilor membre, 21 de observatori și șapte țări invitate. Delegația țării noastre — care participă în calitate de invitată la activitatea statelor nealiniate — este condusă de George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Lucrările au fost deschise de președintele Algeriei, Houari Boumedie- ne, președintele precedentei Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate, care a mulțumit guvernului Republicii Sri Lanka pentru ospitalitatea acordată. El a dat apoi cuvîntul primului ministru al țării-gazdă a conferinței, Sirimavo Bandaranaike, aleasă prin aclamații în funcția de președinte al celei de-a cincea conferințe la nivel înalt, care a rostit discursul de inaugurare a lucrărilor.Sirimavo Bandaranaike a subliniat rolul activ al mișcării de nealiniere ca factor important în viața internațională, fapt reflectat și în sporirea rîndurilor mișcării de la 25 de țări, la prima reuniune de la Belgrad, din 1961, la 85 de țări la actuala conferință. în ceea ce ne privește, a spus vorbitorul, salutăm în mijlocul nostru orice națiune care s-a dovedit în practică dornică și capabilă să se angajeze la țelurile fundamentale ale mișcării de nealiniere. Forța noastră nu se va diminua, ci va spori cu fiecare nou aderent la principiile noastre, a spus vorbitorul.Subliniind că reuniunea la nivel înalt de la Colombo marchează ho- tărîrea mișcării țărilor nealiniate de a-șl face și mai mult auzit glasul pe. plan mondial, premierul Bandaranaike a salutat țările membre care și-au obținut sau desăvîrșit recent independența, felicitînd în mod deosebit Vietnamul, Cambodgia și Laosul.După ce șl-a exprimat satisfacția în legătură, cu prezența la actuala conferință Ia nivel înalt a reprezentanților fostelor colonii portugheze, recent eliberate — Angola, Guineea- Bissau, Insulele Capului Verde, Mo- zambic, Sao Tome și Principe — S. Bandaranaike a condamnat politica regimurilor de Ia Pretoria și Salisbury, reafirmînd solidaritatea țărilor nealiniate cu lupta popoarelor Africii împotriva acestor ultime vestigii ale rasismului și colonialismului de pe continent.Primul-ministru al Sri Lanka s-a referit apoi pe larg la necesitatea imperioasă a instaurării unei noi ordini economice internaționale, ară- tînd, printre altele, necesitatea stabilirii unui echilibru între prețurile materiilor prime exportate de țările în curs de dezvoltare și cele ale produselor finite exportate de țările industriale avansate.Evidențiind necesitatea consolidării păcii si securității mondiale. Sirimavo Bandaranaike s-a pronunțat pentru transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii, adăugind: Conceptul de zonă a păcii poate să fie extins și la alte regiuni și să devină un element vital al unui sistem dă securitate universală. în context, vor-
IRLANDA DE NORD

Peste zece mii 
de femei 

au demonstrat 
împotriva violenței' LONDRA 16 (Agerpres). — Situația din Irlanda de Nord continuă sa ■fie marcată de tensiune, datorită continuării, cu o frecvență aproape cotidiană, a acțiunilor teroriste, de pe urma cărora își pierd viața numeroși locuitori ai provinciei, inclusiv femei și copii. Paralel au loc însă și acțiuni în cadrul cărora se cere organizațiilor extremiste ale ambelor comunități religioase să înceteze acțiunile teroriste.Astfel, sîmbătă, pe străzile orașului Belfast peste 10 000 de femei, atît din comunitatea catolică, cit și din cea protestantă, au participat la o demonstrație împotriva noilor acte de violență, care numai în ultimele zile s-au soldat cu moartea a patru copii. Cele 10 000 de femei au străbătut cartiere ale Belfastului cunoscute ca fiind adevărate sedii ale extremiștilor.

„Carte albă" in problemele 
șomajului niponMinisterul nipon al Muncii a dat publicității recent o „Carte albă" asupra problemelor folosirii forței de muncă, in care a- trage atenția asupra persistenței unui nivel ridicat al șomajului, ca urmare a recesiunii economice — cea mai amplă din perioada postbelică. Ofertele de angajări au scăzut în 1974 cu 30,6 la sută față de anul precedent — se arată în document. în exercițiul financiar al a- nului 1975, care s-a încheiat la 31 martie a.c., numărul șomerilor a fost, în medie, de 990 000, cu 37.5 la sută mai mare decit în 1974. Gradul de utilizare a forței de muncă nu s-a ameliorat nici după ce activitatea" economică a început să se învioreze.Potrivit ultimelor date anunțate de oficiul primului ministru, numărul șomerilor s-a menținut în luna iunie la nivelul de peste un milion. Deși se constată o atenuare față de lunile anterioare, cînd numărul șomerilor a atins pes

te 1 200 000, actualele dificultăți în utilizarea forței de muncă nu mai apar drept temporare. „Cea mai mare problemă — scrie „YOMIURI SHIM- BUN“ — este aceea a creșterii șomajului în rîndul muncitorilor mai vînstaici". „Cartea albă" constată că îndeosebi muncitorii in vîrstă • de peste 45 de ani și absolvenții instituțiilor de învăță- mînt superior vor în-

La începutul lunii iulie, pentru prima oară în istoria America Latine, au fost folosite mortiere de 120 mm. Prilejul ? Reizbucnirea conflictului de frontieră dintre micile republici centramericane Honduras și El Salvador.Ciocnirile - armate s-au repetat și după semnarea în Guatemala a unui acord prin care ambele țări beligerante s-au angajat să îndeplinească prevederile tra-

bitorul și-a exprimat apoi regretul că dezarmarea generală și totală nu a fost realizată pînă în prezent.în continuare, președintele Zam- biei. Kenneth Kaunda, pentru grupul statelor africane, președintele Ciprului. arhiepiscopul Makarios. în numele statelor europene, Omar Tor- rijos, șeful guvernului din Panama, în numele statelor latino-americane, și primul ministru al R. S. Vietnam, Fam Van Dong, în numele statelor asiatice, au mulțumit Republicii Sri Lanka pentru găzduirea lucrărilor conferinței.Conferința a fost, de asemenea, salutată de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim. Evidențiind rolul istoric jucat de mișcarea nealiniaților în relațiile internaționale în ultimii 15 ani, Secretarul general al O.N.U. a spus : „Nu mai este adevărat că numai marile puteri exercită o influență hotărîtoare asupra relațiilor, internaționale. Se observă din' ce în ce mai mult că celelalte țări, mai ales dacă ele sînt unite, pot să ia inițiativa unei acțiuni internaționale eficace". Totodată, el a subliniat sprijinul permanent și viguros acordat mișcărilor pentru independență națională de către țările nealiniate, ceea ce a contribuit în multe privințe la eradicarea colonialismului. Kurt Waldheim a menționat, în același timp, că decolonizarea nu s-a încheiat și confruntările pe care ea le generează ar putea avea repercusiuni internaționale. Secretarul general al O.N.U. a apreciat drept regretabil faptul că înarmările înghit în fiecare an peste 300 miliarde de dolari și a relevat inițiativa luată de Sri Lanka în vederea transformării Oceanului Indian într-o zonă a păcii. „A sosit momentul pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.
întrevederi ale ministrului afacerilor externe 

al RomânieiLa centrul de conferințe din Colombo, tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe. șeful delegației române oare participă la lucrările celei de-a V-a Conferințe lia nivel înalt a țărilor nealiniate, a avut o întîlnire cu Milos Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia. în cursul întrevederii, ministrul iugoslav și-a exprimat satisfacția pentru prezența României, pentru prima dată, la o conferință a șefilor de stat și de guvern din țările nealiniate. A avut loc un schimb de păreri asupna problemelor care urmează să fie dezbătute la conferință.De asemenea, ministrul român s-a întîlnit cu Felix Dias Bandaranaike, ministrul finanțelor și al justiției al Republicii Sri Lanka, care a condus lucrările reuniunii ministeriale premergătoare conferinței la nivel înalt. F. D. Bandaranaike a subliniat că guvernul țării sale privește cu mult interes participarea României socialiste la activitățile mișcării de nealiniere. El a scos în evidență 

Intr-un interviu acordat ziarului „El Pais" din Madrid, secretarul general al P. C. din Spania, Santiago Carrillo, a precizat că. în cazul în care i se va permite să se întoarcă în țară, este dispus să se întîlnească cu regele Juan Carlos și cu premierul Adolfo Suarez. El a confirmat că în ultimele luni a vizitat Spania în mod ilegal și, chiar dacă nu i se va acorda pașaport, va pleca din nou în patrie. ....................în urma amnistiei decretate recent în Spania, numeroși militanți ai mișcării muncitorești au fost eliberați. în fotografie : unul din conducătorii P. C. din Spania, Luis Lucio Lobato, părăsind închisoarea de tristă faimă Carabanchel, din Madrid.

timpina dificultăți Ia găsirea unui loc de muncă.Cronicizarea șomajului ane, alături de alți factori, implicații profunde in viața economică, socială și politică a Japoniei. Potrivit „Cărții albe", în anul financiar 1975 s-au înregistrat 7 574 conflicte de muncă, însoțite de întreruperi ale lucrului, la care au participat a- proximativ 4 610 000 
Substratul unui conflicttatului de la San Jose, încheiat în 1970. după „războiul fotbalului" (supranumit astfel deoarece, după cum se știe, s-a declanșat în iunie 1969, cu prilejul unor partide de fotbal între selecționatele Hondurasului și Salvadorului). Ca urmare, la 12 august, cele două părți s-au întîlnit din nou, de această dată în Nicaragua, unde s-a semnat „Actul de la Managua" in vederea . aplanării diferendului.în prezent. în urma 

A sosit, de asemenea, momentul de a adopta inițiative îndrăznețe pentru soluționarea conflictelor vechi și noi. Este timpul de a elimina ultimele vestigii ale colonialismului. Este timpul de a face astfel ca justiția socială și respectul pentru drepturile omului să devină realități în întreaga lume. Acestea sînt sarcinile care ne așteaptă pe noi toți", a încheiat Kurt Waldheim.în ședința plenară de după-amia- ză a conferinței au început dezbaterile generale.Prezentînd raportul cu privire la activitatea țărilor nealiniate, desfășurată în perioada dintre Conferința de la Alger și actuala conferință, președintele Algeriei^ Houari Boume- diene, a enumerat printre succesele nealiniaților din această perioadă victoria poporului vietnamez, eliberarea Mozambicului. Guineei-Bi.ssau, Insulelor Capului Verde. Sao Tome și Principe, precum și a Angolei. El a evidențiat o serie de inițiative pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, mențio- nînd, îndeosebi, sesiunile a șasea și a șaptea ale Adunării Generale a O.N.U.în încheiere, președintele Algeriei a. declarat' că „în fața generației noastre stă sarcina istorică de a salva popoarele de la înapoiere" și a subliniat că în înfăptuirea acestei sarcini țările nealiniate trebuie să se bizuie pe forțele lor proprii și să dea dovadă de unitate.Au mai luat cuvîntul Teferi Bante, președintele Comitetului Administrativ Militar Provizoriu al Etiopiei, Mohammad Daud. președintele. Afganistanului, Anwar El Sadat, președintele Egiptului.
faptul că obținerea de către România a statutului de invitat la mișcarea de nealiniere este un rezultat firesc al politicii active de pace și colaborare promovate de România pe plan internațional. Ministrul român a prezentat mulțumiri guvernului. Republicii Sri Lanka pentru primirea cordială, prietenească, făcută delegației române la Colombo și pentru ospitalitatea acordată. în cursul întrevederii au fost abordate unele aspecte legate de ordinea de zi a conferinței la nivel înalt.în cursul aceleiași zile, George Macovescu a avut întîlniri cu Hă Dam, vicepremier și ministru al afacerilor externe al R.P.D. Coreene, cu Halim Khaddam, vicepremier și ministru de externe al Siriei, și cu Hassan Ibrahim, ministru de stat pentru afacerile externe al Regatului Hașemit al Iordaniei. în discuțiile avute au fost evocate bunele relații existente între România și țările respective. Miniștrii nord-coreean, sirian și iordanian au felicitat delegația română pentru obținerea de către țara noastră a statutului de invitat la activitățile țărilor nealiniate.

muncitori, totalizînd 8 016 000 zile-grevă. Presa niponă remarcă faptul că mișcarea revendicativă cunoaște un proces de. profunde transformări. Se semnalează accentuarea tendințelor mișcării sindicale nipone de extindere a revendicărilor economice, sociale și politice. „Sindicatele '— remarcă „Yomiuri Shim- bun" — au motive întemeiate să stabilească drept unul dintre obiectivele lor principale îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporului".
Paul DIACONU

Tokio 

consultărilor multilaterale. desfășurate în cadrul O.S.A.. un contingent de observatori militari, reprezentînd mai multe state americane. acționează într-o zonă de siguranță de șase kilometri lărgime, de-a lungul celor 341 km de frontieră dintre Honduras și El Salvador, pentru a realiza separarea forțelor armate ale celor două țări și respectarea încetării focului.întrebîndu-se care sînt cauzele frecven

telor conflicte și incidente între cele două republici, majoritatea comentatorilor sînt de acord în a sublinia că ele nu se află nici în sfera pasiunilor fotbalistice, nici în cea a litigiilor de frontieră, ci sînt de ordin economic, determinate mai ales de interesele „caracatițelor verzi" — marile trusturi „United Fruit" și „Standard Fruit", care exploatează întinse suprafețe din fertilele văi ale Hondurasului — al doilea exportator de banane de pe continent.Tara cu cea mai mare densitate demografică . din America Latină (circa patru milioane de locuitori la un teritoriu de-abia de 21 393 kmp), El Salvador înregistrează o constantă mi- grație a locuitorilor săi în Honduras (suprafața : 112 088 kmp ; populație circa trei milioane), atrași de promisiunile — de cele mai multe ori deșarte — ale emisarilor celor două societăți multinaționale. Guvernul Hondurasului este confruntat astfel de o gravă problemă socială. De cînd a început imigrarea masivă a salvadorienilor. a crescut considerabil numărul propriilor cetățeni rămași fără slujbe, pentru că „U- nited Fruit" și „Stan-

Vizita unui grup 
de tineri români in JaponiaTOKIO 16 (Agerpres). — Un grup de tineri români efectuează o vizită în Japonia, prin intermediul Biroului de Turism pentru Tineret. Cu acest prilej, grupul a fost primit de H. Kodaira, președintele grupului parlamentar de prietenie Japonia- România, D. Akita. vicepreședinte al Camerei Reprezentanților a Dietei japoneze, și H. Kawasaki, președinte al Asociației pentru schimburi internaționale pe linie de tineret.în timpul primirii, desfășurată în- tr-o atmosferă de prietenie, gazdele au relevat contribuția deosebită adusă de vizita oficială efectuată de președintele României, Nicolae Ceaușescu, în Japonia, la dezvoltarea raporturilor româno-japoneze, au făcut calde aprecieri la adresa tării noastre.
S. U. A.

CONVENȚIA NAȚIONALĂ 
A PARTIDULUI REPUBLICANWASHINGTON 16 — Corespondentul nostru transmite : Luni. în marea sală Kemper Arena din Kansas City, statul Missouri, s-au deschis lucrările Convenției naționale a Partidului republican (de guvernămînt).Principalele puncte ale agendei convenției sînt desemnarea candida- ților Partidului republican pentru alegerile din noiembrie a.c. la funcțiile de, președinte și vicepreședinte ai Statelor Unite și adoptarea plat- formei-program republicane.Ignorînd tradiția, potrivit căreia președintele țării, candidat la învestitură, se prezintă la convenție în ultima zi a lucrărilor doar pentru a rosti discursul de acceptare a mandatului, președintele Gerald Ford, dînd curs cererii insistente a conducerii Comitetului campaniei sale electorale, a sosit, duminică la prînz, în Kansas City, la cîteva ore după sosirea oponentului său, Ronald Reagan. Președintele ‘dorește să conducă personal eforturile pentru asigurarea obținerii mandatului încă din primul tur de scrutin al convenției.Scrutinul va avea loc în ședința de miercuri noaptea, convenția urmînd să se încheie joi seara.
AFRICA DE SUD

Manifestații împotriva 
politicii de apartheidPRETORIA 16 (Agerpres). — în Africa de Sud au continuat luni manifestațiile îndreptate împotriva politicii de apartheid a regimului de la Pretoria. La Capetown, poliția a utilizat bombe cu gaze lacrimogene pentru a împrăștia o demonstrație a studenților metiși. Manifestații s-au semnalat și în localitățile Durban, Alice. Vryheid. Un mare număr de persoane au fost arestate, printre ele aflîndu-se. potrivit agenției France Presse. Jeanie Noel, responsabila Federației femeilor africane din R.S.A.

agențiile de presă transmit:
Reprezentantul Mișcării 

pentru eliberare Zimbabwe, Henry Mconey, a relevat, într-un interviu acordat revistei iugoslave „Politika", că- numărul luptătorilor pentru libertate în Rhodesia a crescut continuu. Succesul luptei duse de Mișcarea pentru eliberare Zimbabwe este o chestiune de luni, a declarat Mconey, și numai trupele de mercenari îl pot menține la putere pe Ian Smith.
La Vientiane 8 8VUt loc ?e_ dința activului de partid și economic din capitala ‘ Laosului și provincia Vientiane consacrată aprovizionării populației cu alimente și alte mărfuri de primă necesitate. S-a adoptat o hotărîre care se aplică și celorlalte provincii ale țării, referitoare la dezvoltarea zootehniei în cadrul cooperativelor și gospodăriilor colective și la crearea unor ferme de stat pentru creșterea animalelor.

dard Fruit" folosesc mina de lucru mai ieftină a imigranților din El Salvador. Conflictul dintre Honduras și El Salvador are implicații și în ce privește prezentul și viitorul Pieței comune centira- mericane, organism înființat pentru a favoriza colaborarea și cooperarea țărilor din regiune în procesul dezvoltării economice și sociale și ă le a- sigura mai buna apărare a intereselor proprii în confruntările cu marile monopoluri ce acționează în zonă. Firește însă, un asemenea curs nu poate fi deloc pe placul companiilor amintite.Și. astfel, „războiul fotbalului" era și este de fapt un război al bananelor, un război provocat de poftele nesățioase ale marilor monopoluri, avide de profituri maxime, indiferent dacă obținerea lor creează grave probleme economico- sociale într-o tară sau alta sau dacă duce la conflicte internaționale. încă o dată activitatea de tip neocolonialist se dovedește o sursă de încordare internațională, primejduind pacea și eforturile de dezvoltare ale statelor din emisfera sudică.
Valentin 
PĂUNESCU

Rio de Janeiro

Manifestări consacrate zilei 
de 23 Augustîn cadrul manifestărilor consacrate sărbătorii naționale a poporului român — ziua de 23 August — la Ambasada română din Moscova a avut loc luni o conferință de presă.Au participat rediactori-șefi și redactori ai ziarelor și publicațiilor centrale, agențiilor de presă T.A.S.S. și A.P.N., funcționari superiori din M.A.E. al U.R.S.S., vicepreședinți ai conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română.Despre importanța evenimentului a vorbit Gheorghe Badrus, ambasadorul României la Moscova.în aceeași zi, la Ambasadia română din Moscova a fost prezentată o expoziție de fotografii, oglindind realizări ale poporului român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, aspecte din vizitele efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în timpul cît s-au aflat în U.R.S.S., pentru a-și petrece o parte din concediul de odihnă, la invitația C.C. al P.C.U.S.

★La Bratislava, consulul general al României, Carol Cozma. a organizat,
ORIENTUL APROPIAT
• Lupte îndîrjite în Liban ® Intensă activitate diplomatică în 

Țările arabe • Măsuri militare în EgiptBEIRUT 16 (Agerpres). — în majoritatea cartierelor Beirutului, a suburbiilor sale, în numeroase alte zone ale Libanului, luptele continuă cu intensitate. Posturile de radio controlate de părțile aflate în conflict au anunțat desfășurarea de „lupte îndîrjite" în tot cursul nopții de duminică spre luni, soldate cu grele pierderi materiale și umane ; potrivit unui bilanț provizoriu, s-au înregistrat 90 de morți și 165 de răniți,în capitală, lupte violente au avut loc în cartierul comercial' și în sectorul Ain Remmaneh-Chiah.
★O Intensă activitate diplomatică se înregistrează în țările arabe, vădind preocuparea acestora față de gravitatea situației din Liban.Trimisul special al Ligii Arabe, Hassan Sabri Al-Kholi. a părăsit Beirutul plecînd la Cairo pentru convorbiri cu secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad. înainte de plecare, la Beirut si la Damasc, în drum spre Cairo, el a declarat că primul scop urmărit este acela al sporirii efectivelor forțelor de pace interarabe de la 3 500 de militari la 10 000, precizînd că toate părțile angrenate în conflict se opun împărțirii Libanului.Un trimis special libian. în persoana lui Abou Zeid Dourda, adjunct al ministrului afacerilor externe, a sosit Ia Beirut pentru a negocia un nou acord de încetare a focului.Kuweitul și Arabia Saudită, în declarații separate, au cerut „convocarea unei conferințe arabe la nivel înalt pentru a pune capăt luptelor din Liban și a restabili solidaritatea arabă".într-un interviu acordat agenției

Romonieie. Cancelarul federal al Austriei. Bruno Kreisky, a anunțat. într-o conferință de presă, intenția de a remania guvernul. Măsura vizează ministerele afacerilor externe. problemelor sociale și cel al a- griculturii. Propunerile de remaniere urmează să fie examinate de conducerea partidului socialist.
Fos’ul premier nipon Ka- kuei Tanaka a fost pus, luni, sub acuzarea de a fi acceptat mită și de violare a legislației privind schimburile valutare și comerțul exterior. El este pasibil de pedeapsă cu închisoare pînă Ia cinci ani și amendă pînă la 1 500 milioane yeni.
Festivalul filmului de la 

CairO. Luni s-a deschis primul festival internațional al filmului de la Cairo, la care participă 30 de țări. Din cele 67 de filme de lung metraj prezentate au fost reținute pentru concurs 27, printre care și filmul românesc „Cursa". Festivalul va dura pînă la 22 august, cînd va fi decernat marele premiu „Statuia de aur a lui Nefertiti".
Relații comerciale. Prin achiziționarea de către Columbia a 4 200 000 barili de petrol din Venezuela — în baza unui recent a- cord — schimburile comerciale dintre cele două țărj vor atinge în 1976 cifra de 250 milioane de dolari.

„SALIUT-5“: Cercetări clinice asupra 
stării sănătății ccsmonauțilorMOSCOVA 16 (Agerpres). — Se încheie a șasea săptămînă a zborului orbital al echipajului format din cosmonauții sovietici Boris Volînov și Vitali Jolobov la bordul stației științifice „Saliut-5“.în ultimele două zile, cei doi cos- monauți au continuat fotografierea unor părți ale teritoriului U.R.S.S. în interesul cercetărilor legate de nevoile economiei naționale.în cadrul experiențelor medicale s-au efectuat cercetări clinice aprofundate privind starea sănătății cos-

„VIKING-1“: Pe Marte, radioactivitate 
deosebit de ridicatăPASADENA 16 (Agerpres). — în laboratoarele Centrului de control de la Pasadena continuă analizarea datelor transmise de pe suprafața planetei Marte de stația „Viking-l", principalul obiectiv fiind, ca și în zilele precedente, descoperirea unor forme de viață. Unul din specialiștii centrului a declarat că pînă in prezent nu au putut fi detectate decit molecule cu combinații simple ale carbonului, și nu molecule com

luni, eu același prilej, o conferință de presă, la care au participat reprezentanți ai ziarelor centrale, radiodifuziunii și televiziunii din capitala R.S. Slovace.De asemenea. în localitatea cehoslovacă Luhacovice, eliberată de trupele române, au fost inaugurate „Zilele culturii românești".
★La Ambasada României din Phenian a fost organizată o conferință de presă, în cadrul căreia ambasadorul Dumitru Popa a vorbit despre însemnătatea evenimentului.La cooperativa agricolă de producție „Prietenia coreeano-română" din comuna Sambong a avut loc o întîl- nire prietenească, la care au participat reprezentanți ai organelor de partid și de stat, numeroși cooperatori. precum și ambasadorul român și membri ai ambasadei noastre la Phenian.
★La Rabat, în sala de expoziții a Ministerului Afacerilor Culturale, a fost organizată expoziția „România în imagini". (Agerpres)

Iraniene de presă „Telepress". președintele Egiptului. Anwar Sadat, a apreciat că separarea Libanului în două state ar fi „catastrofală" pentru această tară și pentru lumea a- rabă. El a respins, totodată, ideea ca cele 20 de țări membre ale Ligii A- rabe să trimită trupe în Liban pentru a preveni o împărțire a tării prin forță.
★CAIRO 16 (Agerpres). — Un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne al R.A. Egipt anunță că în gara din orașul Alexandrin. într-un vagon al unui tren expres, s-a produs o puternică deflagrație cauzată de o bombă cu explozie întîrziată. în urma căreia opt persoane și-au pierdut viața, iar alte 51 au fost rănite, dintre care șapte se află în stare gravă. în legătură cu acest eveniment. trei persoane suspecte au fost reținute de către poliție.
★CAIRO 16 (Agerpres). — Egiptul a întărit dispozitivul militar de la frontiera cu Libia — informează cotidianul „Al Ahram", referindu-se la surse militare. Măsurile luate de Egipt, scrie în. continuare „Al Ahram", au un caracter „preventiv". Ziarul precizează că forțele trimise la frontiera eu Libia sînt alcătuite din unități ale diferitelor arme, printre care blindate, infanterie, trupe de șoc și de apărare antiaeriană.
★TRIPOLI 16 (Agerpres). — într-o notă adresată Secretariatului Ligii Arabe, Libia a cerut convocarea de urgență a Consiliului Ligii pentru a se analiza „recenta declarație oficială egipteană privind concentrarea de trupe egiptene la frontiera cu Libia" — informează agenția A.R.N.A.

Potrivit cifrelor ofiScumpete.ciale date publicității luni la Madrid, costul vieții în Spania a crescut înperioada primelor șapte luni ale acestui an cu 11,72 la sută.
Un bimotor comercial tip ,,Wikers", care transporta 56 de persoane pe ruta Quito—Cuenca, a dispărut, pierzînd contactul radio cu solul la 21 de minute după decolare. Echipe de salvare, precum și pa.ta-ule aeropurtate fac cercetări.Inundații. cîteva regiuni dinPakistan, ca urmare a inundațiilor, circulația rutieră și feroviară dintre nordul și sudul țării a fost întreruptă. S-a precizat că linia feroviară dintre- portul Karachi din sudul țării și capitală — Islamabad — a fost avariată în șapte puncte. Vor fi necesare circa 15 zile pentru ca reparațiile să fie terminate și circulația reluată.
Vulcan. Ca urmare a intensificării activității vulcanului La Sou- friere, din Guadelupa, autoritățile au dispus evacuarea întregii populații din localitățile din jurul lui, peste 70 000 de persoane părăsindu-și locuințele. Vulcanologii supraveghează îndeaproape emanațiile de gaze, precum și norii de fum ce ies din craterul vulcanului. Se așteaptă o intensificare. a activității și chiar o erupție puternică.

monauților în stare de repaus și în timpul activității.în timpul zborului lui „Saliut-5", în afara zonei de radiovizibilitate de pe teritoriul U.R.S.S., informațiile de la bordul stației au fost recepționate de nava științifică „Iuri Gagarin" și retransmise în Uniunea Sovietică prin intermediul satelitului de radiocomunicații „Molnia-1“.Starea sănătății celor doi cosmo- nauți’ este bună. Sistemele de bord ale stației funcționează normal.

plexe de natură organică cuprin- zind acest element, fără de care nu poate exista viața.S-a stabilit, totodată, în mod precis, că gradul- de radioactivitate de pe Marte este deosebit de ridicat.Cercetătorii de la Pasadena intenționează să înceapă o nouă serie de experiențe pentru a verifica și stabili mai exact compoziția chimică a unor compuși moleculari detectați anterior.

DE PRETUTINDENI
© PE SUB PODURILE 

NEVEI. Specialiștii din Leningrad au pus la punct metoda trecerii navelor pe Neva fără ridicarea podurilor. Metoda constă în scufundarea parțială a navelor pentru ca suprastructura lor să nu atingă podurile. în acest scop a fost elaborat proiectul unor șlepuri- ecluze care vor avea, atît la provă, cit și la pupă, porți speciala prin care navele vor putea pătrunde în interiorul lor. Prin pomparea unei părți din apa aflată în șlep, nivelul ei se poate reduce cu cinci metri, a- sigurîndu-se, implicit, coborîrea navei aflate în ecluza plutitoare. După trecerea pe sub pod, nivelul apei din șlep va fi adus la normal, permițînd navei din interiorul său să reintre în fluviu.
© DIRIJABILE PEN

TRU AFRICA ? Specialiștii consideră că dirijabilele ar putea constitui, în prezent, un mijloc de transport ideal în condițiile Africii, avînd în vedere lipsa unor șosele și căi ferate ramificate și de aeroporturi suficiente pentru avioane și elicoptere pe acest continent. Din aceste cauze, în unele perioade ale anului, țările africane fără ieșire la mare au de întîm- pinat greutăți foarte mari în activitatea normală a economiei. Un dirijabil special, destinat a fi exploatat în Africa, se află în curs de experimentare in partea de vest a continentului. El are lungimea de 60 de metri și poate transporta o încărcătură de 6,3 tone cu 60 de kilometri pe oră, pe o distanță de 1 800 de kilometri.
© BILANȚ LA SE- 

VESO. Autoritățile ’ 6anitar« ale regiunii Lombardia (Italia) au întocmit și dat publicității un prim bilanț al „cazului Se- veso“, precum și o hartă a regiunii contaminate de norul toxic provenit de la întreprinderea chimică „ICHESA". în zona „A“ (contaminare puternică și mijlocie), de 115 ha, figurează comunele Seveso (103 ha) și Meda, în total 703 persoane fiind evacuate din acest perimetru. Zona „B“ (contaminare mai slabă), acoperind 205 ha, cuprinde localitățile Cesano Maderno și Desio, ai căror locuitori nu au fost evacuați. Un număr de 13 persoane sînt în prezent spitalizate ; totodată, au fost efectuate probe de singe Ia 6 464 de persoane și consultații medicale generale la alte 1 500. Pe de altă parte, în fața sensibilizării opiniei publice italiene, în numeroase alte locuri se iau măsuri de prevenire a poluării.
• PE UN VÎRF DE 

MUNTE. Doi turiști suedezi, străbătind întinderile Laponiei, din nordul țării, au făcut o descoperire surprinzătoare. Pe unul din virfurile masivului Sarek ei au dat peste un bombardier din perioada celui de-al doilea război mondial. Un carnet de note găsit la fața locului, a- proape ilizibil, indică, după cît se pare, că ar fi vorba de un aparat de origine britanică, cu mai mulți ocupanți la bord. Cum, de asemenea, în jurul a- vionului sînt răspîndî.te bombe de mare calibru, neexplodate, autoritățile suedeze au hotărît, la sesizarea celor doi, să trimită o echipă de expcrți pentru examinarea integrală a aparatului și dezamorsarea bombelor.
© ACUMULATOARE 

DE CĂLDURĂ. Piof- G^- ter Scholl, specialist în energetică la Universitatea din Stuttgart, propune construcția unor' originale acumulatoare de căldură folosindu-se apele reziduale de la centralele electrice. Aceste acumulatoare sint de fapt lacuri artificiale săpate în adincime, care au pereți termo- izolanți și compartimentați. Fo- losindu-se sistemul propus de prof. Scholl, o singură centrală electrică de 1 000 MW poate a- sigura căldură pentru un milion de persoane in tot cursul anului. Sistemul este. în prezent, experimentat de către specialiști de la Ministerul federal pentru cercetări și tehnologie din R.F.G.
® PE VALURILE... PA

VAJULUI. In Piața Gerhart Hauptmann din Hamburg (R.F.G.), benzile pietruite ale pavajului sînt ondulate că valurile mării. Ele urcă și coboară, a- vînd diferențe mari de nivel. Fo-rma lor neobișnuită nu se datorează neindemînării constructorilor, ci comenzii care le-a parvenit din partea administrației locale. Autoritățile au considerat că aceasta este cea mai bună modalitate pentru a descuraja orice tentativă a conducătorilor auto de a circula în piață. într-adevăr, nici un șofer nu mai cutează să se aventureze pe dalele vălurite și de a- tunci atmosfera din această zonă a orașului nu mai este viciată de gazele de eșapament ale mașinilor. Cei mai bucuroși de buclucașa construcție sînt copiii, care văd în ea o distracție amuzantă și gratuită.
© GHEȚARII SE EX

TIND. Toți ghețarii din vestul și 'sudul Norvegiei și-au mărit volumul în cursul anului trecut — arată specialiștii din această țară. Unul dintre ghețarii norvegieni, considerat al treilea ca mărime, a devenit cu 1,7 metri mai gros. Oamenii de știință explică fenomenul prin modificările ciclice ale climei. în intervalul de timp cuprins între anii 1915 și 1965, ghețarii Norvegiei și-au diminuat necontenit volumul. Noul (ciclu va dura, după_ toate probabilitățile, pînă la sfîrșitul secolului.
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