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Este posibil și este necesar ca

FIECARE JUDEȚ 
FORȚA UE MUNCA

SĂ-SI ASIGURE
PENTRU INVESTIȚII

Din rindurile „auxiliarilor" In imitarea miinii de lucru
și sătenilor, un proaspăt eșalon

de 1500 de constructori

cure se găsea din plin
...chiar la beneficiar

Acționînd cu 
promptitudine pen- 

SATU MARE tru transpunerea 
imediată în viată 

a indicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
iunie a.c.. și a sarcinilor 
de Congresul consiliilor 

muncii cu privire la 
forței de muncă in con-

din 28—29 
subliniate 
oamenilor 
asigurarea 
structii. secretariatul Comitetului ju
dețean Satu Mare al P.C.R., în urma 
unei temeinice analize a balanței for
ței de muncă de pe șantiere si a res
tantelor din domeniul 
stabilit trecerea 
Ia intreprinderea 
județeană de con
strucții 
număr de peste 
600 de angajați 
din sectoarele au
xiliare ale Între
prinderilor indus
triale și altor u- 
nități economice 
ale județului, la 
care se adaugă 
alții, aproape 900, 
gricultură. Din investigațiile făcute în 
citeva unități am desprins concluzia 
că. pretutindeni, conducerile, co
mitetele și organizațiile de partid, 
împreună cu comisiile de recrutare 
din partea direcției muncii si între
prinderii amintite au acționat cu res
ponsabilitate politică, reușind să so
luționeze cu succes problemele deta
șării efectivului stabilit pe șantiere, 
de importantă vitală pentru dezvol
tarea în ritm rapid, multilaterală, 
economico-socială a județului potri
vit prevederilor actualului cincinal.

Printre unitățile din care provin 
cei mai multi angajați detașați pe 
șantierele de construcții se numără 
întreprinderea „Unio", cu peste ‘100 
de angajați. întreprinderea de pre-

investițiilor, a

lucrare a lemnului, uniunea jude
țeană a cooperativelor de produc
ție. Dacă acțiunea de recrutare a 
efectivului de circa 1 500 de anga
jați a fost în linii mari încheiată, 
cea de-a doua etapă, a integrării e- 
fective în munca de construcții, ri
dică o serie de probleme, cum sînt 
calificarea în meserii de constructori 
și stabilizarea forței de muncă.

Ce se va întreprinde, așadar, în 
continuare pentru a se asigura acțiu
nii începute finalitatea si eficienta 
scontate ? Răspunsul l-am primit de

Judstul La iumătatea acestui 
’ an bilanțul realizării in-

ALBA vestițiilor în județul Al
ba indică serioase rămi- 

neri în urmă. Printre cauze se nu
mără unele deficiente de organi
zare a începerii lucrărilor, lipsa do
cumentațiilor tehnice, neeliberarea 
din vreme a arrfplasamentelor s.a. O 
cauză este însă comună. Care anu
me ? „Ne lipsește forța de muncă" — 
invocă multi șefi de șantiere.

La recenta plenară a C.C. al

sînt muncitorii 
o 

meserii
anga- 

diferite 
între-

a unui în centrul preocupărilor—îndeplinirea botărîrilor

care

Congresului consiliilor oamenilor muncii
provin din a- la tov. ing. Mihai Benea, vicepreșe

dinte al consiliului județean de con
trol muncitoresc, care ne-a spus :

— în efectivul detașat la între
prinderea județeană de construcții 
se află numeroși muncitori care nu 
au o calificare intru totul adecvată 
Activităților de bază din construcții. 
De aceea, o primă măsură constă în 
organizarea unor cursuri de scurtă 
durată, pentru proaspeții angajați, de 
calificare în meserii ca acelea de zi
dari, dulgheri, instalatori sanitariști. 
fierari-betoniști. Aceasta, in urma 
unei discuții în prealabil, cu ei. pen-

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii”

asigura forța de 
prin trecerea in 
muncitorilor ne-

(Continuare in pag. a III-a)

P.C.R.. trasind sarcina deosebit de 
importantă de a se 
muncă pe șantiere 
această activitate a
calificați si auxiliari, secretarul ge
neral al partidului sublinia : „Așa 
se nune problema si in felul acesta 
trebuie acționat imediat pentru a nu 
se mai invoca, spre justificarea ne- 
realizării investițiilor, linsa forței de 
muncă. Comitetele județene, consi
liile populare trebuie să acționeze 
în acest sens fără a mai aștepta alte 
indicații sau instrucțiuni".

Cum se traduc în practică aceste 
sarcini clare și precise, relevate de 
conducerea partidului, subliniate din

Sarcinile de plan 
pe 7 luni - realizate 
înainte de termen

Transpunînd în viață hotărîrile 
primului Congres al consiliilor 
«penilor muncii din industrie, con
strucții și transporturi, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
industria județului Suceava rapor
tează îndeplinirea cu 11 zile mai de
vreme a sarcinilor de plan pe șapte 
luni ale anului, pină la 31 iulie esti- 
mindu-se realizarea unui spor de 
producție de circa 375 milioane 
lei. în același timp, indicele de 
productivitate a muncii va înregistra 
o creștere de aproape 3 000 lei pe 
fiecare angajat. (Agerpres).

oa-

Oamenii muncii din industria jude
țului Covasna — români și maghiari 
— au realizat, la data de 20 iulie, 
sarcinile de plan pe primele 7 luni 
din acest an. Avansul ciștigat 
permite 
pină la 
produse 
nale în
milioane, lei. (Tomori Geza).

va 
obținerea peste prevederi, 
sfirșitul lunii iulie, a unor 
necesare economiei națio- 

valoare totală de peste 127

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NI COLAE CEA U ȘESCU 
Secretarul general al Partidului Baas Arab 

Socialist din Liban

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, miercuri după- 
amiază, în stațiunea Neptun. pe 
secretarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist din Liban. Assem 
Kansou. care 
tara noastră, 
P.C.R.

La primire 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea -Pre
ședintelui Republicii Liban. 
Sarkis, un cald salut și cele 
bune urări de noi succese, de 
greș si bunăstare poporului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un cordial salut 
președintelui Republicii Liban, îm
preună cu urările de pace și prospe
ritate pentru- poporul libanez.

Assem Kansou a exprimat senti
mentele sale de gratitudine pentru

Liban.
se află in vizită 
la ' invitația C.C.

în 
al

a participat tovarășul

Elias 
mai 
pro-

invitația de a vizita România și a 
dat o înaltă apreciere înfăptuirilor 
pe care poporul nostru le-a dobîndit, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Transmițind un cald salut de 
prietenie din partea conducerii Par
tidului Baas Arab Socialist din Liban, 
el a manifestat stimă față de politica 
internațională promovată de Partidul 
Comunist Român, de România, res
pect și profundă admirație pentru 
activitatea secretarului general al 
P.C.R., pentru inițiativele sale în so
luționarea problemelor cu care este 
confruntată contemporaneitatea, pen
tru poziția constructivă în reglemen
tarea politică a situației din Orientul 
Apropiat, 
liniștii, pentru normalizarea 
economico-sociale libaneze, 
menținerea independenței și i 
tătii Libanului.

în cadrul 
problemele actuale

, pentru restabilirea păcii, 
pentru normalizarea vieții 

pentru 
integri-

convorbirilor
ale situației in-

privind

ternaționale s-a apreciat că în reali
zarea unei păci trainice și juste în 
zonă trebuie să se pornească de la 
retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în urma războ
iului din 1967, de la soluționarea pro
blemei poporului palestinean in con
formitate cu interesele și aspirațiile 
sale legitime — inclusiv de a-și 
constitui un stat național propriu — 
asigurarea independenței și suvera
nității tuturor statelor din această 
zonă.

în timpul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru bunele rapor
turi statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Baas Arab 
Socialist din Liban și s-a exprimat 
hotărîrea comună de a extinde rela
țiile de conlucrare în interesul dez
voltării continue a legăturilor de pri
etenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare, al cauzei păcii și pro
gresului in lume.

întrevederea s-a 
atmosferă de caldă

desfășurat într-o 
prietenie.

Autentic 
din Liberia

(Continuare in pag. a III-a)

Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteîi"

măr cit mai

Delegația Partidului Liberal

nou la Congresul consiliilor oame
nilor muncii ?

— Sprijinirea constructorilor cu 
forță de muncă a devenit la noi o 
tradiție — a ținut să spună ing. Ni- 
codim Roșea, directorul întreprin
derii mecanice din Cugir. Am trimis 
pe șantierele din oraș, la propriile 
investiții industriale și la cele de lo
cuințe și alte obiective industriale, 
ai căror beneficiari
noștri, aproape 100 de lucrători, 
parte din ei calificați pentru 
proprii construcțiilor, care se 

iaseră in 
nosturi in 
prindere.

In prima ju
mătate a acestei 
luni. Comitetul 
județean de par
tid Alba a orga
nizat in orașe si 
centre muncito
rești acțiuni di
verse. pentru a 
îndruma un nu- 

mare de muncitori
necalificati si auxiliari din unități 
industriale să lucreze pe șan
tierele . de construcții. Pină in
prezent au fost mobilizați la con
strucția de locuințe 410 muncitori
necalificati din întreprinderi și in
stituții. Totodată, consiliile populare 
Comunale din zona necooperativiza- 
tă a Munților Apuseni au recrutat 
153 muncitori necalificati. care au 
fost angajați la întreprinderea jude
țeană de constructii-montaj. în mai 
multe întreprinderi industriale s-au

CLASA MUNCITOARE CONDUCE, GOSPODĂREȘTE, DECIDE
,1

ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII
- INSTITUȚIE REPREZENTATIVA 

A DEMOCRAȚIEI NOASTRE SOCIALISTE
Au inceput adunările generale ale oamenilor muncii din unitățile industriale, agricole, de construcții, 

transporturi, din institutele de cercetare și proiectare. Avînd loc la puțin timp după Congresul consiliilor oame
nilor muncii, adunările generale trebuie să concretizeze 'cu responsabilitate muncitorească și deplină angajare 
hotărîrile congresului, sarcinile reliefate în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, să elaboreze și să adopte 
programe cuprinzătoare de măsuri pentru îndeplinirea exemplară a planului și angajamentelor pe acest an și 
buna pregătire a producției anului viitor, pentru traducerea fermă in viață a obiectivelor stabilite de către 
marele forum al clasei noastre muncitoare. în același timp, adunările generale din unități vor desemna delegații 
la adunările reprezentanților oamenilor muncii pe județe, ce vor alege muncitorii care urmează să facă parte 
din Consiliul național al oamenilor muncii.

în pagina a Il-a : o relatare despre adunarea generală de la secția „Textil IV" 
a Combinatului de lire și iibre sintetice din Săvinești.

Probleme actuale ale creației ÎN ZIARUL DE AZI

literar-artistice Rubricile noastre : VIATA DE PARTID ; EXIGENTELE CODULUI 
ETIC ; FAPTUL DIVERS ; DE PRETUTINDENI

în ziua de 20 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, în stațiunea Neptun, 
delegația Partidului Liberal Autentic 
— „True Whig“ — din Liberia, con
dusă de McKinley A. Deshield, secre
tar general al partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., se află în 
tara noastră într-o vizită de prie
tenie.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Republicii Libe
ria. președintele Partidului Liberal 
Autentic — „True Whig“, William 
Tolbert jr.. un călduros salut priete
nesc, precum și urări de succes po
porului român în opera de construire 
a noii societăți. Oaspetele a adresat, 
totodată, vii mulțumiri pentru posibi
litatea oferită de a revedea România, 
pentfu ospitalitatea și prietenia cu 
care membrii delegației au fost în- 
tîmpinați pretutindeni. El a împăr
tășit impresiile din timpul vizitei în 
țara noastră; subliniind cu căldură 
realizările poporului român în edifi
carea vieții sale libere și fericite, sub

conducerea Partidului Comunist Ro
mân si a secretarului său general.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe 
delegației să transmită președintelui 
William Tolbert jr. un cald salut și 
cele mai bune urări, iar poporului li
berian prieten succese tot mai mari 
în dezvoltarea independentă a patriei 
pe calea progresului și bunăstării.

în cursul întrevederii a fost re
levată cu satisfacție evoluția fruc
tuoasă a raporturilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre 
România si Liberia. în context a 
fost evocată însemnătatea hotăritoa- 
re a intîlnirilor. convorbirilor și în
țelegerilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și William Tolbert jr., 
care au creat o bază solidă promo
vării. pe multiple planuri, a relații
lor româno-liberiene. A fost reafir
mată dorința comună de a transpune 
in fapt acordurile convenite cu pri
lejul dialogului la nivel înalt, de a 
identifica noi domenii de conlucra
re care să dea un avînt si mai pu
ternic colaborării dintre România și 
Liberia, atît pe pian bilateral, cît și 
în sfera vieții internaționale, spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
păcii și cooperării rodnice între na
țiuni.

S-a apreciat că în condițiile corn-

conducătorul

iplexe ale situației internaționale ac
tuale se impune intensificarea con
lucrării. pe plan national si interna
tional. a tuturor forțelor progresiste 
si democratice, in lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului si 
neooolonialismului. a oricăror forme 
de dominație si discriminare rasială, 
pentru promovarea unei politici de 
înțelegere si cooperare între toate 
națiunile. Au fost subliniate, in acest 
sens, importanta soluționării ne cale 
politică a problemelor care afectează 
raporturile dintre unele state din 
Africa, necesitatea întăririi solidari
tății si unității tarilor africane, a tu
turor țărilor în curs de dezvoltare. în 
efortul general pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru democratizarea 
relațiilor dintre state, pentru instau
rarea noii ordini economice si poli
tice mondiale.

De ambele părți a fost exprimată 
dorința de a se dezvolta conlucrarea 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Liberal Autentic din Libe
ria. de a intensifica contactele, 
schimbul de informații si experiență, 
•considerind că aceasta reprezintă o 
contribuție prețioasă la extinderea și 
adincirea in continuare a relațiilor 
prietenești româno-liberiene. ‘

întrevederea
atmosferă de caldă cordialitate si 
prietenie.

a decurs într-o

Responsabilitatea libertății
în 

De- 
Na- 
din

se

Ideea cuprinsă 
primul punct al 
claratiei Adunării 
ționale Franceze 
1789 : „Oamenii
nasc liberi si egali in 
drepturi", ceea ce. de 
altfel, nu e decit o re
luare ușor modificată 
a primei propoziții 
din Declarația adop
tată cu treisprezece 
ani in urmă in Virgi
nia, se regăsește in 
textul a numeroase 
documente internațio
nale din zilele noas
tre. Se fac dese refe
riri la acest principiu 
și sînt multi cei ce le 
fac. dar tot atît 
multi sînt și 
care pierd din 
că. puțin mai 
la punctul IV. 
rația revoluției
ceze precizează : exer
citarea libertății în
seamnă a fi liber de 
a face tot ceea ce nu 
dăunează celorlalți.

Așadar, cea dinții de
finiție modernă, res
pectiv burgheză, a li
bertății conturează 
deja ideea datoriei 
față de semeni, față 
de societate, cu alte

însemnări de
DOMOKOS Geza

de 
aceia 

vedere 
incolo. 
Decla- 

fran-

cuvinte, ideea respon
sabilității, care avea 
să-și împlinească cu 
mult mai tirziu, in e- 
poca revoluțiilor so
cialiste, conținutul 
real si armonios.

Există o relație dia
lectică intre•responsa
bilitatea libertății și 
libertatea responsabi
lității. o relație ne care 
omul de litere se cu
vine s-o 
maximă 
Scriitorul

gîndesc aici la toți 
aceia care, prin cărți, 
în coloanele revistelor, 
prin intermediul sce
nei. al filmului sau 
televiziunii, se adre
sează contemporanilor 
lor — scriitorul este 
o conștiință a epocii 
sale, a poporului său. 
El este un mesager al 
unor virtuți Si valori, 
un prieten al oameni
lor și. în consecință, 
inamic declarat al ori
căror forme de opri
mare. de intolerantă, 
al pornirilor pătimașe 
ce înjosesc individul și 
colectivitatea.

A scrie în mod li
ber. a redacta reviste, 
a edita cărți, liber, în 
libertate sînt acte ce 
presupun pe lingă 
vocație și muncă asi
duă, identificarea cu 
preocupările și țelu-

In flux neîntrerupt: RECOLTAREA-ELIBERAREA TERENULUI
SUCCESIVEiNSĂMÎNTAREA CULTURILOR

A

sesizeze cu 
limpezime. 

— și mă
(Continuare 
în pag. a III-a)

Muncă intensă în lanurile țării: se strînge o recoltă și se pregătește alta. Pentru aceasta se cere ca lucrările să se desfășoare în flux continuu, așa cum au fost surprinse de obiectivul apara
tului de fotografiat: recoltarea griului, eliberarea neîntîrziată a terenului de paie, executarea arăturilor și semănatul culturilor succesive, (in pagina a III-a: TIMPUL PRESEAZĂ — Șl TOATE

FORȚELE MECANICE Șl UMANE DE LA SATE TREBUIE FOLOSITE DIN PLIN PENTRU STRÎNGEREA RECOLTEI DE GRÎU Șl ÎNSÂMiNȚAREA CULTURILOR SUCCESIVE
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I

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
I

- CLASA MUNCITOARE CONDUCE, GOSPODĂREȘTE, DECIDE - I
FAPTUL

I
CONGRESUL CONSILIILOR 
OAMENILOR MUNCII A 

HOTĂRÎT :
,,Pe întregul cincinal să 

se realizeze în industrie o 
creștere a productivității 
muncii de peste 55 la sută, 
asigurîndu-se pe această 
cale mai mult de 80 la sută 
din sporul producției".

Desfășurîndu-se într-un spirit de 
înaltă exigentă muncitorească si 
avind un pronunțat caracter de lu
cru. adunările generale ale oameni
lor muncii din toate fabricile mare
lui COMBINAT DE FIRE SI FIBRE 
SINTETICE SĂVINEȘTI au dus în 
centrul dezbaterilor măsurile ce.se 
impun a fi luate pentru traducerea 
în viată a programului adoptat de 
către primul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii privind creșterea 
suplimentară a producției si produc
tivității muncii in actualul cincinal.

în informarea prezentată la adu
narea generală a oamenilor muncii 
din secția „Textil-IV“. de pildă, unde 
iși desfășoară activitatea aproape 
2000 de angajați, se spunea printre 
altele : „Știm bine că în cadrul ma
relui forum al clasei muncitoare au 
fost. descifrate posibilități centru ca. 
pînă in 1980. să se adauge avuției 
noastre naționale încă 120—130 mi
liarde Iei producție globală industrială 
suplimentară. Acestea nu sînt niște 
repere economice abstracte, ci ele 
reprezintă mai multe bunuri mate
riale concrete care ne vor face viata 
mai îndestulată".

Reflectînd cu responsabilitatea pro
prie clasei noastre muncitoare asu
pra acestui obiectiv maior, pârtie:- 
pantii la discuții si-au pus pe bună 
dreptate întrebarea : care va fi izvo
rul principal al acestor substanțiale 
sporuri ale avuției naționale, dacă nu 
munca noastră, folosirea mai bună 
a potențialului tehnic si uman 
de care dispunem ? Și e intere
sant de reținut că 
deși în această 
mare secție — ca. 
de altfel, și la ni
velul întregului 
combinat — pro
ductivitatea mun
cii a crescut pină 
acum cu 8.2 la 
sută peste preve
derile planului, 
tocmai ridicării și 
mai accelerate a 
acestui indicator 
i-au fost consa
crate marea fna- 
joritate a discuțiilor și propunerilor 
făcute în adunarea generală.

— Este adevărat că si pînă acum, 
prin creșterea productivității muncii 
cu 8.2 la sută, am înscris suplimen
tar în bilanțul activității noastre 
importante cantități de produse, cum 
ar fi 71 tone fire textile. 93 tone fire 
tehnice si rețele s.a. — spunea în 
cuvîntul său muncitoarea Elena 
Stanciu. Știm, de asemenea, că la 
obținerea de către combinat a locu
lui I pe tară în cadrul întrecerii so
cialiste pe anul 1976 si-a adus o con
tribuție de seamă si colectivul sec
ției „Textil-IV“. Sînt succese care ne 
onorează, dar care ne si obligă în 
același timp la o reevaluare respon
sabilă a tuturor resurselor menite să 
ducă Ia o creștere și mai accen

tuată a productivității muncii. 
Consultindu-mă cu colectivul atelie
rului bobinat-sculuit, am ajuns la 
concluzia că stă în puterile noastre 
ca. pînă la finele anului, să facem 
ca acest indicator să crească cu încă 
2 la sută. Prin ce căi si mijloace ? 
în primul rind. prin utilizarea mai 
rațională si la parametrii proiectați 
a tuturor instalațiilor si prin folo

ca productivitatea muncii să se ri
dice la nivelul cerințelor si in ce 
privește producția firelor tiD covor, 
unde, fată de angajament, s-a înre
gistrat o restantă de 40 tone. „Sîn- 
tem comuniști, sîntem muncitori și 
nu avem voie să rămînem datori cu 
nimic fată de economia noastră na
țională — aprecia în cuvîntul său 
muncitorul Ioan Bejan. Personal,

Creșterea suplimentară a productivității 
a concentrat atenția coiectMi

sirea la maximum a timpului de lu
cru. Pentru că. de ce să nu o spu
nem. unii dintre noi. îneîntati pro
babil de succesele de pină acum, 
manifestă semne de automultumire. 
Iată de ce si la ora actuală timpul 
efectiv de lucru în cadrul secției 
este folosit numai în proporție de 
94 la sută. Aici avem o mare re
zervă care, prin întronarea unei 
discipline severe la fiecare loc de 
muncă, poate fi convertită într-o 
productivitate si mai mare.

Aceeași exigentă si combativitate 
muncitorească fată de tendințele de 
automultumire le-au manifestat și 
ceilalți vorbitori. Muncitoarele Va
lerina Popescu și Maria Rotaru, de 
pildă, au adus în discuție faptul că 
din partea conducerii secției se im
pune mai multă preocupare pentru

consider că sporirea forței produc
tive a muncii fiecăruia dintre noi 
impune să acționăm mai energic 
pentru creșterea calificării profesio
nale a întregului personal, pentru tre
cerea în munci productive a unei părți 
din personalul administrativ, organiza
rea științifică a producției, folosirea e- 
ficientă a fiecărui minut, a mijloace
lor tehnice moderne de care dispu
nem. întărirea ordinii si disciplinei 
în muncă.

La rindul său. abordind problema 
înlăturării totale a timpilor nepro
ductivi, care se pierd cu efectuarea 
analizelor fizico-mecanice ale firelor 
prin alte sectoare și secții ale combi
natului. laboranta Anca Nistor a 
propus ca. în scopul folosirii acestor 
timpi, pentru creșterea productivită

ții muncii, cele două mașini de tri
cotat circular existente în secție să 
fie adaptate pentru ca toate probele 
de tricotaje să se facă chiar aici, la 
locul de muncă. De asemenea, meca
nicul Gh. Radu și alți vorbitori au 
propus conducerilor combinatului si 
secției să ia imediat în studiu posi
bilitatea valorificării tuturor deșeu
rilor pentru obținerea unor produse 

finite, cum ar fi 
firele tip covor 
neetirate. ceea ce 
va asigura o în
cărcătură cores
punzătoare a ca
pacităților de pro
ducție existente 
si deci crește
rea productivită
ții muncii. A- 
pliearea si gene
ralizarea muncii 
în acord global 
la fiecare punct 
de lucru a consti

tuit. de asemenea, obiectul altor pro
puneri făcute în adunarea generală.

— Practica de pină acum — spu
nea tovarășa Anica Albu, președinta 
comitetului sindicatului pe secție — 
ne-a convins că aplicarea acordului 
global constituie o sursă inepuiza
bilă de creștere a productivității 
muncii, cu implicații favorabile si 
asupra veniturilor. Astfel, acolo unde

se aplică această formă superioară 
de organizare și cointeresare, produc
tivitatea muncii a Sporit mai simți
tor. iar veniturile lunare ale anga- 
iatilor s-au mărit cu aproape 7 la 
sută. Iată de ce consider că este da
toria noastră să facem totul pentru 
ca acordul global să devină o pîrghie 
însemnată în înfăptuirea obiectivului 
propus, acela de a asigura oină la 
finele anului o creștere a productivi
tății muncii c-u încă 2 la sută.

De fapt, prin tot ce au dezbătut și 
hotărît să facă în viitor chimistii de 
aici, adunarea generală a oamenilor 
muncii de la secția „Textil-IV“ a de
monstrat voința unanimă a colecti
vului de a traduce neabătut in 
viată măsurile adoptate de primul 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii privind creșterea mai accele
rată a avuției naționale. S-a demon
strat. astfel. încă o dată, că și chi- 
miștii Săvineștiului — ca parte inte
grantă a clasei noastre muncitoare — 
pot să gospodărească mult mai bine 
partea din avuția națională care le-a 
fost încredințată, știind să pună în 
valoare cu maximum de eficientă 
bunul cel mai de preț al societății 
noastre — omul, inițiativa si capaci
tatea sa creatoare.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"
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COMISIILE SPECIALE
DE OAMENI Al MUNCII - 
instrumente active în rezolvarea 

scrisorilor și sesizărilor
Hotărîrea C C. al P.C.R. din iulie 

1976. cu privire Ia îmbunătățirea ac
tivității de rezolvare a sesizărilor, 
propunerilor și solicitărilor pre
vede, printre alte măsuri de im
portantă deosebită, !; constituirea în 
toate întreprinderile; și instituțiile 
a unor comisii . speWate de oa
meni ai muncii, care să analizeze 
săptâminal scrisorile? propunerile și 
sugestiile ce se fac. să urmărească 
modul de soluționare a acestora, 
pentru a oferi organelor si organiza^ 
tiilor de partid constatări si concluzii 
pe baza cărora sâ poată acționa in 
vederea creșterii răspunderii si re
ceptivității tuturor factorilor^ fată de 
problemele de muncă si viata ale ce
tățenilor.

O anchetă întreprinsă în întreprin
deri si instituții din municipiul Bo
toșani. privind activitatea acestor 
comisii, ne-a prilejuit citeva consta
tări in legătură cu modul in care 
se îndeplinesc prevederile hotăririi.

— în ultimele luni — ne spu
ne tovarășul Ilie Juvalea. adjunct 
al secretarului comitetului de partid 
de la întreprinderea județeană de 
gospodărie comunală si locativă — 
comisia a analizat peste 100 de scri
sori. sesizări si propuneri. Prima 
analiză, cea din perioada 1—12 mar
tie. ne-a relevat o situație necores
punzătoare. De pildă, din cele 30 de 
sesizări primite si repartizate în a- 
ceastă perioadă diferitelor comparti
mente spre analiză, numai 50 la sută 
fuseseră rezolvate în termenul legal. 
Ce-am făcut ? Comitetul de partid a 
convocat din nou toti factorii răspun
zători din imitate, pentru a sublinia, 
încă o dată, importanta acestei hotă- 
riri. De asemenea, am stabilit ca pe
riodic. cel puțin de două ori pe lună, 
comisia să prezinte în fata consiliu
lui oamenilor muncii o informare 
asupra modului în care sînt soluțio
nate principalele probleme ridicate 
de cetățeni in scrisori si sesizări. 
Fără a avea pretenția că toate lucru
rile sînt astăzi puse la punct, se 
constată o creștere — la nivelul tu
turor compartimentelor — a respon
sabilității fată de examinarea sesiză
rilor oamenilor.

Asemenea comisii au fost alcătuite 
în circa 30 de întreprinderi si insti
tuții din municipiul Botoșani. Ele sînt 
tot atîtea organisme obștești care 
asigură participarea directă a oame
nilor muncii — prin controlul re-1 
efectuează asupra soluționării scriso

rilor si sesizărilor — la perfecționarea 
unor activități de larg interes social, 
în legătură cu modul în care este 
înțeles rostul acestor comisii sînt de 
subliniat citeva aspecte.

Să ne oprim, de pildă, la situația 
întilnită la două instituții mari — 
Direcția comercială județeană și Di
recția județeană de postă si teleco
municații. în fruntea acestor comisii 
se găseau — si intr-un loc. si in ce
lălalt. la data anchetei noastre — 
două cadre cu munci de răspundere : 
directorul adjunct si. respectiv, ingi
nerul sef. Avind obligația bine stabi
lită pe linie de serviciu de a analiza 
propunerile si sesizările oamenilor 
muncii, cei doi tovarăși au procedat

Ancheta noastră în cîteva 
întreprinderi și instituții 
din municipiul Botoșani

uneori la examinarea problemelor ri
dicate de către cetățeni mai mult sin
guri. fără a antrena în această activi
tate întreaga comisie, pentru a exista 
astfel un punct de vedere co
lectiv în legătură cu modul de 
soluționare, cu legalitatea soluțio
nării. De altfel, însăși hotărî
rea prevede în acest sens ca respec
tivele comisii „să analizeze săptămi- 
nal scrisorile, propunerile și sugestiile 
ce se fac. să urmărească modul cum 
sint soluționate, să discute concret cu 
oamenii si să-i informeze asupra fe
lului in care au fost rezolvate cere
rile. criticile si sugestiile pe care le-au 
făcut". Este evident că ele trebuie 
să desfășoare o muncă colectivă, să 
poarte în colectiv răspunderea pen
tru îndeplinirea mandatului încredin
țat de organizațiile de partid. Hotă- 
rirea Stabilește. în acest scop, că pe 
baza analizei periodice a activității 
de rezolvare a propunerilor si sesiză
rilor „organele si organizațiile de 
partid, conducerile unităților eco
nomice si instituțiilor, ale organizați
ilor de masă si obștești vor acționa 
pentru creșterea răspunderii cadrelor 
de conducere fată de problemele de 
muncă si viată ale oamenilor muncii" 
si vor lua măsuri „împotriva celor 
care nesocotesc părerile critice veni
te din masă. încalcă legalitatea so
cialistă sau tolerează ignorarea 
acesteia". Tocmai pentru îndeplinirea

acestor răspunderi este necesar ca 
activitatea respectivelor comisii să se 
desfășoare permanent în spiritul și 
litera hotăririi.

O situație aparte am întîlnit la 
Fabrica de confecții Botoșani. Aici, 
comisia era formată — la data in
vestigației noastre — din directorul 
adjunct, inginerul sef. secretarul co
mitetului de partid, președintele co
mitetului sindicatului, secretarul co
mitetului U.T.C. si șeful biroului per
sonal si învătămînt. Solicitind să ni 
se comunice concluziile ultimei ana
lize săptăminale a Scrisorilor si se
sizărilor. tovarășa Silvia Corduneanu. 
președinta comitetului sindicatului, 
ne-a spus : „Noi sîntem ocupați cu 
at-itea treburi, incit nu ne cămine 
timp si pentru analiza săptăminală a 
sesizărilor. Abia reușim fiecare să ne 
ținem .audientele, să răspundem li 
scrisorile pe care le primim". E f!- 
resc ca respectivii tovarăși, prin na
tura preocupărilor, să fie ocupați. Dar 
chiar dacă ar avea timp comisia să 
facă analize săptăminale. cine pe 
cine ar controla ? Credem că aici 
este vorba de o neînțelegere a rostu
lui acestor comisii. Ele reprezintă o 
formă de control al oamenilor mun
cii asupra activității celor învestiți să 
se ocupe de rezolvarea cererilor și 
sesizărilor si. ca atare, trebuie să 
aibă o astfel de componentă, incit să 
le permită să-i controleze tocmai pe 
cei care răspund de examinarea și 
soluționarea problemelor solicitate de 
cetățeni. Or. este evident pentru ori
cine că înt.r-o astfel de alcătuire 
comisia de la fabrica de confecții nu 
poate îndeplini o asemenea funcție.

Sintem informați că, în ultimul 
timp, s-au și luat măsuri în unele 
unități pentru înlăturarea deficiențe
lor semnalate, pentru activizarea co
misiilor. Este, fără îndoială, un lucru 
bun. Dar, in spiritul Hotăririi C.C. al 
P.C.R. din iulie 1976, este necesar ca 
atît organizațiile de partid din unită
țile respective, cit și Comitetul mu
nicipal de partid Botoșani să acțio
neze pentru ca în toate unitățile 
aceste comisii să-și desfășoare ac
tivitatea în cele mai bune condiții 
si să asigure astfel peste tot. în toa
te sectoarele vieții sociale, o maximă 
solicitudine si responsabilitate față 
de problemele ridicate de oamenii 
muncii prin scrisori, sesizări și la 
audiente.

Constantin PRIESCU

DIVERS
Fata din...
Somes

9

Suzana Kiss, elevă în anul III 
la liceul nr. 1 din Satu Mare, a 
zărit o mulțime de oameni îm
bulziți pe malul Someșului. în 
mijlocul rîului. un om încerca 

■ din răsputeri să salveze de la 
inec pe un alt om care căzuse 
de pe pod. Văzîndu-1 pe salva
torul ajuns la capătul puterilor, 
fata s-a aruncat — spre uimirea 
generală — in apă. A înotat 
voinicește pînă la locul cu pri
cina și. împreună cu celălalt 
salvator, Mihai Rus. muncitor 
Ia întreprinderea de panificație, 
l-au scos la mal pe cel care era 
gata-gata să se înece. Tot ea. 
Suzana. i-a făcut respirație ar
tificială și i-a dat primele îngri
jiri. pină a sosit „Salvarea". Și 
omul a fost salvat.

Suzana se întorcea de la an
trenamentul echipei de caiac din 
care face parte.
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DIN MĂSURILE ADOPTATE:
• Pi nd la finele anului 1977, productivitatea muncii să creased cu încă 2 Ia 

sută față de realizările actuale — respectiv cu 10,2 la sută peste plan ;
• Să se generalizeze munca in acord global la fiecare punct de lucru ;
• Să se depășească gradul de folosire efectivă a timpului de lucru peste 

nivelul de 94 la sută atins in prezent.
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DE CALITATEA EFORTURILOR NOASTRE

DEPINDE aim VIEȚII NOASTRE
o idee centrală a activității politico-educative

Importantele documente ale marelui forum al democrației noas
tre muncitorești — in primul rind Expunerea și Cuvintul de inchidere 
rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu — precum si programele cu
prinzătoare de măsuri adoptate recent de partid pentru majorarea 
retribuțiilor, pentru îmbunătățirea nivelului de trai și civili
zație al oamenilor muncii, evidențiază, o dată in plus, legătura 
strinsă. indisolubilă dintre sporirea avuției naționale si creșterea bu
năstării poporului. în înrădăcinarea in conștiințe a acestui adevăr 
esențial un rol insemnat revine muncii politico-educative a organi
zațiilor de partid. Redăm mai jos aspecte ale experienței dobindite 
în acest sens de organizația de nartid de la întreprinderea mecanică 
Timișoara.

Legătura indisolubilă dintre calita
tea muncii și calitatea vieții, dintre 
eforturile oamenilor muncii pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
producție și ridicarea continuă a ni
velului de trai al populației consti
tuie un subiect central al activității 
politico-educative desfășurate de or
ganizațiile de partid, inclusiv de or
ganizația noastră. în ce ne privește, 
căutăm să folosim in aceas
tă direcție forme și mijloace variate, 
menite să înrădăcineze în conștiințe 
convingerea că de fiecare membru al 
colectivului, de spiritul de răspun
dere cu care se achită de îndatoririle 
ce-l revin in realizarea planului si a 
angajamentelor suplimentare depinde 
contribuția întregului colectiv la pro
pășirea economiei naționale Si. im
plicit, la sporirea bunăstării tuturor.

Aprofundarea semnificației politice 
a recentelor hotârîri ale conducerii 
partidului privind creșterea bunăstă
rii populației. î’tji principal pe seama 
majorării retribuției și a veniturilor 
directe ale oamenilor muncii, consti
tuie una din direcțiile esențiale în 
care acționează organizația noastră 
de partid. în ce privește formele și 
metodele activității amintim dezbate
rile concrete ce au loc în organizațiile 
de bază ale comuniștilor. în organi
zațiile U.T.C., în grupele sindicale, 
îmbunătățirea și reactualizarea pro
pagandei vizuale, intensificarea mun
cii de la om la om. analizarea căilor 
prin care fiecare angajat îsi poate 
aduce contribuția Ia îndeplinirea sar
cinilor care condiționează majorarea 
suplimentară a retribuției și altele.

în acest sens, una din recentele 
dezbateri comune ale biroului comi
tetului de partid și consiliului oame
nilor muncii s-a axat pe stabilirea de 
noi măsuri privind ridicarea pro
ductivității muncii și reducerea chel
tuielilor de producție.

Realizării acestor obiective econo

mice i s-au integrat activitățile de 
natură politico-educativă. Astfel, 
pentru popularizarea cit mai largă 
a acestor obiective au fost, scoase

edilii speciale ale gazetelor de perete, 
s-au afișat panouri la locurile ilc 
muncă, s-au organizat discuții pe 
formații de lucru, utilizîndu-se cal
culele întocmite special de econo
miștii din întreprindere.

Pentru a ilustra modul concret 
cum se realizează această acțiune 
de popularizare ne vom referi, 
bunăoară, la un număr special al gaze
tei de perete din Întreprindere. Re
ținem că intr-unui dintre articole, 
după ce se relevă importanta recen
telor hotârîri privind îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale oamenilor 
muncii, se subliniază prin exem
plificări sugestive necesitatea spri
jinirii acestei acțiuni prin gos
podărirea economicoasă a materiilor 
prime și materialelor, in primul rind 
a metalului. Se prezintă concret 
experiența reducerii greutății unor 
macarale-portal si macarale-turn, 
gratie eforturilor de gindire crea
toare ale unor specialiști.

Pe mari panouri din secții sînt în
scrise îndemnuri de a lua drept mo
del faptele de muncă ale fruntașilor, 
inițiativele apărute la diferite locuri 
de muncă — de pildă „Urmați 
exemplul tovarășului Ștefan Vră- 
mescu, frezor, care in cei 37 
de ani de cînd lucrează în în
treprindere n-a lipsit nemotivat și 
n-a întirziat niciodată de la lucru !“ 
sau „Mă preocup de felul cum mun
cesc eu. dar mă interesează si cum 
muncește tovarășul de lingă mine 1" 
(deviza strungarului Nicolae Ma
nea. care a contribuit la califi

carea și pregătirea pentru viată a 
zeci de tineri muncitori...).

Paralel cu preocuparea pentru 
popularizarea și sprijinirea atitudinii 
înaintate față de muncă, pentru per
fecționarea organizării producției, 
activitatea politică la toate eșa
loanele intreprinderii vizează per
manent și reducerea cheltuielilor 
de producție. Accentul este pus 
cu precădere pe scăderea con
sumului de metal, care are o pon
dere mare în totalitatea cheltuieli
lor de producție. în acest sens s-au 
organizat discuții in fata vitrinelor 
de calitate, orientate spre necesita
tea redimensionării unor repere, re
ducerii adaosurilor de prelucrare 
încă din faza formării in matrite.

încununate de succese ■ nota
bile sint și eforturile pe care 
comuniștii, toți muncitorii si spe
cialiștii din întreprindere le de
pun pentru reducerea importurilor, 
în această privință as da numai un 
exemplu, de altfel larg popularizat 
în toate sectoarele uzinei ; este vorba 
de realizarea cu forte proprii a unui 
tip special de rulment pentru agre
gatul de stivuit materiale. reper 
obținut pînă acum dm import și a că
rui realizare de către noi va aduce 
întreprinderii economii de peste trei 
milioane lei valută in acest an.

Toate aceste rezultate ne dau fer
ma convingere că — atunci cînd 
munca politică are obiective precise 
și cuprinde în sfera sa de influen
țare pe toti comuniștii, toti angaia- 
ții întreprinderii — se izbutește cu 
deplin succes ca’ eforturile, energia, 
gindirea creatoare a oamenilor, care 
văd in politica partidului reflectarea 
propriilor năzuințe și aspirații, să fie 
integral puse în slujba creșterii si 
îmbunătățirii producției, sursa bună
stării si fericirii tuturor.

Și în viitor. în centrul muncii 
politice vom situa mobilizarea colec
tivului la înfăptuirea măsurilor pre
conizate privind creșterea eficientei 
întregii activități economice, pentru 
a ne spori continuu contribuția la 
creșterea avuției naționale si. pe a- 
ceastă bază, la ridicarea bunăstării 
materiale a tuturor oamenilor muncii.

Gheorghe MAXIM
secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea mecanică 
Timișoara

— Ce faci. Vasilică ?
— Bine, lucrez — ne 

răspunde, firesc tînărul și 
proaspătul muncitor al 
secției automate .de la .în
treprinderea de sticlărie 
Turda.

— Se simte cu adevărat 
bine aici — confirmă în
soțitorul nostru. De altfel, 
nici nu-i de mirare: părin
ții — atît tatăl, cit și 
mama — lucrează la noi. 
sînt sticlari.

Vasilică s-a întors nu 
demult de la un centru de 
reeducare. Poate n-ar fi 
ajuns acolo dacă părinții 
lui ar fi fost mai atenti la 
felul cum îsi „petrecea" 
timpul liber. Poate n-ar fi 
aiuns acolo dacă organiza
ția U.T.C. din scoală ar fi 
vegheat cu mai multă stă
ruință si intransigentă la 
drumul lui. Poate n-ar fi 
aiuns acolo dacă si cadre
le didactice ar fi făcut la 
fel... Dar experiența aspră 
a fost trăită. Acum. Vasi
lică muncește cu tragere 
de inimă, se califică într-o 
meserie . bună. Alti șase 
tineri, care încă n-au tre
cut de 21 de ani. dar au 
trecut Prin aceleași încer
cări ca Vasilică. sint pre- 
zenti aici, la locurile de 
muncă. Pe M.S. si S.T. 
i-am intilnit în atelierul 
de termose. Era tocmai în 
pauza de masă. Tineri de 
virsta lor. muncitori cali

ficați însă, cu rosturi așe
zate trainic, le vorbeau 
noilor veniti despre fru
musețea profesiei de sti
clar.

îi întrebăm pe cei doi ti
neri muncitori proaspăt ve- 
niți și aflăm că locuiesc 
la părinți, că vor să se 
califice si. mai ales, că re
gretă momentele de rătăci
re. Da. aici sinit cum toată 
lumea le poartă de grijă. 
Și muncitorii, si maiștrii, 
chiar si tovarășul director, 
secretarul de partid. Ca 
să nu mai vorbim de orga
nizația U.T.C.

Sint toate acestea argu
mente care pledează con
vingător că la întreprin
derea de sticlărie Turda 
procesul integrării în mun
că a acestor tineri, se află 
in plină desfășurare, pe 
un bun făgaș.

Unii tineri, cum sînt de 
pildă T. M. si I. L.. au 
venit de la școala de re
educare initiati în meserie. 
Nici aceștia nu au fost ui
tați. Și ei sînt aiutati a- 
cum să aprofundeze cu
noștințele acumulate, sub 
îndrumarea muncitorului 
de înaltă calificare Cornel 
Gligor si a maistrului 
principal luliu Pîriol. No
tăm aici spusa meșterului : 
„Sînt sigur că din acești 
doi tineri vor ieși mese
riași buni. Ce mă face să 
fiu atit de optimist ? De

peste 30 de ani de cînd 
muncesc în fabrică, mi-au 
trecut prin mină multi bă
ieți. si tot cam de virsta 
lor". Adaugă si directorul 
întreprinderii. tovarășul 
Ga vrii Hîlmă: „Toate pro-

de calificare, nouă tineri 
care au beneficiat de re
centele măsuri. „Atenția 
noastră. a tuturor, este 
îndreptată asupra acestora 
— ne spune tovarășul Racz 
Ernest, secretarul comite-

numerosi tineri veniti din 
centrele de reeducare s-au 
prezentat la lucru in uni
tățile in care au fast re
partizați. unii au dat to
tuși bir cu fugitii. după 
două, trei zile sau o săp-

— Uite, la întreprinderea 
mecanică de material ru
lant „16 Februarie" e un 
loc de electromecanic. Me
serie asemănătoare.

încet. încet are loc un 
binevenit proces de clari-

De ce îi încurajați pe tinerii 
care caută pretexte pentru trândăvie?
-------------------------------  anchetă socială----------------------------------
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blemele acestor tineri au 
fost limpezite împreună 
cu ei si cu părinții lor de 
către comisia special for
mată. Acum așteptăm ca 
prin munca si comportarea 
lor să răsplătească încrede
rea societății, grija colecti
vului fată de ei".

De la Turda, iată-ne pe 
firul investigației noastre 
la Trustul de construcții 
din Clui-Napoca. unde 
muncesc, cu perspectivă

tului de partid. Sintem 
mereu alături de ei. le dăm 
sprijinul necesar pentru a 
deveni buni muncitori, oa
meni întregi". Aceeași si
tuație la combinatul de 
piele si incăltăminte „Clu- 
iana". la întreprinderea 
„Industria sîrmei" din Cim- 
pia Turzii . la întreprinde
rea „Tehnofrig"

în investigația noastră 
ne-a fost dat să constatăm 
că. în pofida faptului că

tămînă de muncă. Aveam 
să facem cunoștință cu 
cîtiva dintre ei la colecti
vul care are misiunea să 
discute cu fiecare tînăr în 
parte.

— De ce nu te-ai pre
zentat la lucru. Alexan
dru C. ?

— Nu-mi convine. Eu 
am calificare de electri- 
cian-automatizări. Și pînă 
nu găsesc un loc în mese
rie. nu mă angajez.

ficare. Pină la urmă. A. C. 
acceptă soluția propusă. I 
se înminează repartiția de 
muncă cu urarea : „să fii 
demn de ea".

Urmează o fată : L. C. 
Este întrebată de ce a ple
cat de la „Cluiana". Nu 
m-am împăcat cu fetele 
de acolo. Vreau la „Trico
taje Someșul". Erau locuri, 
i se eliberează o nouă re
partiție. I. Gy. este însă 
mai dificil. Vrea muncă

la domiciliu : „nu poate 
suporta colectivul" (? !)• 
I se propune atelierul de 
mase plastice de la „Napo- 
chlm“. la combinatul „Clu- 
jana". ..La domiciliu lu
crează femeile cu copii, 
băt-rini. invalizii. Nu un 
voinic ca dumneata". Ac
ceptă. dar numai la coo
perativa „Lemn si mobilă" 
că acolo ar avea un frate. 
Se dau telefoane la coo
perativă. se insistă pentru 
un loc si se obține. „Noi 
te-am onorat. Să vedem 
dumneata cum onorezi 
noul loc de muncă". Un 
altul, pe nume C. F.. cu o 
înfățișare de atlet. cerea 
să fie repartizat la o mun
că mai ușoară decît cea de 
la fabrica de cauciuc a 
combinatului „Cluiana". 
deși nu are nici un fel de 
calificare.

în același timp, se im
pune activizarea opiniei 
de masă împotriva „alia- 
tilor" celor ce nu vor să 
muncească. „Cine vă dă de 
mîncare ?“ sint întrebați 
cîtiva tineri. „Tata, din 
pensia de boală" răspunde 
T. R. „Mama, din spălatul 
rufelor" susține F. I. „So
ția mea este muncitoare" 
completează I. G. Comen
tariile devin de prisos în 
fata acestor răspunsuri !

Din cele de mai sus re
zultă că. dacă multi tineri 
veniti din centrele de re

educare au înțeles că sin
gura cale de a fi în rind 
cu oamenii este munca 
cinstită, comportarea dem
nă în societate, alții, putini 
la număr, se pătrund mai 
greu de acest adevăr. Se 
intelege de la sine că nici 
in asemenea impreiurări 
nu trebuie depuse „arme
le". Mai ales în fata aces
tor cazuri ' Cu aceeași in
transigentă si tact, cu a- 
ceeasi răbdare si Derseve- 
rentă se cere explicat aces
tor tineri că nimeni nu-i 
îndrituit să le satisfacă 
capriciile Să li se explice 
că. în Drimul rind. ei au 
obligații fată de societate, 
iar încadrarea într-o mun
că utilă societății este 
înainte de toate in pro
priul lor interes.

Sîntem o orînduire care 
a înscris pe frontispiciul ei, 
pentru toti cetățenii, drep
tul la muncă, la munca 
demnă si cinstită — iz
vorul trainic al tuturor 
satisfacțiilor. Este deci o 
îndatorire firească să-i a- 
ducem ne toti ne acest 
drum al împlinirilor, să 
traducem în viată impe
rativele umanist-revolu- 
tionare ale partidului nos
tru.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"
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Arheologică
Vn țăran cooperator din co

muna Cirligele. iudetul Vrancea, 
F. Ion. a devenit zilele trecute 
cel de-al cincilea „descoperitor 
de comori" din comună. In timp 
ce săpa o groapă pentru plan
tatul unui spalier in via coope
rativei agricole, el a dat peste 
un pumn de arginti. Specialiș
tii Muzeului de istorie din 
Focsani, chemați la fata locului, 
au stabilit cîteva date care pun 
in valoare importanta descope
ririi. Este vorba de un tezaur 
monetar de argint compus din 
18 piaștri turcești datină din se
colul al XVIII-lea. Acesta este 
cel de-al cincilea tezaur mone
tar descoperit pînă acum pe te
ritoriul comunei — si toate 
scoase la lumină în timpul efec
tuării unor lucrări agricole.

Un răspuns 
de pomină

La o tonetă din cartierul „Da
cia" din Deva. Aurelia Muntea- 
nu vindea înghețată. Vară, căl
dură mare, vînzare multă. Pre
țul : 1 leu cornetul.

— De ce 1 leu și nu 75 de 
bani ? — a întrebat un lucrător 
de miliție. Cite cornete-alt vin- 
dut în dimineața asta ?

— Vă spun exact : pină-acum.
600.

Și de la fiecare cornet, cite 25 
de bani încasați în plus. în to
tal — 150 de lei. în numai < 
va ore. Și căldura de prinz 
începea...

întrebată din ce cauză a 
tunjit" prețul, pentru a-si 
suși ea suprapretul. Aurelia a 
dat un răspuns de pomină : 
„Mi-era teamă să le mai dau 
clienților restul în monede de 
cite 25 de bani, pentru că mo
nedele sînt un mare pericol a- 
cum. vara, cu atîtea descărcări 
electrice...".

Precizare : spre chioșcul cu 
atîtea monede nu se 
pînă atunci nici un... 
Fie si sub forma unui

„Motîv“
serios

cite-
abia

„ro- 
in-

mbătuse 
trăzneț. 
control.

Potrivire de nume, fără a fi 
rude intre ei : Ion Moldovan și 
Anton Moldovan. Primul din 
Bucerdea-Mures, al doilea din 
Timăveni. Amindoi lucrau ve a- 
celasi șantier al întreprinderii 
județene de constructii-montaj 
Alba si locuiau împreună la 
cămin, in aceeași cameră. Tot 
împreună s-au „cinstit", zilele 
trecute, cu citeva sticle cu vin. 
La un moment dat s-au luat la 
ceartă, iar de la ceartă la bătaie, 
..victima" fiind., .mobilierul din 
încăperea unde locuiau. Moti
vul : Anton se supărase foc pe 
Ion. pentru că Ion îsi pusese, 
din neatenție, o haină pe patul 
lui Anton <!)■ Să recunoaștem că 
e un motiv foarte... serios pen
tru spargeri de scaune, si capete. 
Cind au fost amendați de mili
ție. cei doi n-au zis nimic, dar 
cind au auzit că vor fi discutați 
Si în colectivul de muncă, au 
sărit : „N-ar fi mai bine să plă
tim amenda dublă, decit să fim 
arătați cu degetul ?". Nu.

Cam mult
pentru 
o colivă

deControl inopinat, la miez 
noapte, pe șoseaua Fetești 
Lehliu. Un echipaj al miliției 
cere actele Ia control șoferului. 
I. Spiridon, de pe camionul 
21-IL-3688, al autobazei 2 Călă
rași. Limpede : cursă ilegală. în 
camion — baloti de paie.

— Unde-i duci ?
— La mine acasă, la Dragali- 

na. M-am gîndit că s-ar putea 
să putrezească pe cîmp, bieții 
de ei.

— Și cam cîti „bieți" baloti 
sînt ?

— Păi ce, am avut timp să-i 
număr ?

Au fost numărați ne loc : 49 
de baloturi.

— în afară pe „bieții" baloti 
ai mai sustras ceva ?

— Nimic. Doar un pumn 
griu. cit să faci o colivă.

A fost cintărit și griul : 
200 de kilograme. Cam mare 
liva.

de

fix
co

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
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Timpul presează - și toate forțele mecanice și umane

Campania agricolă de vară este in plină desfășurare. Cu fiecare 
zi. alte județe din cele .situate in sudul țării, unde grinele s-au copt 
mai devreme, anunță încheierea secerișului. La plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie a.c. s-a subliniat necesitatea de a se acționa cu toată ho- 
tărîrea pentru strîngerea la timp a recoltei de vară si realizarea 
însămintărilor prevăzute in plan si chiar depășirea lor. ținînd seama 
de faptul că umiditatea asigură obținerea unor culturi succesive bune. 
Pentru aceasta se cere ca lucrările să fie organizate în flux continuu : 
recoltat, eliberarea terenurilor de paie, arat și insămînțat. 
cu toate forțele din zori și pinâ seara tirziu.

Pină ieri, potrivit datelor centralizate la Ministerul 
si Industriei Alimentare, recolta de grîu a fost strînsă de 
hectare, această lucrare executîndu-se acum cu intensitate 
din Moldova și Transilvania. Pentru grăbirea secerișului ... ___ ___
toate utilajele care au fost trimise în ajutor județelor din sud să 
fie aduse, fără întîrziere. în unitățile de care aparțin și. totodată, 
printr-o organizare temeinică a muncii să se asigure utilizarea la 
maximum a capacității de lucru a combinelor si preselor de balotat.

Este necesar, totodată, să se acționeze cu mai multă răspundere 
pentru însămîntarea tuturor suprafețelor destinate culturilor succe
sive. Din datele centralizate la minister rezultă că în cooperativele 
agricole din unele județe, care au încheiat de cîteva zile recoltatul 
griului, mai sînt de insămînțat suprafețe mari : Ilfov — 40 000 hec
tare ; Teleorman — 40 000 hectare ; Olt — 18 000 hectare ; Dolj — 
8 000 hectare. Și în alte județe. însămîntarea culturilor succesive nu 
s-a făcut în ritm cu recoltatul.

Organele si organizațiile de partid, comandamentele 
toria să acționeze hotărît în vederea folosirii din plin 
telor mecanice si umane, pentru încheierea grabnică 
pentru însămîntarea tuturor suprafețelor prevăzute cu 
sive, aceasta fiind in interesul oamenilor muncii din 
bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare.

lucrindu-se

Agriculturii 
pe 1 570 500 
in județele 
se cere ca

locale au da- 
a tuturor for- 
a secerișului, 
culturi succe- 
agricultură. al

Secerișul decurge bine,
dar intirzie evacuarea paielor

De citeva zile se lucrează din plin 
la recoltatul griului și în județul Ba
cău. Ca urmare a măsurilor luate de 
biroul comitetului județean de partid, 
viteza de lucru crește de la o zi la 
alta. în fiecare consiliu intercoopera- 
tist au fost trimiși activiști de partid, 
specialiști, oameni cu munci de răs
pundere să ajute efectiv cooperati
vele agricole la organizarea muncii, 
la strinsul și transportul recoltei. Ce
lor peste 350 de combine ,,Gloria" 
care au intrat pină acum in lan li 
s-au alăturat alte 100 de tip C-3 care 
treieră in staționar griul recoltat ma
nual de pe tarlalele nemecanizabile. 
Ing. Dumitru Găină, director general 
al direcției agricole județene, ne spu
nea că pentru a asigura buna func
ționare a tuturor combinelor au fost 
organizate ateliere mobile la fiecare 
secție de mecanizare. Ca urmare, pină 
acum a fost strinsă recolta de pe o 
suprafață de 9 500 hectare.

în raza consiliului intercooperatist 
Sascut. bunăoară, recoltatul se apro
pie de sfîrșit. La sediile cooperative
lor agricole Orbeni. Valea Seacă, 
Sascut-Sat ușile sînt încuiate, pentru

că toți oamenii 
strînsul recoltei, 
repede terenul.
beni s-au organizat în echipe care 
adună paiele în sire la marginea tar
lalelor. Din urmă, 5 tractoare ară te-

au ieșit pe cimp la 
Ca să elibereze mai 
cooperatorii din Or-

renul și seamănă porumbul pentru 
siloz. Ing. Alexandru Dănilă. trimisul 
biroului comitetului județean de 
partid în această zonă, ne-a informat 
că in cel mult 5 zile recoltatul si 
transportul griului la bazele de re
cepție se vor încheia,- urmind ca, în 
săptămîna viitoare, toate forțele u- 
mane și mecanice să fie mobilizate la 
eliberarea terenului și executarea a- 
răturilor.

Se lucrează intens și în raza consi
liilor Parincea. Răcăciuni. Podu Tur
cului. Dealu Morii. Pe tarlalele coo
perativei agricole Nicolae Bălcescu 
funcționau toate cele 7 combine ..Glo
ria" și 3 prese de balotat paie. Pe 
porțiunile unde griul a fost culcat de 
vint lucrau echipe de secerători. La 
fata locului, pentru a veghea la ca
litatea lucrărilor, ing. Cezar Dută. 
președintele unității, ne-a informat 
că pină acum a fost strînsă recolta 
de pe aproape 200 ha din cele 520 ha 
cultivate cu grîu. Zilnic se recoltează 
cite 80—90 ha.

Singurele lucrări care nu se des
fășoară cum 
și balotatul paielor, eliberarea te
renului. Si aceasta pentru că în 
județ lucrează doar 140 de prese de 
balotat din cele peste 300 necesare. 
Multe din ele nu au sosit încă din 
județul Buzău, unde au fost trimise 
în ajutor. în afară de aceasta, circa 
20 de prese stau defecte din lipsa u- 
nor piese de schimb. Nici cu mijloa
cele de transport nu se stă prea bine. 
Multe autocamioane ale cooperative
lor agricole stau nefolosite pentru că 
nu au combustibil. Sint probleme care 
se cer soluționate urgent pentru a 
nu constitui frîne în buna desfășu
rare a muncii de strîngere și depozi
tare a recoltei.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

IN JUDEȚUL CONSTANȚA

trebuie sînt strînsul

S-a încheiat recoltatul griului
în unitățile agricole de stat si 

cooperatiste din județul Constanta 
s-a terminat. în cursul zilei de 20 
iulie, recoltatul întregii suprafețe 
de 124 243 ha cu grîu. însuflețiți 
de acest succes si hotăriti sâ-si 
aducă o contribuție tot mai impor
tanță la realizarea .sarcinilor care le 
revin în actualul cincinal, lucrăto
rii ogoarelor din județul Constanta, 
sub conducerea organelor si organi
zațiilor de partid, continuă in 
același ritm celelalte lucrări de se-

zon din agricultură : eliberarea te
renului de paie, aratul. însămîn
tarea culturilor succesive. Pină in 
prezent, din cele 85 000 ha desti
nate acestor culturi s-au insămin- 
tat 60 000 ha cu legume si porumb 
pentru boabe si siloz. De asemenea, 
pentru asigurarea bazei furajere se 
desfășoară din plin acțiunea între
prinsă pe plan local de a asigura 
în plus cite 
fiecare vacă 
hăescu).

o tonă de fin pentru 
furajată. (George Mi-

Responsabilitatea
(Urmare din pag. I)
rile societății. Cuvin- 
tul adevăratei liber
tăți este. înainte de 
toate, cuvintul fapte
lor, specifice omului, 
libertății și progresu
lui obștii. Si omul li
ber este 
de fapta sa. Răspun
zător in fața 
tății. 
tul 
in deplină cunoștință 
a posibilităților pro
prii și a scopului an
gajării sale sociale, se 
realizează pe deplin 
asumindu-și rolul de 
receptor si amplifica
tor al acestui cuvînt. 
Desigur, nu urmind 
regulile exacte, dar 
indiferente ale fizicii, 
ci legile judecății lu
cide si ale inimii în
flăcărate. ale cuvintu- 
lui omenesc, responsa
bil și greu de frumu
sețe.

Marx vedea condiția 
dezvoltării structuri
lor comuniste in dez
voltarea liberă a fie- 

■'rei ființe umane,

răspunzător

socie-
Am sentimen- 

că un scriitor,

ceea ce vine în com
pletarea ideii sale că 
individul iși află in
strumentele libertății 
numai in colectivitate. 
Societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, 
matură, nu este o în- 
mănunchere â unor 
entități accidentale, ci 
uniunea unor oameni 
conștienți. în cadrul 
căreia fiece individ 
rămine o personalitate 
unică și irepetabilă. 
De aceea, libertatea 
creației exclude, prin 
însăși natura ei. uni
formitatea. clișeele 
lipsite de vlagă, iner
ția spirituală și mo
rală interesate mes
chin în evitarea con
tradicțiilor. Ceea ce 
asigură dinamismul 
vieții literare sînt nu 
numai operele ca ata
re. ci varietatea teme
lor, orientărilor, stilu
rilor ce-și pun. într-un 
fel sau altul, pecetea 
asupra 
mulînd
creatoare a diverselor 
puncte de vedere, fa- 
vorizînd

unor forme de expre
sie. care, fără a res
pinge tradiția, dove
desc permanenta ten
dințelor înnoitoare in 
artă.

Societatea noastră, 
cultura noastră stră
bat multe zone încă 
neumblate, iar acesta 
nu este un proces in
dependent de noi. care 
s-ar petrece undeva 
pe deasupra capetelor 
noastre, ci face parte 
din viața noastră — 
cu toate căutările, cu 
eventualele eșecuri și 
chinurile inerente au- 
todepășirii revoluțio
nare. Este marea noas
tră operă comună, un 
capitol al istoriei pe 
care cu mari eforturi, 
si nu o dată cu sacri
ficii, o construim. în 
cuprinsul 
artistică 
lucidă și 
sionată,
ponsabilă a libertății. 
A libertății care tui 
numai că nu dăunea
ză, dar slujește celor
lalți. slujește în bine 
întregii societăți.

ei creația 
este negare 
afirmare pa- 
lucrare res-

acestora, sti- 
confruntarea

descoperirea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă rog să

voastră mesaj _ . . . , ...
cauzate de ploile torențiale în Pakistan.

Poporul Pakistanului apreciază. în mod deosebit, sentimentele expri
mate de dumneavoastră în numele guvernului și al poporului prieten al 
României.

acceptati sincera mea recunoștință pentru amabilul dumnea- 
de simpatie pentru pierderile de vieți omenești și materiale

t 19,20
19,30
20.00
21,00

PROGRAMUL I

Operei Române din Cluj-

16.00
16.05
16,35
17,05

17,20
17,40

Telex
Teleșcoală
Curs de limbă rusă
Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm...
Melodii populare
Reportaj pe glob : Belgia în sep
tembrie
Consultații medicale

liștl al
Napoca 
1001 de seri 
Telejurnal
Ora tineretului
Teatru scurt. Premieră pe țară : 
„Omul cu umbrela" de Mircea 
Ovldlu Savu
Pe teme Internaționale22,05

22,20 Telejurnal

2O,oe

18.00
18,20 România pitorească
18,50 Arii din opere Interpretate de so-

21.20
21,23

PROGRAMUL II
Concertul orchestrei simfonice a
Radloteleviziunil
Telex /
Un fapt văzut de aproape. Re
portaj
Cîntare omului. Balet tematic21,45

21,55 Emisiune de știință

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

A XIII-A EDITIE A J. M. S
Gh. Vădrăroiu medalie de aur la 20 km marș

Jocurile mondiale ale surzilor, 
găzduite de Capitala țării noastre, 
cunosc un deosebit succes de public, 
numeroși amatori de sport populînd, 
uneori pină la refuz, arenele unde 
sint programate zilnic diversele în
treceri. Ziua de ieri, a 4-a din cele 
10 cit durează competiția, a adus 
noi argumente în acest sens. In
tr-un interes general, atit diminea
ța, cit și după-amiaza s-au disputat 
întreceri la atletism, înot, tir, tenis, 
volei, baschet și 
din rezultate:

în probele de 
bazinul Dinamo, 
titiei a fost inotătoarea americană 
Laura Barber, care a ciștigat ieri 
incă trei probe — 200 m spate, in 
2'32”74/100, 100 m fluture — l’14”04Z 
100. Si 400 rn mixt — 5’31’‘09/100. to
talized pină in prezent șase meda
lii de aur. un adevărat record al 
acestor întreceri.

fotbal. Iată citeva

inot. găzduite de 
performera compe-

Rezultate de la alte discipline spor
tive : fotbal : Argentina — Ceho
slovacia 3—1 ; baschet masculin : 
S.U.A. — Polonia 80—75 ; Israel — 
Australia 65—62 ; volei masculin ; 
Iran — România 3—0 ; Japonia — 
Italia 3—1.

Finalele concursului de atletism 
din cadrul Jocurilor mondiale ale 
surzilor, disputate pe stadionul Re
publicii din Capitală au fost cîștiga- 
te de următorii sportivi : 100 m plat 
femei : Aleksandra Jarova (U.R.S.S.) 
— 12"5/10 ; 100 m plat bărbați : Curtis 
Gerner (S.U.A.) — 10”7d0 ; arunca
rea greutății femei : Olga Glodina 
(U.R.S.S.) — 13,26 m ; săritura în 
lungime bărbați : Aleksandr Saevski 
(U.R.S.S) — 7.19 m ; 400 m plat fe
mei : Rita Winbrake (R.F.G.) —
56”6/10 ; 10 000 m plat : Piotr Murzin 
(U.R.S.S.) — 31’26”6/10 ; 20 km marș : 
Gheorghe Vădrăroiu (România) — 
lh38’39”6/10.

Telegramă adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Organizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii, colectivele de 
muncă din întreprinderile județului 
Caraș-Severin. actionind în spiritul 
Hotăririi Congresului consiliilor oa
menilor muncii, examinind cu răs
pundere comunistă posibilitățile de 
care dispun, s-au angajat să obțină 
un spor de producție in valoare de 
cel puțin 3 miliarde lei. ceea ce re
prezintă o depășire de 4 la sută a 
sarcinilor ce le revin in acest cinci
nal.

Cu acest prilej, Comitetul județean 
Caraș-Severin al P.C.R. a adresat o 
telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune. între al
tele : Permanent însuflețiți de vi
brantele dumneavoastră chemări, vom 
mobiliza toate resursele umane și ma
teriale de care dispunem pentru a 
realiza acest spor de producție pe

seama folosirii mai bune a capacită
ților și spatiilor de producție, creș
terii gradului de utilizare a agregate
lor și instalațiilor, a mașinilor unelte, 
atingerii parametrilor proiectați la 
noile obiective economice, precum și 
prin imbunătățirea structurii produc
ției și ridicarea nivelului ei calitativ.

Vă asigurăm, mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general, se arată in 
încheierea telegramei, că organizația 
județeană de partid va desfășura o 
intensă și vie activitate politico-or- 
ganizatorică pentru mobilizarea tutu
ror oamenilor muncii din economia 
județului — români, germani, sirbi 
si de alte naționalități — pentru a-și 
spori contribuția la depășirea preve
derilor actualului cincinal, la acce- 

alerarea dezvoltării multilaterale 
patriei noastre.

JJ

C<

Telegrame adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice a Pakistanului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profundă emoție despre dispariția mamei dumneavoastră, 
doamna Alexandra Ceaușescu.

împărtășim durerea dumneavoastră și dorim din toată inima să ne 
asociem la aceasta, reînnoind dumneavoastră personal și intregului popor 
român sentimentele noastre de înaltă stimă și prietenie.

în numele Coastei de Fildeș și al meu personal, vă rog să primiți cele 
mai sincere condoleanțe.

Cu cea mai înaltă considerațiune.
FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale Domnului MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitări pe care ați binevoit 
să mi-1 trimiteți cu ocazia desemnării mele in funcția de prim-ministru, 
in numele dumneavoastră și în numele guvernului României.

La rindul meu, vă transmit cele mai bune urări și împărtășesc spe
ranța dumneavoastră că bunele relații care există între cele două țări ale 
noastre vor continua să se dezvolte in interesul nostru reciproc.

JACK LYNCH
Primul ministru al Irlandei

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 iulie, in țară : Vremea va Ii 
in general caldă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil. Inno- 
rări mai pronunțate se vor produce in 
regiunile din nordul țării, precum și în 
zonele de deal și de munte, unde vor 
cădea averseMocale de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. In rest, averse 
izolate. Vint moderat predominind din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade. 
Izolat r..ai coborite în depresiuni, iar 
cele maxime vor oscila îrdrv 21 și 31 
de grade,’ local mai ridicate. In Bucu
rești : Vremea va fi caldă, cu cerul 
variabil, mai mult senin noaptea și di
mineața. Vint în general slab. Tempe
ratura ușor variabilă.

I

Cadrele de bază de partid și de 
comandă din Ministerul Apărării Na
ționale si Ministerul de Interne au 
luat cunoștință cu viu interes si de
plină aprobare de amplul Program 
privind creșterea nivelului de trai al 
populației in cincinalul 1976—1980, 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din 
28—29 iunie 1977 și de recenta se
siune a Marii Adunări Naționale.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandant suprem al Forțelor 
armate, de către Consiliul de condu
cere al Ministerului Apărării Națio
nale. se spune :

Majorarea retribuției personalului 
armatei — la indicația dumneavoas
tră. tovarășe comandant suprem — 
cu data de 1 august anul acesta, 
precum si nou.a reglementare a pen
siilor militare de stat reprezintă încă 
o dovadă a dragostei si atenției de 
care se bucură armata din partea 
partidului si statului.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că muncind neo
bosit pentru perfecționarea activității 
organizațiilor de partid, pentru spo
rirea rolului lor în toate comparti
mentele vieții ostășești. vom face 
totul pentru dinamizarea energiilor și 
puterii de muncă ale întregului per
sonal. astfel incit armata noastră să 
fie gata în orice moment să-și înde
plinească misiunea de onoare de a 
apăra cu bărbăție si fermitate. îm
preună cu întregul popor, cuceririle 
revoluționare, independenta si suve
ranitatea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Majorarea retribuției cadrelor mi
litare și a personalului civil inCepind 
cu 1 august a.c. - s, arată în tele
grama adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Consiliul de conducere 
al Ministerului de Interne — preve
derile cu privire la creșterea soldelor 
militarilor in termen și ale elevilor mi
litari din instituțiile de învățămînt, 
precum și măsurile de reglementare 
a pensiilor militare de stat constituie 
o dată in plus 
grijii deosebite 
de partid și de 
mult stimate
suprem, o acordați întăririi capacită
ții de luptă a forțelor armate, creă-

rii unor condiții tot mai bune de 
muncă și viață pentru cadrele și e- 
fectivele Ministerului de Interne.

Exprimîndu-ne atașamentul profund 
față de politica revoluționară a parti
dului nostru, calda mulțumire si re
cunoștință fată de partid, fată de dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru atenția și grija cu 
care ne înconjurați, considerăm că 
este datoria noastră de comuniști, de 
activiști de partid și de Stat să nu 
precupețim nici un efort pentru în
deplinirea exemplară a ordinelor și 
misiunilor ce ne sînt încredințate.

Cronica
Ministrul afacerilor externe a.l Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea secretarului de 
stat Cyrus Vance, pentru felicitările 
transmise cu prilejul Zilei naționale 
a Statelor Unite ale Americii.★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Belgiei, Henri Simonet, cu 
prilejul Zilei naționale a acestei țări.★

Cu prilejul Zilei naționale a Bel
giei, sub auspiciile Institutului român

zilei
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. miercuri după-amiază a avut 
loc. in Capitală, o manifestare cul
turală.

expresia prețuirii si 
pe care conducerea 
stat, dumneavoastră, 
tovarășe comandant

Un proaspăt eșalon

tonstruttoride 1500 de
(Urmare din pag. I)
tru a li se arăta însemnătatea acțiu
nii. ținînd cont de apropierea dintre 
meseria lor de bază si cea în care 
urmează să se califice pentru între
prinderea de construcții. Astfel, bu
năoară. lăcătușii vor fi relativ ușor 
și rapid pregătiți în meseria de fie- 
rar-betoniști. Totodată, pentru a se 
asigura un grad cit mai mare de efi
cientă și de cointeresare in această 
activitate, se are în vedere ca un mare 
număr din lucrătorii nou angajați să 
fie încadrați în echipe mixte la con
strucția de locuințe. în antrepriza 
întreprinderii, locuințe ce vor fi re
partizate unităților din care provin 
angajații detașați. De altfel, in ju
deț s-a cristalizat cu bune rezultate 
o asemenea experiență. Pentru a se 
putea recupera rămînerea în urmă 
in domeniul construcției de locuințe, 
in municipiul Satu Mare, spre 
exemplu, s-a repartizat, la un nu
măr de 10 întreprinderi, sarcina fi
nisării a 520 de apartamente, din 
care primele 40 vor fi date in folo
sință chiar în această lună. La con
struirea multora din blocurile aflate 
în antrepriza întreprinderii județene 
contribuie, cu propriile forte, și vii
torii beneficiari direcți ai apartamen
telor — cu cite 300 de ore de muncă 
pe o familie — cum sînt cei de la 
întreprinderile „23 August". „Mon
diala". „Unio". de prelucrare a lem
nului ș.a. De asemenea, comitetul

municipal U.T.C., continuînd o bună 
tradiție, și-a asumat și in acest an 
angajamentul de a asigura construi
rea a 40 de apartamente prin munca 
prestată de către familiile tinerilor 
căsătoriți — cite 450 ore fiecare — 
care vor primi apartamente.

Hotărirea Congresului consiliilor 
oamenilor muncii privind asigurarea 
forței de muncă în construcții a dat 
un impuls și mai accentuat spriji
nirii șantierelor sătmărene de inves
tiții cu efective masive de construc
tori. După cum ne relata tov. Au
rel Pușcașu. vicepreședinte al con
siliului popular județean, biroul co
mitetului județean de partid și co
mitetul executiv al consiliului popu
lar județean, analizind stadiul in
vestițiilor si posibilitățile recuperă
rii rămînerilor in urmă, a trasat co
mitetelor de partid și primăriilor 
comunale sarcina să dirijeze. în pe-

In tăutarea mîinii

cinema

Adunare festivă cu prilejul 
Zilei Renașterii Poloniei

Cu prilejul celei de-a 33-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
în sala Teatrului din Constanta a 
avut loc. miercuri după-amiază. o 
adunare festivă.

Au fost prezenți Wladyslaw Woj- 
tasik. ambasadorul R.P. Polone la 
București, alți membri ai ambasa
dei.

Adunarea a fost deschisă de Gheor
ghe Trandafir, prim-secretar al Co
mitetului municipal Constanta al 
P.C.R.

In cuvintul său. Ion Dinu, secre
tar al Comitetului județean Con
stanta al P.C.R.. a subliniat laptul 
că poporul român urmărește cu sen
timente de căldură și prietenie reali
zările remarcabile aie ponorului po
lonez în construcția societății socia
liste dezvoltate.

în determinarea cursului ascendent 
al conlucrării româno-polone ne toa
te planurile — a arătat vorbitorul — 
o influentă hotăritoare o exercită 
dezvoltarea continuă a legăturilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
întrevederile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășul Edward Gierek au marcat mo
mente deosebit de importante in e- 
volutia relațiilor româno-polone. o 
contribuție de seamă la întărirea 
solidarității frățești si a colaborării 
multilaterale între țările, partidele și 
popoarele noastre.

în cuvintul său, Wladyslaw Woj-

rioada cind va fi nevoie, un număr 
de peste 800 locuitori de la sate pen
tru a munci efectiv in 10 localități 
—• orașele Satu Mare, Cărei. Tășnad, 
Negrești-Oaș, in viitoarele centre 
urbane Ardud. Livada s.a. — pe 
șantiere de locuințe sau la obiective 
economice cu termene de punere in 
funcțiune în acest an. Totodată, la 
aceste obiective si la multe altele 
sint mobilizați zilnic la muncă pa
triotică. după orele de serviciu, circa 
1200 de locuitori de la orașe si sate.

Sint. desigur, măsuri binevenite
— unele în faza de intenție, de pro
grame — care trebuie aplicate rigu
ros în practică. în strînsă legătură 
cu sarcinile subliniate de conducerea 
partidului. Important este ca acțiu
nea de recrutare a forței de mun
că pentru șantierele de construc
ții să continue, prin diminuarea la 
proporții optime a personalului auxi
liar și funcționăresc. în așa fel incit
— prin buna utilizare a lucrătorilor, 
a timpului și mijloacelor tehnice — 
să fie recuperate restanțele, iar pla
nul de investiții să fie îndeplinit și 
depășit in al doilea an al cincina
lului.

de lutru ture se
găsea din plin... thiar Iu beneficiar

(Urmare din pag. I)

format echipe complexe de lucrători 
calificați și necalificați, care au fost 
repartizați pe șantierele de con
strucții.

— Pe șantierele din municipiul

Alba Iulia. efectivele constructorilor 
sînt cu cîteva sute sub necesar — 
ne-a spus tovarășul Marcel Bosîn- 
ceanu. secretar al comitetului muni
cipal de partid.

Ce s-a întreprins în acest scop în 
municipiul Alba Iulia, unde sînt in

latasik. ambasadorul R. P. Polone 
București, a evocat lupta eroică a 
poporului polonez pentru eliberarea 
de sub dominația fascistă, marile 
transformări revoluționare înfăptuite 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, contribuția Polo
niei la consolidarea păcii in lume. 
După ce a exprimat mulțumirea 
și satisfacția pentru sentimentele de 
prietenie pe care poporul român le 
nutrește fată de poporul polonez, 
vorbitorul a spus : Această prietenie 
polonezo-română constituie un bun 
comun al popoarelor noastre pe care 
il vom apăra si il vom dezvolta in 
continuare. Cu prilejul Zilei Renaște
rii Poloniei, precum și cu cel al apro
piatei sărbători naționale a Româ
niei, ziua de 23 August — a spus 
vorbitorul in încheiere — vă rog 
să-mi permiteți să adresez întregului 
popor român un cordial salut și urări 
de succes în construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, in 
lupta pentru 
popoare.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a adresat ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Dji
bouti. Abdallah Mohammed Kamil, o 
telegramă de felicitare cu 
numirii sale in funcție.★

în perioada 15—18 iulie, a 
tara noastră o delegație din 
blica Ecuador, condusă de ministrul 
resurselor naturale și energetice, 
Eduardo Semblantes Polancu. Cu a- 
ceastă ocazie s-au purtat discuții cu 
privire la lărgirea cooperării ■ intre 
cele două țări în domeniul minier și 
petrolier și au fost vizitate o serie de 
obiective din industria petrolieră, 
precum și obiective turistice.★

Miercuri s-a deschis la Sala Dalles 
din Capitală o expoziție de artă 
mongolă. Au fost prezenți Con
stantin Mindreanu. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Ministerului. 
Afacerilor Externe, ai Asociației de 
prietenie româno-mongole, ai Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au participat Giambyn Niamaa. 
ambasadorul Republicii Populare 
Mongole la București, și membri ai 
ambasadei. Au fost de față șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

prilejul

vizitat 
Repu-

pace și prietenie intre

*
prilej, membri ai Am-Cu același 

basadei R. P. Polone la București au 
participat miercuri, la clubul între
prinderii „Carbochim" din Cluj-Na- 
poca. la o intîlnire cu reprezentanți 
ai organelor locale de partid, de stat 
și obștești, numeroși oameni ai mun
cii din localitate.

(Agerpres)

★
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală delegația Ministerului A- 
griculturii al Regatului Danemarcei, 
condusă de Poul Daisager. ministru, 
care, la invitația Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare, face 
o vizită in țara noastră. La sosire, 
pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost salutată de Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, de alte persoane oficiale. 
Era prezent Niels Boel, ambasadorul 
Danemarcei la București.

în aceeași zi au început 
rile între cei doi miniștri.

★
La invitația Comitetului 

pentru apărarea păcii, în 
13—20 iulie ne-a vizitat țara o dele
gație a Consiliului național al păcii 
din Marea Britanie.

convorbi -

național 
perioada

curs de realizare importante luarări 
de investiții ? Fiindcă simpla consta
tare a lipsei forței de muncă nu a- 
.jută la nimic. Am reținut că s-a dez
bătut cu cadrele de conducere din 
întreprinderi sarcinile ce le revin, că 
in prezent, în fiecare unitate se efec
tuează analize pentru a se stabili 
numărul oelor care vor fi îndrumați 
să lucreze pe șantiere. Comitetul 
municipal de partid — am mai notat 
— va controla fiecare unitate eco
nomică in parte, pentru a vedea cum 
se acționează.

Măsurile practice care se iau în 
aceste zile decurg, după cum am a- 
mintit, din necesități reale, stringen
te. La întreprinderea de utilaj mi
nier și reparații din Alba Iulia, de 
luni de zile se tărăgăna finalizarea 
unor lucrări de investiții. De ce ? 
Constructorul, I.C.M. Alba, nu dispu
nea de suficientă forță de muncă. 
Pină la urmă, cel care a trimis lu
crători pe șantier a fost beneficiarul. 
Din iarnă, o formație compusă din 
12—15 muncitori, majoritatea necali
ficați, a muncit zi de zi pe șantier : 
la săpături, zidărie, execuția rețele
lor de apă, canal, aer comprimat, 
montarea utilajelor. Iată că zilele 
trecute, la această unitate a fost tur
nată prima șarjă de oțel în cuptorul 
cu inducție montat cu forțe proprii. 
De ce să aștepte beneficiarul pină 
cind constructorul găsește lucrători, 
dacă aceștia existau in... propria 
curte î La o altă unitate din Alba 
Iulia, întreprinderea „Porțelanul", au 
început de curind lucrări pentru ex
tinderea capacității de producție. De 
la început, conducerea întreprinderii 
a pus la dispoziția constructorului 
trei muncitori. Deocamdată, desigur, 
intrucît doar cu trei lucrători nu se

poate spune că beneficiarul sprijină 
activitatea constructorului. Cine sint 
aceștia ? Maiștri ? Ceramiști ? Nu. el 
provin din rindul personalului neca- 
lificat și auxiliar.

A suferit producția în aceste două 
unități ? Firește că nu. Rezultatele 
primului semestru le situează in rin
dul întreprinderilor fruntașe.

— Și noi realizăm atit producție, 
cit și lucrări de construcții, ne relata 
G. Sieber, inginer-șef la întreprin
derea mecanică Alba Iulia. Numai 
in primul semestru am executat un 
volum de investiții de aproape 6 mi
lioane lei. Și noi ducem, într-un fel, 
lipsă de muncitori pentru unele acti
vități din turnătoria de fontă. Dar, 
din cei puțini pe care îi avem, o 
parte lucrează in construcții.

— Producția are de suferit ?
— Realizăm planul, îl depășim.
Dar și constructorul are posibili

tăți sporite de a-și realiza planul. 
Deci, un dublu ciștig. Acestea con
stituie puternice argumente practice, 
de netăgăduit, pentru a se acționa 
imediat, în fiecare întreprindere. în 
scopul sprijinirii șantierelor de in
vestiții cu forța de muncă de care 
au nevoie. Răspunderea pentru re
alizarea noilor obiective nu revine 
numai constructorilor. Este absolut 
necesar deci ca, pornind de la ex
periențele relatate, în urma unor te
meinice analize, a unor măsuri teh- 
nico-organizatorice temeinice in do
meniul producției, să se asigure con
dițiile propice ca o parte din anga- 
jatii care lucrează in munci necali- 
fieate si în sectoarele auxiliare să 
poată fi transferați șantierelor, do
meniu în care ei pot să-si aducă o 
contribuție sporită la realizarea sar
cinilor actualului cincinal.

dină — 20.30. FEROVIAR — 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30. MO
DERN — 9; 11.15; 13.30; 16: 18: 20. 
la grădină — 20.30. GRADINA TI
TAN — 20.15.
• Potopul (seriile I-II) : DRU
MUL SĂRII — 16: 19.15.
• Potopul (seriile III-IV) : POPU
LAR — 16; 19.15.
• Comedie mută ’77 : EXCELSIOR
— 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.15, 
AURORA — 9; 11,15: 13.30: 15,45: 
18; 20, la grădină — 20.15, TOMIS
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. la 
grădină — 20.30.
• Pasărea albastră : GTULEȘTI
— 9: 11; 13.15; 15.30; 17,45: 20.
VOI.GA — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18: 
20.15.
o Mlnie rece :
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20,15. MELO
DIA ‘ ------ ----- "
20.30.
15.45: 18; 20.15.
• Avangarda eroică — 9.45,

Răfuială la O.K. Korral — 14. Yo, 
yo ! 16.15. Femela deputat — 18.30. 
Diligenta — 20.30 : CINEMATECA
• Benjl — 10: 12; -- - -
ride — 16; 18: 20
• Pușca veche : _
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30.
• Furnicarul : VIITORUL — 15,45; 
18; 20.
• Un orășel în Texas : VIITORUL 
— 9; 11,15; 13,30, GRĂDINA MO
ȘILOR — 20.30.
• Locotenentul Mc. Q in acțiune :
BUZEȘTI — 9; "• ------
18.13: 20,15. la
FLOREASCA — 9: 
18: 20. FLAMURA 
15,45: 18: 20.15.
• Tereza, nu te voi părăsi
MURA — 9.
• Jaroslaw Dombrovskl : MIORI
ȚA — 9: 12: 16; 19.
• Dick Turpin :
11.15: 13,30; 15.30; 
grădină — 20.15.

14. Maiakovski 
COTROCENI.
EFORIE — 9;

11,30; 13,30; 16: 18; 20, la grădină
— 20.30.
• Trăind In libertate : FLACĂRA
— 9.30.
• Urmărire la Amsterdam : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 18. PARC-HOTEL —
20.30.
• Operațiunea „Petrol* : LIRA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18; 20. la gră
dină — 20.15. ARTA — 9: 11,15: 
13.30; 15,45: 18; 20. Ia grădină — 
20.30.
• Tinerețe fără bătrtnețe — 9,30; 
11.30: 13.30. Osinda — 15.30; 17,45; 
20 ; FERENTARI.
• Tom și Jerry — 16: 18. Pintea
— 20 ; PACEA.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry — 
9; 11.15; 13.30: 15.45; Acești vecini 
„minunați** — 17.45; 20 : COSMOS.
• Gloria nu clntă : MUNCA — 
9.30; 11,30; 13.30; 15,45; 18: 20.15.
• Ultima noapte a singurătății : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.

• Șapte păcate : GRADINA FES
TIVAL — 20.15.

Ah, Jonathan, Jonathau 1 : 
GRADINA UNIREA — 20.15.

ta t rVICTO-
19.45. 
9,13;

• Anul de grație 1573
RIA — 9.30; 12; 14.30; 17;
• Gluma
11.30: 13.45; 16; 18.15 : 20.30.
• Mongolia Înflorește din 
15,45; 18; 20, Cartea Junglei 
11,15: 13.30 : TIMPURI NOI.
• Rocky : PATRIA — 9: 11,30: 14; 
17; 19.45, FESTIVAL — 8.30; 10.45; 
13,15: 15.45; 18.15; 20.45, FAVORIT 
— 9.30: 12; 15.15; 17,45; 20.15. GRA
DINA DINAMO — 20.30, GRĂDINA 
CAPITOL — 20.15.
• Pisicile aristocrate — 9.30: 11.30; 
13.30: 18. Soarele alb al pustiului — 
15.30: 20 : DOINA.
• Timidul
11,15; 13,30

CENTRAL

nou :
— 9:

GRIVITA 9:

LUCEAFĂRUL — 9;
15.43; 18; 20. la gră-

■ 9: 11.15; 13.30: 16;
GLORIA — 9: 11.15

18,15:
13.30:

11,45.

11.15: 13.30:
grădină — 

11: 13: 
- 11.15;

16; 
20.30. 
15.30; 
13.30:

FLA-

BUCEGI — 9;
17,45: 19.45, la 
FLACĂRA —

• Teatrul Mic (la Rotonda scriito
rilor din Cișmlgiu) : Spectacol de 
sunet șt lumină „Din stejar, ste
jar răsare" — 20.
• Teatrul satfric-muzical 
nașe" : E nemaipomenit
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
Lăptarul — 19.30.
• Ansamblul artistic 
română" : Bucuroși de 
18,30.
• Teatrul ..Țăndărică" 
generală nr. 70. str. Țiglina 37) : 
Slnziana și Pepelea — 19 30.

„c. Tă-
— 19.30.

i
..Rapsodia 
oaspeți —

(la Școala

(
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NAȚIUNILE UNITE BELGRAD

Consiliul de Securitate a hotărit
să recomande Adunării Generale
admiterea R.S. Vietnam in O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a hotărit. miercuri, prin consens, să recomande Adunării Generale admiterea 
Republicii Socialiste Vietnam ca membră cu drepturi depline în Organizația 
Națiunilor Unite. Această recomandare este conținută într-un proiect de re
zoluție avind drept coautori 11 state 
printre care și România.

membre ale Consiliului de Securitate,

într-o declarație făcută imediat 
după adoptarea rezoluției, observa
torul permanent al R.S.V. la O.N.U., 
ambasadorul Dinh Ba Thi. a expri
mat sentimentele de profundă recu
noștință ale guvernului său țărilor 
coautoare ale proiectului de rezoluție.

în conformitate cu procedura 
O.N.U.. după această recomandare 
din partea Consiliului de Securitate, 
cererea R. S. Vietnam privind 
terea în O.N.U. urmează să fie 
bată de Adunarea Generală a 
nizației Națiunilor Unite.

admi- 
apro- 
Orga-

în dezbaterile din consiliu pe 
această temă, la care au luat parte 
majoritatea membrilor consiliului, 
precum și unele state membre ale 
O.N.U.. s-a relevat că primirea în 
organizație a R. S. Vietnam repre
zintă atît recunoașterea unui drept 

' inalienabil al poporului vietnamez, 
care a obținut independenta și unifi
carea patriei sale printr-o luptă 
eroică și îndelungată, cil și un pas 
important pe calea materializării vo
cației de universalitate a Organiza
ției Națiunilor Unite.

BELGRAD 20 — Trimisul special 
Agerpres transmite : în ultimele șe
dințe plenare ale întîlnirii pregăti
toare a continuat. într-o atmosferă 
de lucru, constructivă, activitatea de 
elaborare a unor formulări referitoa
re la ordinea de zi si la organizarea 
reuniunii principale ce va începe la 
Belgrad în toamna acestui an.

Discuțiile au la bază în principal 
documentul prezentat de delegațiile 
Austriei. Ciprului. Elveției. Finlan
dei. Iugoslaviei, principatului Lich
tenstein Maltei. Republicii San Ma
rino si Suediei, precum si o serie de 
propuneri si 
alte delegații, 
tia română.

Ca urmare 
convenite în . 
lări privind conținutul ordinii de zi 
a reuniunii principale. Aceste for
mulări se referă la contribuți[le _ pe 
care Comisia Economică a 
pentru Europa (C.E.E./O.N.U.). 
UNESCO urmează să le 
cadrul reuniunii, atît în 
acesteia, cit și în organele 
ce vor examina probleme 
de profilul acestor organisme. Con-

sugestii formulate de 
printre care si delega-

a discuțiilor au fost 
principiu unele formu-

O.N.U.
.. și 

aducă în 
plenara 

de lucru 
care țin

form acestor formulări, reprezen
tanții celor două organisme vor pre
zenta reuniunii principale date și in
formații în legătură cu rezultatele 
pe care C.E.E./O.N.U. și UNESCO 
le-au obținut în procesul de punere 
în aplicare a unor prevederi ale Ac
tului final din domeniile cooperării 
economice, tehnico-știintifice. mediu
lui înconjurător, educației și culturii, 

în aceleași ședințe au fost conve
nite și unele prevederi referitoare 
la contribuțiile pe care le vor pre
zenta reuniunii din toamnă țările 
mediteraneene nesemnatare ale 
tului final. Pînă la această dată, 
vernele Algeriei și Tunisiei au 
format despre dorința lor de 
aduce contribuția la reuniunea prin
cipală din toamnă.

O altă problemă asupra căreia s-a 
realizat un acord de principiu între 
țările participante se referă la cele 
5 organe de lucru ce vor funcționa 
în timpul reuniunii din toamnă.

întîlnirea discută în continuare 
probleme referitoare la ordinea de 
zi și la modalitățile de organizare și 
desfășurare a reuniunii din toamnă.

Ac- 
gu- 
in- 

a-și

întîlnire între delegații 
ale P. C. din Spania 

și P. C. Italian
La Madrid a avut loc o întîlnire 

între o delegație a Partidului Comu
nist din Spania, condusă de secreta
rul general al P.C.S.. Santiago Car
rillo. si o delegație a Partidului Co
munist Italian, din care fac parte 
Giancarlo Pajetta, membru al Secre
tariatului și Direcțiunii P.C.I.. Adal- 
berto Minucci. membru al Direcțiunii 
P.C.I. Au fost examinate probleme ce 
privesc mișcarea comunistă și munci
torească internațională si situația po
litică din cele două țări. Părțile au 
subliniat „coincidenta de opinii si 
spiritul de colaborare existent de 
mult timp între cele două partide 
frățești".

Spre unitatea de acțiune 
stingă 

din Mexic
a

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BELGIEI

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

Sărbătoarea națională a Belgiei îmi oferă deosebita plăcere de a vă 
adresa cordiale felicitări si cele mai sincere urări de fericire personală, 
de bunăstare și prosperitate pentru poporul belgian prieten.

Constatînd cu satisfacție cursul ascendent al raporturilor româno-bel- 
giene. îmi exprim convingerea că bunele relații existente intre cele două 
țări ale noastre vor continua să se dezvolte pe multiple planuri, in folosul 
celor două popoare, al cauzei păcii si securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului LEO TINDEMANS
Primul ministru al Belgiei

îmi este plăcut să vă adresez, cu prilejul Zilei naționale a Belgiei, 
cordiale felicitări, împreună cu sincerele meie urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate pentru poporul belgian prieten.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

ORIENTUL MIJLOCIU

Opinia publică din România pri
mește cu sentimente de vie satis
facție știrea că în Consiliul de 

■ Securitate a fost adoptată prin con
sens hotărirea de a recomanda A- 
dunării. Generale admiterea R. S. 
Vietnam ca membră a O.N.U. — 
act ce urmează a fi desăvirșit cu 
prilejul sesiunii Adunării Generale 
din toamna acestui an, prin votul 
țărilor membre. Or, este cunoscut 
că încă la anterioarele sesiuni, ma
rea majoritate a statelor se situa
seră pe poziția recunoașterii drep
tului poporului vietnamez de a face 
parte din O.N.U. ; în aceste condi
ții, hotărirea de recomandare adop
tată de Consiliul de Securitate în
lătură obstacolele existente pînă a- 
cum. Evenimentul se înscrie ca o 
strălucită victorie politică a po
norului vietnamez, ca o recunoaș
tere a drepturilor sale legitime, 
ciștigate printr-o luptă îndelungată 
și eroică pentru libertate, neatir- 
nare și dezvoltare de sine stătă
toare. El marchează totodată un 
moment de o deosebită semnificație 
în viața internațională, ca un nou 
succes al spiritului de justiție și 
echitate, al realismului politic.

Satisfacția poporului nostru este 
cu atît mai mare cu cit România 
socialistă a acționat ferm și consec
vent pentru admiterea R. S. Viet
nam in O.N.U. 
numărat printre 
lui de rezoluție 
cum acordul 
lor Consiliului 
aceasta manifestîndu-se o dată mai 
mult solidaritatea activă a partidu
lui si statului riostru cu cauza 
dreaptă a poporului vietnamez. Cu- 
noscind din proprie experiență sa
crificiile luptei pentru libertate si 
independentă națională. poporul 
-oman a fost de la început alături 
de poporul Vietnamez, a acordat 
ntrezul său sprijin — politic, mo- 
al si material — luptei sale pen- 

•-’i apărarea ființei naționale 
împotriva intervenției imperialiste, 
pentru eliberarea și reunificarea 
patriei. România socialistă a salu
tat cu bucurie victoria sa finală, 
considerînd-o ca o contribuție isto
rică la succesul luptei forțelor pro-

Tara noastră s-a 
coautorii. proiectu- 
care a întrunit a- 
tuturor membri- 
de Securitate, în

gresiste, anticolonialiste, împotriva 
politicii de forță și dictat, de inter
venție în treburile interne ale sta
telor. în victoria Vietnamului eroic 
poporul nostru a văzut o strălucită 
confirmare a adevărului potrivit că
ruia in zilele noastre nu poate fi în- 
frint un popor care îsi apără, cu 
prețul celor mai grele sacrificii, 
demnitatea, libertatea, ființa na
țională și care se bucură de soli
daritatea uriașelor forte progre
siste. antiimperialiste ale contem
poraneității.

Sprijinind in mod constant cau
za poporului vietnamez la Națiu
nile Unite, militînd cu fermitate 
pentru recunoașterea dreptului său 
legitim de a-și ocupa locui ce 1 
se cuvine printre memhrii egali si 
suverani ai acestei organizații. 
România a subliniat în repetate 
rinduri că principiul universalită
ții, de importanță esențială pentru 
viața și activitatea O.N.U., ar 
fi afectat dacă Vietnamul ar con
tinua să fie menținut în mod ar
tificial in afara O.N.U. Cu atît mai 
îndreptățită este primirea sa cu cit 
R. S. Vietnam se călăuzește 
in politica sa externă de princi
piile și țelut’ile Cartei O.N.U.. în
deplinește integral criteriile de ad
mitere prevăzute de Cartă.

Hotărirea Consiliului de Secu
ritate constituie o expresie deo
sebit de semnificativă a procesu
lui de afirmare tot mai pregnan
tă a forțelor socialismului, păcii și 
progresului ; totodată, ea reflectă 
tendințele realiste din viata in
ternațională. progresele ce se reali
zează în direcția înțelegerii nece
sității de a se aborda problemele 
majore contemporane în 
legalității internaționale, 
tinderii și normalizării 
între state. înscriindu-se 
textul evoluțiilor pozitive 
na internațională, consensul reali
zat în Consiliul de Securitate des
chide. totodată, perspective noi in 
direcția destinderii si înțelegerii, 
pune în evidentă cerința de a se 
întreprinde noi eforturi în scopul 
promovării cauzei păcii si colabo
rării internaționale.

GENEVA. — Siria și Kuweitul au 
cerut, in cadrul celei de-a 63-a se
siuni a ECOSOC, ale . cărei lucrări 
continuă la Geneva, admiterea Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
(O.E.P.) ca membru cu drepturi de
pline in cadrul Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Asia de vest, 
prezent. O.E.P. deține statutul 
observator permanent pe lingă 
ceastă comisie.

derii libanezi și palestipeni au dis
cutat reglementările referitoare la 
prezența în Liban a unităților pales- 
tinene înarmate.

Secretarul general al Partidului 
Popular Socialist din Mexic. Alejan
dro Gascon Mercado, a relevat. în
tr-un interviu acordat agenției Pren- 
sa Latina, eforturile partidului în ve
derea transformării lui ..intr-o for
ță importantă pentru unitatea stîngii 
din tară". „Ne-am propus ca sarcină 
crearea unui partid unic al clasei 
muncitoare din Mexic", cinci partide 
fiind deja angajate în unitatea de 
acțiune — a declarat Mercado, preci- 
zînd că Partidul 
realizat un acord 
sens cu Partidul 
în probleme de 
mentală.

Popular Socialist a 
mai strips în acest 
Comunist Mexican, 
importantă funda-

SPANIA

în 
de 
a-

După cum informează 
forțele egiptene au 
a 19 militari israe- 
săptămîna trecută, 
săpături, pe malul 

Suez. S-a

Secvențe din „țara cărbunelui"

spiritul 
al des- 
relatiilor 
în con- 
pe are-

CAIRO, 
agenția M.E:N„ 
predat trupurile 
lieni descoperite 
cu prilejul unor 
răsăritean al Canalului 
constatat că trupurile acestor militari 
au fost îngropate în nisip în cursul 
incidentelor arabo-israeliene din oc
tombrie 1973.

BEIRUT. — Potrivit agenției Asso
ciated Press, președintele Libanului, 
Elias Sarkis, și premierul Selim AI 
Hoss s-au întîlnit, în cadrul demer
surilor privind reglementarea proble
melor în suspensie, după războiul ci
vil din această țară, cu Salah Khalaf, 
adjunct al lui Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.), și Bassel Akl, repre
zentantul permanent al O.E.P. la 
O.N.U. Comunicatul difuzat de pos
tul de radio Beirut precizează că li-

WASHINGTON. — La încheierea 
convorbirilor cu primul ministru al 
Israelului, Menahem Begin, președin
tele S.U.A., Jimmy Carter, a declarat 
că „există condițiile pentru convoca
rea Conferinței de la Geneva privind 
Orientul Apropiat în luna octombrie, 
în ciuda unor importante deosebiri 
de păreri intre arabi și israelieni“. 
Președintele Carter a reafirmat că 
baza de negociere a unei reglemen
tări în Orientul Apropiat o consti
tuie. în continuare, rezoluțiile Consi
liului de Securitate nr. 242 și 338, 
care, între altele, cer retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocupate 
în 1967 și garantarea unor frontiere 
sigure pentru toate statele din zonă.

Președintele a adăugat că secreta
rul de stat, Cyrus Vance, va efectua, 
începind de săptămîna viitoare, un 
turneu în Orientul Mijlociu pentru 
„convorbiri particulare cu conducă
torii arabi din zonă și, de asemenea, 
cu conducătorii israelieni".

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Jody Powell, a declarat, referindu-se 
la problema palestineană. ca ..pre
ședintele Carter speră ca problema 
reprezentării palestinene să poată fi 
soluționată intr-un mod care să per
mită convocarea Conferinței de la 
Geneva".

Amnistierea unor categorii 
de infractori in R. P. Polonă

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Con- 
ducîndu-se după principiile umanis
mului socialist și tinind seama de. 
înfăptuirea cu succes a programului 
transformărilor socialiste, de întări
rea unității moral-politice a poporu
lui. de condițiile care favorizează 
reîntoarcerea rapidă la viata norma
lă si la munca utilă din punct de ve
dere social a unor persoane care au 
încălcat legea, dar care oferă spe
ranțe de îndreptare. Consiliul de Stat 
al R.P. Polone a hotărît amnistierea 
unor categorii de infractori cu pri
lejul celei de-a 33-a aniversări a 
Renașterii Poloniei. Amnistia nu se 
referă la vinovății de săvîrșirea unor 
infracțiuni care prezintă un mare pe
ricol social.

După cum relevă agenția P.A.P.. 
amnistia creează pentru numeroase 
persoane care au încălcat legea po
sibilitatea de a se reîntoarce la o 
viată cinstită și la o muncă utilă din 
punct de vedere social.

agențiile de presă transmit

„Pentru mine «Tara neagră- este 
cel mai frumos colț de pe lume" — 
sună refrenul unui cîntec popular 
din zona. carboniferă a Belgiei, ve
ritabil chenar de antracit si huilă 
al versantilor nordici ai Munților 
Ardeni. Este un refren cu atît mai 
impresionant cu cit această zonă 
s-a transformat. începînd din ulti
ma parte a secolului trecut, ca ur
mare a exploatării intense a cărbu
nelui. într-un veritabil tinut al 
dezolării. în care străzile, casele, 
văzduhul, totul era învăluit intr-o 
pîclâ neagră, sfisiată de colții fe- 
răstruiți ai „munților" de steril. 
Anii din urmă au adus însă muta
ții vizibile in peisajul traditional al 
„tării cărbunelui" : paralel cu în
chiderea unor mine nerentabile s-a 
trecut la un proces de extindere si 
modernizare a siderurgiei si. tot
odată. de implantare a unor ramuri 
de vîrf ale tehnicii moderne, cum 
ar fi electrotehnica si electronica : 
pe de altă parte, elaborarea unor 
legislații severe de combatere a po
luării. introducerea unor instalații 
de purificare a produselor de 
dezagregare, transformarea grăme
zilor de steril in coline inverzite au 
făcut ca imaginile „desertului ne
gru" de altădată să fie cunoscute 
vizitatorului de astăzi mai mult din 
albumele fotografice.

Locul acestora ii iau imagini 
inedite, cum ar fi cea a modernu
lui laminor de tablă — cu procesul 
de producție complet computerizat 
— „CARLAM". uzină de lingă 
Charleroi, a cărei prezentă contri
buie la profilul înnoit al orașului 
si regiunii înconjurătoare. O altă 
întreprindere, de construcții elec
trice — de la Marcinelle. din aceeași 
regiune — este nemijlocit legată de 
realizarea unor acțiuni de co
laborare cu tara noastră, respec
tiv a unor instalații pentru combi

natele chimice de la Tr. Măgurele 
Si Craiova. Muncitorii, tehnicienii 
Si conducerea acestei întreprinderi 
își amintesc si astăzi, ca de un eve
niment deosebit, de cinstea de a fi 
avut ca oaspete de seamă pe pre
ședintele Nicolae Ceausescu, cu 
ocazia vizitei pe care șeful statu
lui român a făcut-o acum cîtiva 
ani în Belgia. Dialogul la nivel 
înalt româno-belgian. continuat 
prin vizita făcută anul trecut in 
tara noastră de suveranul Belgiei, 
Declarația solemnă comună si ce
lelalte documente încheiate e' 
aceste prilejuri. au creat un cadru 
din cele mai favorabile dezvoltă
rii pe multiple planuri a relațiilor 
dintre cele două tari, conlucrării lor 
pe arena internațională în vederea 
instaurării unei securități trainice 
în Europa si în lume.

Despre cursul ascendent al aces
tei colaborări, despre realizările 
tării noastre am avut prilejul să 
auzim cuvinte de prețuire în 
cursul unui recent itinerar belgian : 
chiar la Charleroi, din partea mi
nistrului prevederilor sociale ; 
la Anvers, care aniversează anul 
acesta 400 de ani de la nașterea 
marelui său fiu. Rubens — din 
partea ministrului culturii flaman
de : la Louvain la Neuve. cetate 
universitară modernă, unde ni s-a 
arătat cu mindrie Centrul cultural 
românesc, care funcționează aci...

...Sint tot atîtea secvențe semnifi
cative pentru sentimentele de prie
tenie reciproc împărtășite de 
două popoare care. dincolo de 
deosebirile de orînduire socială, 
sint legate prin multiple afinități si 
interese comune ce converg spre 
telul edificării pe zbuciumatul nos
tru continent a unui climat nou. al 
păcii, destinderii si buhei con
viețuiri.

R. C.

Azi, alegeri parlamentare în Sri Lanka
Sesiunea Sovietului Su

prem al R.S.F.S.R. Reunit 
miercuri în sesiune, Sovietul Suprem 
al R.S.F.S.R. a aprobat proiectul 
noii Constituții a U.R.S.S. în cadrul 
sesiunii a fost constituită o comisie 
pentru elaborarea proiectului noii 
Constituții a R.S.F.S.R. și au fost a- 
probate decretele emise de Prezidiul 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.

Evoluții politice sub semnul
continuității procesului de democratizare

La mai bine de o lună de la în
cheierea primelor alegeri libere din 
ultimii 41 de ani în Spania, atmo
sfera politică cunoaște în conti
nuare o pronunțată efervescentă, 
semnificativă pentru tendințele în
noitoare din viata acestei țări.

Pe linia continuării cristalizărilor 
politice, fuzionarea celor 12 forma
țiuni ale Uniunii Centrului Democra
tic — care alcătuiseră împreună 
respectiva coaliție electorală — și 
contopirea lor într-un singur partid 
se înscrie ca un element de certă 
semnificație în condițiile specifice, 
concrete, ale Spaniei. Desigur că 
orientarea pe care o va urma efectiv, 
în practică, noul partid, care este 
condus de premierul Adolfo Suarez si 
s-a autodefinit in principiu ca repre- 
zentînd tendința de centru-stînga. va 
avea o serioasă înrîurire asupra des
fășurării cursului renovator. în ace
lași timp, dialogul dintre guvern _și 
opoziție a continuat frecvent în 
acest răstimp, prima sesiune a noi
lor Cortesuri (parlamentul) inau- 
gurîndu-și lucrările sub semnul unui 
virtual consens între principalele for
țe politice asupra necesității de a se 
merge mai departe pe drumul spre 
lichidarea sechelelor regimului fran- 
chist, spre afirmarea tot mai largă a 
cursului democratic.

Necesitatea unor eforturi coordo
nate in acest scop a fost relevată sis
tematic de principalele forțe politice 
ale opoziției democratice — Partidul 
Socialist 
Partidul
„Acum 
pc drumul 
min încă 
elaborarea . .
tuturor partidelor și mai ales înfrun
tarea crizei economice și sociale", 
declara Primul, secretar al Partidu
lui Socialist Muncitoresc Spaniol, 
Felipe Gonzalez. „Tînăra democrație 
spaniolă este încă slab consolidată 
si are nevoie să fie întărită", spu
nea. la rîndul său. secretarul gene- 

din Spania. Santiago 
Carrillo, relevînd că tocmai pentru 
acest obiectiv s-a pronunțat limpede 
la urne poporul spaniol prin acor
darea unui vot masiv forțelor favo
rabile adîncirii Procesului de înnoi
re politico-socială.

Guvernul premierului Adolfo Sua
rez a întreprins in acest sens unele 
inițiative, anunțînd organizarea de 
alegeri municipale pînă la sfîrșitul

Spaniol si 
din Spania, 
cu adevărat 

democrației, dar ră- 
obiective de atins : 

constituției, legalizarea

Muncitoresc
Comunist 

ne aflăm

ral al P.C.

anului, intenția de a promova „o po
litică in beneficiul celor mulți". în 
declarațja-program publicată săptă- 
mina trecută sint fixate ca obiective 
prioritare pentru perioada actuală 
pregătirea noii Constituții, ce va fi 
supusă spre aprobare parlamentului 
după consultări cu toate mișcările 
politice, precum si o vastă reformă 
economică, destinată să permită 
combaterea serioaselor dificultăți cu 
care este confruntată tara în acest 
domeniu. (Este destul să amintim că 
fata inflației a sporit de la 17 la sută 
anul trecut la 30 la sută in prezent. 
șomajul afectînd. potrivit agențiilor 
de presă. între 800 000 și 1 000 000 de 
persoane, în timp ce deficitul balan
ței comerciale este estimat la 5 mi
liarde dolari).

Două dintre măsurile planului gu
vernamental de redresare economică 
au și fost adoptate : devalorizarea 
pesetei cu 24 la sută față de dolar, 
pentru a stimula exporturile, și o 
reformă fiscală. în virtutea căreia 
se majorează impozitele directe, 
autoritățile capătă împuterniciri spe
ciale de combatere a fraudei fiscale, 
se stabilește un impozit extraordinar 
asupra averilor — fără a afecta însă 
proprietățile mici — si o taxă su
plimentară asupra salariilor ridicate ; 
un buget special este pus la dispo
ziția regiunilor care suferă în mai 
mare măsură de linsa locurilor de 
muncă.

Măsurile economice ale guvernului 
sint apreciate in mod diferit. Parti
dul Socialist 
a arătat că. deocamdată, 
tează să 
vergente" 
program, 
formuleze 
de altă parte, Marcelino 
membru 
P.C.S. si 
tului național 
citorești", a 
rea pesetei 
suri împotriva 
tii. aflrmînd că ..povara crizei eco
nomice este încă o dată aruncată pe 
umerii muncitorilor". Relevind nece
sitatea lărgirii si adîncirii acestor 
măsuri, reprezentanții stîngii subli
niază că realizarea de progrese sub
stanțiale pe calea depășirii dificul
tăților economice depinde de înțele
gerea intre forțele politice democra
tice. de acțiunea unită a tuturor

Muncitoresc Spaniol 
se limi- 

constate ..anumite con- 
asuora unor puncte din 
răminînd ca ulterior să 
o apreciere generală. Pe 

Camacho, 
al Comisiei Politice a 

responsabilul secretaria- 
al „Comisiilor Mun- 
criticat devaloriza

și lipsa unor mă- 
cresterii costului vie-

celor interesați în continuarea si 
aprofundarea procesului de transfor
mări înnoitoare.

în același sens, cercurile politice 
democratice subliniază că o asemenea 
colaborare se impune cu atît mai mult 
cu cit. după cum se știe, există încă 
forte retrograde, legate de vechiul 
regim, care, deși descalificate total 
la urne. își fac simțită prezenta fo
losind pozițiile deținute în economie 
si in aparatul de stat în scopul de 
a frina progresul politic, economic și 
social al tării. Pornind de la 
realitățile specifice economico-so- 
ciale ale tării si tinind sea
ma de etapa actuală, de raportul 
de forțe pe plan intern, programul 
comuniștilor spanioli iși propune să 
ofere răspunsuri pozitive celor mai 
importante probleme naționale. P.C.S. 
se pronunță pentru constituirea unui 
guvern de uniune națională. ..de la 
centru pînă la comuniști", apreciind 
ca „posibilă și de dorit realizarea 
unui acord national, social, politic și 
economic". Comuniștii au prezentat 
Cortesurilor un proiect de lege in 
sprijinul unei amnistii generale pen
tru toate persoanele arestate din mo
tive politice înainte de alegerile ge
nerale, printre inițiativele parlamen
tare ale P.C.S. pentru viitorul ime
diat incluzindu-se un proiect de 
lege municipală, care să permită de
mocratizarea instituțiilor locale, un 
altul referitor la acordarea dreptului 
de vot cu începere de la virsta de 18 
ani. înlesniri pentru muncitorii emi- 
granți și efectuarea unui nou recen
sământ național.

Aceste orientări și proiecte, oglin
dind spiritul răspunderii față de cla
sa muncitoare, față de poporul Spa
niei, au fost ratificate de recenta 
plenară a C.C. al P.C.S., care a subli
niat voința comuniștilor de „a cola
bora cu toate partidele democratice 
și progresiste".

într-adevăr. evoluțiile de pe scena 
politică spaniolă pun în evidență mai 
mult ca oricînd faptul că rezolvarea 
ansamblului de probleme ce se află 
în fața țării reclamă concursul tuturor 
forțelor politice- democratice ale so
cietății. Este o cerință corespunză
toare intereselor maselor largi ale 
poporului spaniol, de adîncire a 
cursului nou. democratic.

Hotărire So£ia a f°st data 
publicității hotărirea Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar privind 
dezvoltarea arhitecturii, urbanisticii, 
stabilind sarcinile principale în do
meniile respective. Este subliniată 
necesitatea ca arhitectura să cores
pundă cerințelor concentrării econo
miei. industrializării construcțiilor, 
creșterii culturii materiale și spiri
tuale.

Franța și R.F.G.au hotărît 
să intensifice cooperarea bilaterală, 
a declarat președintele Valery Gis-, 
card d’Estaing 
derii sale de la 
celarul Helmut

Alegerea noului pre
ședinte al Indiei. Agenția india- 
nă Samachar informează că Neelam 
Sanjiya Reddy urmează să fie ales, 
la 21 iulie, nou președinte al Indiei. 
Se precizează că documentele 
înscriere ale celorlalți 21 de 
dati au fost invalidate, ele 
conforme normelor stabilite. 
Reddy întrunește adeziunea 
partidelor mari

la sfîrșitul 
Strassbourg 
Schmidt.

din tară.

V. OROS

întreve- 
cu can-

de 
candi- 

nefiind 
N. S. 

tuturor

In capitala 
a avut loc 
rală consacrată 
acest prilej a fost deschisă o 
expoziție 
proiectat 
pecte din 
neretului 
nia. de la crearea sa si pină in 
prezent. Ansamblul ..Doina", 
aflat in Burundi, si-a dat con
cursul la această manifestare.★

Televiziunea din Bangladesh a 
transmis o emisiune specială 
dedicată României, prezentind 
momente deosebite din istoria 
poporului român, realizări eco
nomice si social-culturale.

statului Burundi 
o seară cultu- 

României. Cu

de fotografii si s-a 
un film infățișind as- 
activitatea Uniunii Ti- 
Comunist din Româ-

Remanîeie. Președintele Zam- 
biei. Kenneth Kaunda. a procedat, 
miercuri, la o remaniere parțială a 
guvernului. în funcția de prim-mi- 
nistru a fost numit Mainza Chona. 
ministrul justiției si al administra
ției generale de stat, care a mai de
ținut acest post in anii 1973—1975. 
Fostul premier Elijah Mudenda iși 
menține calitatea de membru al C.C. 
al Partidului Unit al Independenței 
Nationale (P.U.I.N.).

Populația Pakistanului. 
Potrivit datelor publicate de Institu
tul national de statistică din Isla
mabad. populația Pakistanului a fost 
la 1 iulie 1976 
cuitori, fată de 
anului 1972.

Vicepremierul Consiliului 
de S!at al R. P. Chineze, Ci 
Ten-kuei, a primit delegația de par
lamentari japonezi condusă de Ya- 
nosuke Narazaki, membru al Came
rei Reprezentanților a Dietei, care 
întreprinde o vizită de prietenie in 
R.P. Chineză.

Președintele Sudanului, 
Gaafar El Nimeiri. a anunțat, într-o 
alocuțiune radiotelevizată. punerea 
în libertate a mai multor sute de 
deținuți politici. Președintele a pre
cizat că această decizie constituie 
un prim pas spre realizarea unității 
și reconcilierii naționale.

Colocviu internațional.La 
Nicosia s-au încheiat lucrările coloc
viului internațional de informare a- 
supra problemei cipriote. A fost a- 
dontată o moțiune in care se cere 
aplicarea rezoluțiilor O.N.U. asupra 
Ciprului. La reuniune au participat 
110 ziariști din 41 de țări. între care 
si România.

Alegeri prezidențiale.Pen- 
tru prima dată în istoria politică 
electorală a Venezuelei. la alegerile 
prezidențiale din anul 1978 se vor 
prezenta candidați reprezentînd par
tidele Mișcarea pentru Socialism 
(M.A.S.). Mișcarea Electorală a Po
porului (M.E.P.). Mișcarea de Stin
gă Revoluționară (M.I.R.). Liga so
cialistă și Partidul Comunist din 
Venezuela — a declarat Radames 
Larrazabal. membru al Biroului Po
litic al P.C. din Venezuela.

Reziduuri radioactive în 
Atlantic. După cum relevă ziarul 
..Times", din dispoziția autorităților 
engleze, în Oceanul Atlantic, la o 
distantă de 620 mile de țărmurile 
Europei, au fost scufundate la adîn- 
cimea de 
reziduuri 
conteinere 
anul 1967 
scufundat în apele Atlanticului 46 000 
tone de substanțe

Economie de energie 
Printr-o hotărîre 
nergiei. in unele 
ranului livrarea de energie electrică 
se întrerupe timp de 4 ore pe zi. 
Se prevăd restricții si în aprovizio- 

a unor 
paralel.

punerea 
centrale

COLOMBO 20 (Agerpres). — în 
Republica Sri Lanka s-a încheiat 
campania electorală. Aproximativ 7 
milioane de cetățeni cu drept de vot 
urmează să se prezinte azi, 21 iulie, 
la urne, in vederea desemnării celor 
168 deputați în Adunarea Națională.

Lupta electorală se *va desfășura,

în principal, între Partidul Libertății, 
condus de premierul Sirimavo Ban- 
daranaike, și Partidul Național Unit, 
conservator.

Frontul Unit de Stingă — din care 
fac parte partidele comunist, socia
list, precum și Partidul Popular De
mocrat prezintă 132 candidați.

de 72,4 milioane 16-
65 milioane la finele

750 metri 2 250 tone de 
radioactive, ambalate în 
speciale. Se relevă că din 
opt țări vest-europene au

radioactive.

a Ministerului E- 
cartiere ale Tehe-

energie electrică 
industriale. în 
construirea și 
a unor noi

narea cu 
întreprinderi 
se prevede 
în funcțiune 
electrice.

„Cosmos-932".în u R s s a 
fost lansat, miercuri, satelitul arti
ficial al Pămintului ..Cosmos-932". 
avind instalată la bord aparatura 
necesară continuării cercetării spa
țiului cosmic.

Capriciile vremii
MANILA.

pineze Luzon s-a abătut. în ultimele 
24 de ore. un uragan care a provo
cat daune însemnate agriculturii. 
Vîntul. însoțit de ploi torențiale, a 
distrus întreaga cultură de'orez din 
provincia Albany, principala zonă 
cerealieră a Filipinelor. Pierderi în
semnate au fost înregistrate si pe 
plantațiile de cocotieri. în zona lito
ralului. uraganul a distrus trei nave 
de transport ancorate în porturi.

Asupra insulei fili- ISLAMABAD. — Numărul persoa
nelor rămase 
inundațiilor 
tan. depășește 
trate au fost 
locuințe. Au 
agricole de 
tare, ne care 
Autoritățile 
pentru ajutorarea 
efectuează vaccinarea 
pentru a se evita epidemiile.

fără adăpost in urma 
catastrofale din Pakis- 
54 000. în zonele sinis- 
distruse peste 3 500 de 
fost inundate suprafețe 
aproximativ 30 000 hec- 
sînt situate 470 de sate, 
au întreprins măsuri 

sinistratilor. Se 
populației

• MUZEU AL CUL
TURII SECOLULUI XIX. 
Pe vechea stradă Arbat, una din 
cunoscutele artere ale Moscovei, 
se amenajează un muzeu con
sacrat culturii și artei ruse din 
secolul al XIX-lea. Muzeul, a 
cărei parte centrală va fi insta
lată în casa în care a locuit 
marele poet Pușkin, va cuprinde 
exponate de preț, privind viața 
și creația unor cunoscuți scri
itori, pictori, compozitori ruși 
care au trăit în acest vechi car
tier moscovit. în alte clădiri res
taurate de pe strada Arbat vor 
fi instalate, între altele, antica
riate, un teatru-studio, un salon 
muzical. un atelier pentru 
veșminte de epocă etc.

• NOI DESCOPE
RIRI ARHEOLOGICE ÎN 
EGIPT. într-o vale, situată 
la vest de cursul Nilului, 
arheologi francezi au desco
perit un templu din secolele 
I—II e.n., construit în timpul 
dominației romane. Alături de 
el au fost scoase la iveală con
strucții din timpul răspîndirii 
creștinismului în Egipt. Au fost 
descoperite, de asemenea, nu
meroase obiecte din epoca coptă, 
menite să ajute la elucidarea 
unor aspecte ale vieții sociale 
și religioase din epoca respec
tivă.

• „LA STORIA". Cu
noscuta carte a scriitoarei ita
liene Elsa Morante, care re
constituie împrejurările tragice 
ale ultimului război mondial, 
consecințele sale asupra italia
nului de rind. urmează să fie 
ecranizată. Noul film este aștep
tat cu deosebit interes. țlnind 
seama de faptul că romanul s-a 
bucurat și se bucură în conti
nuare de un extraordinar suc
ces. Elsa Morante este soția lui 
Alberto Moravia, unul din cei 
mai mari romancieri italieni 
contemporani.

• PAGINI TRANSMI
SE PRIN SATELIT. Pină la 
sfîrșitul anului, scrie „Izvestia", 
se va pune la punct tehnica 
transmiterii la mare distanță cu 
ajutorul sateliților a facsimile
lor paginilor principalelor ziare 
sovietice. Paginile „Pravdei" sau 
„Izvestiei" vor putea fi astfel 
imprimate aproape simultan la 
Moscova și la Habarovsk. Trans
miterea fiecărei pagini prin in

termediul satelitului va dura 2 
minute și jumătate. După cum 
arată încercările de pînă acum, 
calitatea reproducerii este exce
lentă, în timp ce sistemul clasic 
de transmitere prin telefoto, uti
lizat pînă acum, are o serie de 
inconveniente, printre care de
formarea imaginilor, fiind tot
odată nevoie de relee de corec
tare pentru fiecare 200 sau 300 
de kilometri.

• „RĂZBOIUL STE
LELOR" _ este titlul filmului 
care înregistrează în momentul 
de față cel mai mare succes de 
casă în S.U.A. Este vorba de o 
peliculă științifico-fantastică în 
stil clasic, în care nu există 
scene de violență sau senzațio
nal gratuit, nici secvențe porno
grafice, iar binele triumfă pînă 
la urmă. în toate împrejurările, 
împotriva răului. Tocmai aceste 
calități explică succesul filmului, 
publicul fiind dezgustat, după 
cum scrie „Newsweek", de valul 
de filme care fac apologia vio
lenței și a erotismului.

• RAVAGIILE SECE
TEI ÎN ANTILE. Seceta abă
tută de la începutul anului asu
pra insulelor Antile provoacă 
importante pagube agriculturii 
și zootehniei din țările regiunii. 
Haiti, statul cel mai sărac din 
Antile. este și cel mai afectat 
de lipsa precipitațiilor, știri ne
confirmate anunțînd zeci de vic
time omenești. în Porto Rico 
și Insulele Virgine a fost decla
rată starea de urgență, conco
mitent fiind luate măsuri de 
raționalizare a apei. Jamaica a 
trecut de urgență la amenajarea 
unor noi instalații de canalizare 
si a unor statii de pompare a 
apei. Agricultorii din Barbados 
ezită să semene a doua cultură 
din cauza secetei.

• VALORIFICAREA 
ENERGIEI GEOTERMICE. 
Oamenii de știință americani 
au făcut un important pas în 
încercarea de a obține energie 
prin folosirea rocilor vulcanice 
fierbinți din interiorul pămîn- 
tului. Cercetătorii de la labo
ratorul Los Alamos, in apropie
re de orașul New Mexico, au 
reușit să încălzească apa, 
pompată printr-un sistem de 
puțuri, pînă la o temperatură de 
120 de grade Celsius. Sursa de 
căldură au constituit-o rocile 
fierbinți de granit, aflate la o 
adîncime de 3 kilometri.
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