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a acordat un interviu ziarului britanic „The Observer"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
după-amiază. in stațiunea Neptun,

pe reprezentantul redacției ziarului 
britanic ..The Observer". Petar Hadji 
Riști ci.

La primire a participat tovarășul 
Constantin Mitea. membru al C.C. al

P.C.R.. redactor-șef al ziarului 
„Scinteia".

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a acordat un interviu pen
tru ziarul ..The Observer".

In centrul atenției și preocupărilor — înfăptuirea

hotărîrilor Congresului consiliilor oamenilor muncii

Cum se realizează
trecerea muncitorilor auxiliari 
in activități direct productive?

Produse și tehnologii 
moderne

Acționînd în spiritul hotăririlor a- 
doptate ' ~
menilor 
prinderi 
Vrancea 
dernizarea unor tehnologii și 
milarea de noi produse. Combinate
le de fire și fibre sintetice din Să- 
vinești, de îngrășăminte azotoase de 
la Piatra Neamț, de celuloză și hir- 
tie „Letea", cele de prelucrare a 
lemnului din Bacău, Comănești, Foc
șani și Vaslui, precum și întreprin
derile de mașini-unelte și metalur
gice din Roman, Birlad și Bacău au 
asimilat 58 de tehnologii și 80 
de produse noi.

de Congresul consiliilor oa- 
muncii. numeroase 
din județele Bacău, 
și Vaslui au trecut

între- 
Neamț, 
la mo- 
la asi-

Telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu

Oamenii muncii din industria ju
dețului Dîmbovița au realizat planul 
pe 7 luni, ceea ce va permite ca 
pînă la finele acestei perioade să se 
obțină suplimentar o producție glo
bală industrială de peste 310 mili
oane lei.

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, de 
comitetul județean al , P.C.R. se 
spune : Analizind cu exigentă co
munistă rezervele de care dispun

unitățile economice, comitetul jude
țean de partid.
că. în frunte cu 
jează să obțină 
tie în actualul ...
miliarde lei. fată de 1,3 miliarde lei 
angajament initial, ceea oe repre
zintă o depășire cu 3.4 la sută, fapt 
ce va permite ca in 1980 să realizăm 
o producție globală industrială de 
peste 23 miliarde lei.

Exprimîndu-ne adeziunea deplină 
la politica internă si externă a parti-

colectivele de rnun- 
comunistii. se anga- 
un spor de produc- 
cincinal de peste 3

dului. urmind neabătut exemplul 
dumneavoastră. mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, de 
totală dăruire revoluționară cauzei 
socialismului si comunismului, vă 
asigurăm că organizația județeană 
de partid Dîmbovița, toti oamenii 
muncii vor face totul pentru înde
plinirea întocmai a obiectivelor sta
bilite de 
partidului, 
la măreața 
cialismului 
na noastră

Congresul al Xl-lea al 
sporindu-ne contribuția 
operă de edificare a so
si comunismului în scum- 
patrie.

• O proporție net antieconomică: un „auxiliar" - pentru doi muncitori 
direct productivi • Strungari, frezori, turnători și alți oameni cu „me
serii de aur" - în posturi de cărăuși sau garderobieri • Cînd spiritul 
gospodăresc se oprește la utilizarea materiei prime și ignoră folosirea 
forței de muncă • Ancheta „Scînteii" la întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice-București

și actual

AZI, LA DROBETA
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HOTĂRÎREA CONGRESULUI CONSILIILOR OAMENILOR 
MUNCII SUBLINIAZĂ :

Este necesar ca activitatea personalului auxiliar din între
prinderi — în primul rînd cel care lucrează în domeniul aprovi
zionării, transporturilor interne — să fie astfel organizată îneît 
să-i dea posibilitatea de a-și însuși, într-un termen scurt, o me
serie de bază și să poată lucra efectiv, cel puțin jumătate din 
timpul său de muncă în sectoarele direct productive ale unității 
respective.

Calificarea tuturor lucrătorilor 
auxiliari și trecerea în activitatea 
direct productivă — cel puțin ju
mătate din timpul lor de lucru — 
reprezintă una din măsurile revo
luționare stabilite de Congresul 
consiliilor oamenilor muncii. Pe plan 
economic această măsură se va 
solda cu un apreciabil spor de pro
ducție, obținut în exclusivitate pe 
seama creșterii productivității mun
cii. în acest sens, s-a calculat că, 
pe ansamblul industriei, prin trece
rea în activitatea direct productivă 
a numai jumătate din personalul ne
calificat și auxiliar s-ar putea ob
ține —la nivelul productivității mun
cii din acest an — o producție su
plimentară de 95 de miliarde lei! 
Pe plan social, calificarea lucrăto
rilor auxiliari va determina nu nu-

mai o creștere a veniturilor directe, 
în conformitate cu legea retribuției, 
ci și o radicală îmbunătățire a ni
velului de cunoștințe și, odată cu 
aceasta, o schimbare a însuși sta
tutului social al muncitorului neca
lificat — prestarea unei munci ca
lificate constituind un atribut al 
demnității profesionale pentru fle
care muncitor.

Dar pentru a înțelege mai clar 
importanța și oportunitatea unei a- 
semenea măsuri — care vizează în 
esență raționalizarea întregii acti
vități din sectoarele auxiliare ale 
întreprinderilor — să facem o 
incursiune in fișele serviciului per
sonal dintr-o unitate — întreprinde
rea de prelucrare a maselor plas
tice București.

așa cum i-am găsit trecuți în fișele 
de cadre :

— în seetorul administrativ — to
tal 32 de lucrători auxiliari, din 
care : 1 arhivar. 1 telexist, 1 parche
tai-, 6 garderobieri (? !), 10 la între
ținere curățenie (? 1), 3 primitori- 
distribuitori ș.a.

— în sectorul desfaceri-transpor- 
turi — total 93 de lucrători auxiliari, 
din care : 5 primitori-distribuitori, 9 
conducători auto, 2 lăcătuși-garaj, 3 
motostivuitori, 8 lucrători pentru re
parat mijloacele de transport intern 
6 primitori-distribuitori cu gestiune 
de produse finite, 20 de sortatori, 38 
de manipulanți pentru încărcări-des- 
cărcări.

— în 
total 30 
care : 8
nipulanți de materii prime ș.a.

— Sectorul mecano-energetio - 
tal 205 lucrători, din care : 77 pen
tru reparații mecanice, 53 reparații 
electrice, 15 pentru verificarea apa
ratelor de măsură și control, 24 pen
tru construcții metalice, lucrări 
timplărie, zidărie, 5 pentru 
ționarea și reeondiționarea 
de schimb ș.a.

...Și așa mai departe. Căci 
mintite pină aici li se adaugă un nou 
lot de auxiliari aflati, de data aceas
ta, in atelierele de fabricație. Astfel, 
în atelierul I sînt nu mai puțin de 
20 de manipulanți și 3 primitori-dis
tribuitori, 
manipulanți 
tori, iar în 
nipulanți și

sectorul de aprovizionare — 
de lucrători auxiliari, 
gestionari-depozite, 10

2:1 un raport 
total nefiresc

La început am crezut că este 
eroare, cifra ni se părea mult 
exagerată : 474 din lucrătorii acestei 
întreprinderi sint auxiliari. Adică nit

o
prea

participă direct la procesul de pro
ducție. Sau altfel raportată cifra, re
zultă că circa 33 la sută din munci
torii întreprinderii sint auxiliari ; 
deci la doi muncitori dc bază 
este auxiliar.

Mult, exagerat și nefiresc de 
Cine sint, de fapt, auxiliarii ?

unul

mult ! 
Iată-i,

I
l Pasul de pornire
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Dialog cu maistrul Alexandru Bălan, de la Întreprin
derea „1 Mai"—Ploiești :

, Meștere, multi tineri v-au trecut prin mină. Unii 
s™ț..a?i oameni tn toată firea, sint baza aici. în atelier. 
Alții le calcă pe urme. O întrebare : ce vă spune ex
periența căpătată in pregătirea „ștafetei" ?

Experiența spune așa : cit mai puține greșeli din pornire. Clar ?
— Nu prea.

Atunci, mai clar. Uite, nu cu multă vreme in 
urnă, am acordat încă o treaptă unui tinăr — nu-i 
dau numele și-o să vedeți de ce. Treaptă de retri
buție ciștigată pe merit. Dar pină la această clipă...

Pină aici, drumul tinărului in cauză n-a fost nici gro
zav de lin, nici grozav de drept. Din mai multe motive. 
Să le luăm în ordine. Termină școala profesională și în
cape, normal, pe mina meșterului Alexandru Bălan. 
„Nici n-apuc să-mi dau bine seama cum minuiește 
strungul carusel, că mă pomenesc cu taică-su. Tatăl bă
iatului —- muncitor bine pregătit profesional, lucrează 
tot aici, în uzină". „Meștere, zice, mai păsuiește-l și 
mata". „Păi, zic și eu, departe de a fi bucuros pentru
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intervenție, nici n-a avut vreme să se încălzească la 
muncă"... „Păsuiește-l că face și o școală de șoferi", o 
tine morțiș. Fac greșeala și ascult. 11 pun mai prin 
schimbul I, mai in ultimul, s-o scoată omul la liman. 
Dar m-așteptam să observe și el acest lucru. Cind am 
văzut că degeaba aștept o silință cit de cit in munca lui, 
îi zic băiatului drept in fată, cum obișnuim noi aici. Ră- 
min insă cu spusul. Nici o schimbare. 11 caut atunci pe 
taică-su. Ia să ne unim forțele și să-l aducem pe flăcău 
pe drumul drept al muncii. „Uite, am făcut greșeala și 
te-am ascultat, și culegem necazuri cu feciorul tău". 
„1 in-țe de el", mă „ajută" tatăl băiatului. Deci totul pe 
umerii altuia ! Că mai sint și astfel de părinți. I-o 
spun de la obraz că mulțumesc de așa „sprijin" și-mi 
promit mie să-l țin pe tinăr numai sub o privire. Mai 
cu vorba bună, mai cu vorba aspră. Parcă începea 
să-și aleagă drumul, cind iată-l pe taică-su intervenind 
să fie mutat in alt loc de muncă. Abia am avut timp 
să mă supăr: „Bine, omule, n-ajungea o greșeală? 
Caut să-i arăt de ce-i bine să vină băiatul înapoi, 
că ne-am înhămat și noi la o răspundere... Vorbele 
întilneau un butuc așezat de-a curmezișul. Și a fost 
rău că n-am reușit să-l urnesc. Un pas, încă un pas 
greșit și tînărul a intrat în conflict cu legea. După care 
n-am mai făcut „cerere scrisă" către tatăl lui : „Vii la 
noi și gata"... „Mă primești ?“ „Păi nu-i aici locul tău ?“.

— Sigur că aici îi este locul, răspunde acum meșterul 
Alexandru Bălan. Și uite așa a venit și vremea să-l ri
dicăm in treaptă. De fapt, nu-i vorba aici numai de o 
simplă treaptă d,e retribuție, ci de mult mai mult. Dar 
pasul acela strimb, de pornire, mi-l reproșez și azi. Îmi 
va fi și mie, în egală măsură, drept învățătură. Și, sper, 
nu numai mie...
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Iile TANASACHE

se conturează Șantierul 
Naval. unul dintre cele 
mai vechi din tară, ajuns 
la prestigioasa vîrstă de o 
sută douăzeci de ani. Sint. 
aceste două întreprinderi, 
documente impresionante 
ale consolidării in orașul 
de la Dunăre a unor pu
ternice tradiții muncito
rești.

Dar si dacă ne-am opri 
numai la biografia lor 
pentru a sugera ritmurile 
vieții, ritmurile dezvoltării 
am avea nenumărate argu
mente pentru a demonstra 
superioritatea noului timp 
ai tării. ■ care a deschis 
orizonturi, largi magistrale
lor faptei omenești crea
toare. Semnificativ pentru 
aceșt rodnic drum al crea- 

,tiei este faptul că. numai

principal al o- 
altădată. dacă 
că era destinat 

în dreapta.

Bulevardul 
rasului de ; 
ne gîndim < 
promenadei, 
argintie se mlădie panglica

consacra 
definito- 
realitate 
anumite

narea gloriosului August 
aniversar. Evaluarea dem
nității așezărilor țării o fac 
oamenii. Pornind de la îm
plinirile edilitare, de la

intimpla nimic, se 
— intr-o exactă, 
rie expresie — o 
esențială a unei 
geografii umane.

Revin mereu în orașul 
adolescentei mele. Drobe- 
ta-Tumu Severin. Nu cu o 
nostalgie romantic prelun
gită spre vîrsta lucidității, 
ci cu un sentiment de fi
rească datorie. Sau cu o 
mereu utilă confruntare cu 
amintirile. Există in firea 
omului — ca un semn al 
puterii lui — deprinderea 
de. a se măsura pe sine 
raportîndu-se la trecut. La 
trecutul mai apropiat sau 
mai îndepărtat. Fără acest 
examen permanent, cred 
că timpul nu s-ar justifica 
pe deplin, rational, pentru 
ființele gînditoare. Aici, in ' 
această evaluare a ceea ce 
a fost, a ceea ce ani făcut' 
își află, dimensiunile, anti
cipate. statura noastră co
munistă de mîine. .

Acelorași criterii'îmi par 
a se supune șf orașele. lo
calitățile tării. Cu deose
bire. în acest, nțioment de 
amplă si multilaterală eva- 

prilejuită de întîmpi-

ț

ț
ț
ț
ț 
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stea de primăîn orașul Hidrocentralei Porțile de Fier 
mărime in constelația energeticii românești
Drobeta-Turnu Severin realizează în prezent 80 la sută din 
producția globală industrială a județului Mehedinți.
Astăzi, populația municipiului este qproape dublă
80 000 locuitori — față de 1966.
Peste 10 000 de apartamente nou construite.
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Nicolae DRAGOȘ
(Continuare în pag. a IlI-a)

circa

Sensul majorzi și noapte, fără întrerupere

de 
confec- 
pieselor

în atelierul II — 13
și 3 primitori-distribui- 

atelierul III — 10 ma- 
3 primitori-distribuitori.

Viorel SALAGEAN
(Continuare in pag. a II-a)

Folosirea judicioasă a mașinilor constituie o 
preocupare susținută a colectivului de la între
prinderea de stanțe, matrițe și utilaj tehnologic 
pentru industria electrotehnică din Timișoara. [

Culturile au nevoie de

construcțiile . industriale 
pînă la aspecte, aparent 
mai puțin importante, de' 
atmosferă a locurilor.-Cind, 
in decenii mai îndepârtăte. 
se năștea la noi o litera
tură a lentorii provincia
le. a locurilor unde nu se

Fiecare timp îsi naște 
pi-onriile definiri, Ele sint 
dictate de adevărurile de 
fondi ale . vieții oamenilor.

Iată, trec acum de-a 
lungul bulevardului larg 
ce unește Gat-a orașului cu 
Muzeul „Porțile de Fier".

Durțării ; rămîne în urmă 
întreprinderea de vagoane, 
care va împlini peste un 
deceniu un secol de exis
tentă. iar dincolo de 
trandafirii din frumosul 
parc ce omagiază vegetal 
celebra statuie a orașului

Z4 « LUNII al creației muzicale
DORMEAU LINIȘTIT MOTOPOMPELE.

în articolul „Pentru 
o recoltă îmbelșugată, 
apă culturilor 1“ pu
blicat in numărul din 
24 iulie al ziarului 
„Scinteia" au fost în
fățișate cîteva aspec
te privind modul cum 
se aplică udările pe 
timpul zilei in unele 
unităti agricole din 
județul Ialomița. Folo
sirea la întreaga capa
citate a sistemelor de 
irigații impune ca udă
rile să se 
neîntrerupt,
noaptea. Iată 
am continuat 
anchetă 
temă în unele 
agricole
I.E.L.I.F. Călărași.

Am început investi
gația noastră la statia 
principală de repom- 
pare de la Vlad Tepeș. 
„inima" întregului sis
tem de irigații Gălătui 
— Călărași. Conform 
programării. în noap
tea de 20 spre 21 iulie 
a.c. stația trebuia să 
funcționeze cu cinci a- 
îregate de 
pentru a
volum de 1.6 milioane 
metri cubi de ană. ne
cesar pentru irigarea 
a 1 400 hectare. Dar 
surpriză : statia func
ționa cu numai trei a- 
gregate de pompare. 
„Nu e nevoie de mai 
multă apă pe canale — 
ne explică Vasile Va- 
sile, șeful stafiei —

deoarece 
agricole 
gatiile pe timpul nop
ții".

Ora 22. Ne aflăm pe 
terenul I.A.S. Drumu 
Subțire. In lanurile de 
porumb aripile de as- 
persiune funcționează 
normal. Oprim la sta
ția de punere sub pre
siune a apei care asi
gură apă pentru 3 279

multe unități 
întrerup iri-

Ivănești și Dragali- 
na, la cooperativele 
agricole Modela si Ni
colae Bălcescu. dove
desc că atunci cind 
organizarea este bună 
irigațiile pe timpul 
nouții se desfășoară ca 
la lumina zilei.

După lungi peregri
nări pe canalele care 
străbat terenul coope
rativei agricole Vlad

ca 80 la sută din cele 
46 de cooperative agri
cole din raza acestei 
întreprinderi nu irigă 
noaptea sau o fac cu 
un număr 
mic de 
decit cel 
ceasta este de 
si principala 
nerealizării : 
zilnic de udare a cul
turilor care. în perioa-

mult mai 
motooompe 
stabilit A- 

; altfel 
cauză a 
ritmului

••• tim- 
care lepe 

pledînd din a- 
inimii sale 

o artă majoră, 
bazată pe teme

păcii si a bunei înțele
geri cu toate popoarele 
lumii, au fost, sînt si 
vor fi autenticele sur
se de inspirație ale tu
turor creatorilor.

Există o libertate a 
compozitorului, a plas- 
ticianului. a scriitoru
lui. a cineastului in

sintem multu- 
felul cum se 
udările. Așa

Temele care propagă 
șovinismul, imoralita
tea. isteria războiului 
— într-un cuvînt. des
compunerea societății 
și a omului — nu pot 
fi acelea pe care ni le 
acceptăm, in numele 
unei „libertăți" cu un 
evident spirit dizol
vant si nociv !

Arta mare, cea care 
ne arde inimile si ne 
face să fim mai bum. 
a fost, este si va fi 
un mijloc de educație 
patriotică. în trecut, o 
asemenea estetică au 
conceput-o Aristotel. 
Dante. Goethe. Vol
taire. Eminescu. Enes- 
cu sau Brancusi. în 
zilele noastre, o este
tică de acest fel. cu 
sensuri solare, a fost 
preluată creator de 
artiștii noștri. în con
cordantă cu semnifi
cațiile senine ale de
mocrației socialiste, 
presuounindu-se un e- 
chilibrat raport între 
tradiție si inovație.

Iată sensul unei con
vingătoare concepții a- 
supra artei, iată ade
vărata libertate a 
creatorului, care a fost, 
este si va fi un cetă
țean de onoare al ce
tății sale.

Un compozitor al 
zilelor noastre trebuie 
să vibreze în deplină 
armonie cu specificul 
incandescent al 
purilor 
trăim, 
dineul 
pentru 
O artă
majore, cu alte cuvin
te. o artă care să 
pună sub un con de 
lumină marele uni
vers al ei. omul con
temporan. cu bucu
riile si durerile sale, 
in luptă pentru acel 
mers „spre mai bine" 
al lumii, despre care 
ne vorbea în chip e- 
motionant „orfeul mol
dav". George Enescu. 
Și în acest sens, dra
gostea de tară, iubirea 
nobilă. înălțătoare, cu
rată. generatoare de 
profunde idei si sen
timente. euforia mun
cii. lupta poporului 
nostru din trecut pen
tru libertate si drep
tate socială, lupta ar
tiștilor noștri din vre
muri de bejenie, pen
tru înfăptuirea unei 
lumi a binelui, a fru
mosului si adevărului, 
marile realizări din 
România socialistă. în 
ambianta olimpiană a

însemnări de
Doru POPOV1CI

desfășurarea udărilor. 
De altfel, in legătură 
:u neajunsurile con
statate. tovarășul Ion 
2ristea. directorul ge
neral al direcției agri
cole județene, ne-a de
clarat :

— Nu 
miti de 
aplică
cum a stabilit coman
damentul județean, 
vom lua măsuri ener
gice ca in următoarele 
cîteva zile să fie scos 
Si montat în cimp tot 
echipamentul mobil de 
udare si se va organi
za schimbul doi pentru 

de noapte, 
functionarea

ceea ce privește ale
gerea mijloacelor de 
expresie. Acest fapt s-a 
dovedit cu claritate in 
analizele operelor de 
artă din epoca 
tră. îneît se 
vorbi de o 
late în varietate, uni
tatea constituind-o spi
ritualitatea româneas
că asociată intim 
spiritului vremurilor 
noastre, varietatea fi
ind reprezentată prin 
diferentele stilistice, 
de sensibilitate. de 
temperamente artis
tice. Noi pledăm pen
tru o disciplină a li
bertății și nu pentru 
o libertate haotică.

desfășoare 
ziua și 

de ce 
raidul- 
această 
unităti 

raza

De

din.

pompare, 
asigura un

Raid nocturn la sistemele de irigații 
din județul Ialomița

Călărași: 
130 cm. 
menține 
atmos- 

nompele

ha. Mecanicul Tudor 
Tudose. șef de tură, ra
porta dispecerului de 
serviciu de la 
„Cota apei: 
Presiunea se 
constant la 7 
fere : toate
sint in funcțiune".

La ora 23.30 intrăm 
pe terenul cooperativei 
agricole Stefan Vodă. 
Afirmația tovarășului 
Gheorghe Petre, pre
ședintele cooperativei, 
făcută de dimineață, că 
in această unitate se 
irigă și noaptea, se 
confirmă. De-a lungul 
canalului principal de 
aductiune. toate mo- 
topompele funcționau. 
Aceste exemple, ca și 
altele pe care le-am 
consemnat la I.A.S.

Țepeș ne convingem 
că nu funcționa nici 
măcar una din cele 40 
de motooompe. Păcat 
de apa pompată pe ca
nale. Tîrziu. in plină 
noapte. întîlnim pe 
tovarășii Constantin 
Ivan, președintele co
operativei. si Aurel 
Neagu. inginerul-sef. 
„Controlați cumva ac
tivitatea de irigați’7" 
— i-am întrebat. „Nu. 
Ne întoarcem de la 
arie, ne 
președintele. în 
veste irigațiile, 
vem organizat 
bu.1 doi pentru 
de noapte..." 
singurul caz. Dună 
cum ne-au spus tova
rășii din conducerea 
I.E.L.I.F. Călărași, cir-

circa

defi- 
desfă-

pe
La

noas- 
poa.te 
uni-

răspunde 
ce pri- 
nu a- 

schim- 
_ udarea 
Nu este

da 16—22 iulie, a fost 
de 6 000 ha pe zi și s-au 
realizat numai 
3 000 ha pe zi.

Există si alte 
ciente privind
surarea udărilor 
timpul nopții. 
C.A.P. Mihai Viteazul, 
mai multe motooompe 
funcționau ambalate la 
maximum, duduind de 
se cutremura oămin- 
tul. Motooomoistii insă, 
nicăieri ; plecaseră a- 
casă, lăsînd motopom- 
pele să funcționeze 
fără supraveghere.

Constatările celor 
două raiduri-anchetă. 
de zi și de noapte, 
converg către aceeași 
concluzie: există se
rioase neajunsuri in ce 
privește pregătirea si

irigarea 
Pentru 
tuturor motopompelor 
vor fi luate bateriile 
de la combinele C-12. 
care au încheiat recol
tatul. iar unitățile vor 
fi aprovizionate cu 
cantitățile. necesare de 
combustibili si lubri- 
fianți. Totodată, vom 
intări controlul din 
partea organelor agri
cole județene, pentru 
a urmări modul în care 
se îndeplinesc măsu
rile stabilite. Apreciez 
că în decurs de o săp- 
tămină întreaga activi
tate de irigații se va 
îmbunătăți, lucru oe 
care vă invit să-l si 
constatați...
Aurel PAPADIUC 
Lucian
CIUBOTARU

Adunările generale ale oamenilor 
superioară în aplicarea hotărîrilor Congresului consiliilor 

oamenilor muncii : IDEEA DE FRONTISPICIU
A DEZBATERILOR - PROGRESUL TEHNIC

muncii etapă

IN PAGINA A II-A
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII etapă superioară

în aplicarea hotărîrilor Congresului consiliilor oamenilor muncii

Ideea de frontispiciu a dezbaterilor
PROGRESUL TEHNIC

Colectivul a decis: strungurile carusel grele vor fi asimilate cu doi ani mai devreme
CONGRESUL CONSILII 

LOR OAMENILOR MUN 
Cil A SUBLINIAT :

Industria noastrâ con
structoare de mașini tre
buie să atace cu curaj do
menii de vîrf, cum sînt uti
lajele tehnologice de mare 
complexitate, mașinile-u- 
nelte grele, mașinile-agre- 
gat ș.a. Toate acestea im
pun o preocupare pentru 
promovarea concepției pro
prii în realizarea noilor 
produse, pentru organiza
rea și desfășurarea în cele 
mai bune condiții a proce
selor tehnologice.

De la bun început se impune o pre
cizare : adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA MECANICA DIN 
ROMAN s-a desfășurat într-un cadru 
inedit, determinat. în primul rînd, de 
faptul că s-a renunțat la clasica dare 
de seamă scrisă, iar locul acesteia a 
fost luat de grafice si panouri suges
tive privind realizările de pînă acum, 
neimplinirile în muncă, cât și evoluția 
viitoare a fiecăruia din principalii in
dicatori economici. Această inedită 
dare de seamă prezentată de către 
inginerul Vasile Gogu, președintele 
consiliului oamenilor muncii, a con
ferit adunării un pronunțat caracter 
de lucru, a transformat discuțiile în- 
tr-o autentică lecție de exigentă și 
responsabilitate muncitorească. Pe de 
altă parte, adunarea a coincis cu ieși
rea de pe banda de montaj a primu
lui strung carusel de 3 200 mm. asimi
lat și fabricat cu doi ani în avans, cu 
realizarea angajamentului anual de 
livrare suplimentară a unei producții 
în valoare de 25 milioane lei și cu în- 
mînarea acestui colectiv a „Steagului 
roșu de unitate fruntașă pe ramură". 
De asemenea, dezbaterile pe margi
nea cifrelor cuprinse în această dare 
de seamă originală au fost dublate 
de o confruntare sistematică cu repe
rele și utilajele propuse a fi reali
zate în viitor cu forte proprii si a- 
flate într-o expoziție deschisă cu a- 
cest prilej.

în acest fel. practic, întregul co
lectiv al întreprinderii a fost antre

nat la o analiză profundă a ceea ce 
trebuie făcut pentru ca. așa cum a 
cerut primul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, si aici, la Roman, 
să se treacă cu hotărire la asimilarea 
și fabricarea strungurilor carusel 
grele, cu diametru planșaibil de pests 
4 000 mm și cu comandă numerică ro
mânească.

— Acum știm preciș care este obi
ectivul principal al activității noastre 
de viitor — spunea în cuvîntul său 
metalurgul șef Mihai Horga. Știm că. 
prin eforturile tuturor s-au creat toa
te condițiile, astfel incit chiar in acest 
semestru să putem atinge volumul 
producției globale industriale prevă
zute pentru anul 1980. în principal, 
va trebui ca pină la finele lui 1977 
să asimilăm, cu doi ani mai devreme, 
strungul carusel de 4 000 mm si să 
începem pregătirile pentru fabricația 
strungurilor carusel grele. Sînt sar
cini mari, a căror înfăptuire va re
voluționa întregul mod de gîndire si 
acțiune al colectivului nostru. în acest 
scop, propun adunării generale să 
traseze ca sarcină consiliului oame
nilor muncii și compartimentelor teh
nice să ia măsuri urgente pentru apli
carea ,1a scară industrială a unor noi 
tehnologii, cum ar fi : prelucrarea eu 
dispozitive de strunjire prin copiere, 
trecerea la prelucrarea știftelor și a- 
xelor mici pe strunguri semiautoma
te, prelucrarea pinioanelor pe mașini 
așchietoare cu comandă numerică și 
aplicarea procedeului de călire CIF la 
toate ghidajele strungurilor carusel, 
cit și la alte repere pentru asigurarea 
durității cerute de documentația teh
nică.

Este de reținut că toate aceste pro
puneri prețioase făcute cu responsa
bilitate muncitorească fată de soarta 
producției au primit girul întregii a- 
dunări generale. De asemenea. în con
textul preocupărilor pentru realiza
rea în bune condiții a acestor mari 
sarcini s-au înscris și luările de Cu- 
vînt ale muncitorului loan Pagu, in
ginerului Mircea Micu și alții. Aceș
tia au adus cu prioritate în discuții 
necesitatea ca. în paralel cu preocu
parea pentru realizarea strungurilor 
carusel grele și asigurarea la aceste 
produse a unor parametri tehnico-e- 
conomici superiori, să se manifeste 
mai multă grijă fată de folosirea me
talului. ca materie primă de bază. 
Printre altele, vorbitorii au criticat 
faptul că și la ora actuală se admit 
adaosuri mari Ja turnarea pieselor, se 
folosesc încă materiale supradimen
sionate, că rebuturile se situează cu 
mult peste cotele admise, că nu se ur
măresc cu rigurozitate consumurile 
specifice etc.

— în ce ne privește, vom face to
tul pentru a valorifica eficient fiecare 
gram de metal — arăta maistrul Ion 
Gălbează — și propun ca economisi
rea metalului în întreprinderea noas
tră să înceapă încă din faza de pro
iectare. Pentru că, de ce să nu o spu
nem. in compartimentele noastre de 
concepție se lucrează încă cu meto
de vechi, care nu mai corespund ce
rințelor tehnice actuale. Dar cerem 
și colectivului uzinei „23 August" din 
București să acorde mal multă aten
ție calității pieselor turnate pe care 
ni le furnizează în cadrul acțiunii de 
cooperare. Spun aceasta, deoarece 
multe piese vin cu porozităti mari și. 
astfel, pentru remedierea lor sintem 
nevoiți să consumăm aproape o trei
me din timpul efectiv de lucru.

De altfel, referindu-ne la folosirea 
timpului de lucru, la problema disci
plinei in muncă, participantii la dis
cuții au cerut consiliului oamenilor, 
muncii să acționeze mai ferm pentru 
înlăturarea grabnică a unor fenomene 
nedorite ce persistă încă în întreprin
dere, cum ar fi creșterea numărului, 
învoirilor și concediilor medicale fără 
plată, a absentelor nemotivate. prin 
crearea unei puternice opinii de masă 
pentru întărirea disciplinei în muncă. 
Această autoexigență fată de fenome
nele de indisciplină a fost însoțită de 
propuneri concrete care, așa cum a 
hotărit adunarea generală. în cele din 
urmă se vor concretiza în creșterea 
indicelui de utilizare a mașinilor- 
unelte la 89 la sută, față de 87 la sută 
cit se înregistrează în prezent.

Alți participanti la discuții. între 
care maistrul Nicolae Bălteanu. ingi
nerul Emil Preutu și alții au propus 
— iar adunarea generală a hotărit — 
ca in scopul creșterii productivității 
muncii, în spiritul Hotârîrii Congre
sului consiliilor oamenilor muncii.

încă din lima august, 50 de oameni 
din riadul personalului auxiliar să 
treacă să lucreze în .producție efectiv 
și să se continue acțiunea de îmbu
nătățire a normativelor de personal 
auxiliar în concordantă cu condițiile 
concrete ale fiecărui loc de muncă. 
Totodată, adunarea generală a hotă
rit ca, pentru accelerarea procesului 
de asimilare cu forțe proprii a strun
gurilor carusel grele cu comandă nu
merică românească. 20 de cadre teh
nice și economice de specialitate din 
compartimentele funcționale să trea
că imediat în activitatea de proiec
tare.

Așadar, a fost o adunare generală 
inedită, cu un pronunțat caracter de 
lucru. în care totul s-a discutat în spi
ritul unei înalte exigențe muncito
rești, în spiritul hotărîrii ferme a co
lectivului întreprinderii mecanice Ro
man de a nu-și precupeți eforturile 
pentru traducerea neabătută în via
ță a hotărîrilor stabilite de către pri
mul Congres al consiliilor oamenilor 
muncii privind creșterea mai accele
rată a avuției naționale.

în încheiere, adunarea generală a 
desemnat delegații pentru prima a- 
dunare județeană a reprezentanților 
oamenilor muncii, care va alege 
membrii ce urmează să facă parte 
din Consiliul național al oamenilor 
muncii. Acest mandat colectiv a fost 
încredințat strungarilor Gheorghe 
Ignat și Claudiu Ostace, turnătorului 
Ioan Pagu, șefului de secție Gavril 
Borzaș și inginerilor Gheorghe Ră- 
duică, S. Pavel și V. Marin, oameni 
destoinici, posesori ai unei bogate 
experiențe de muncă și viață, de
ținătorii mai multor realizări de 
vîrf în producție care le-au atras 
stima și încrederea tuturor con
structorilor de mașini de aici.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii

DIN HOTĂRÎREA ADUNĂRII GENERALE
• Angajamentul anual la producția globală s-a suplimen

tat de la 25 la 45 de milioane lei ;
• în acest semestru se va atinge volumul producției globale 

industriale prevăzut pentru 1980 ;
• Pînă la sfîrșitul anului, prin îmbunătățirea tehnologiilor 

de turnare și prelucrare se vor economisi 110 tone metal;
• 50 de lucrători din sectoarele auxiliare vor trece să lu

creze direct în producție și 20 de ingineri — în proiectare ;
• Indicele de utilizare a mașinilor-unelte va spori cu 2 la 

sută, ajungînd la 89 la sută ;
• Au fost aleși delegații colectivului pentru prima adunare 

județeană a reprezentanților oamenilor muncii.

MUNCITORII AUXILIARI
(Urmare din pag. I)

Fie și numai simpla trecere în re
vistă a structurii personalului auxi
liar pune în evidență o pronunțată 
și păgubitoare dispersare a forțelor. 
De ce, de pildă, sînt necesari 10 
muncitori necalificați pentru curățe
nie, cind asigurarea ordinii și cură
țeniei La locul de muncă și in incinta 
unității constituie una din obligațiile 
elementare ale fiecărui lucrător ? 
Sau, de ce sint zeci și. zeci de 
manipulanți distribuiți în toate sec
toarele — și la aprovizionare, și la 
desfacere, și în cele trei ateliere ale 
întreprinderii și nu se trece la o mai 
bună organizare a muncii lor, în așa 
fel ca timpul fiecăruia să fie mai 
bine folosit 7 Iar șirul nedumeririlor 
ar putea continua și în legătură cu 
dispersarea în secțiile de fabricație 
a mecanicilor și electricienilor, cu 
organizarea necorespunzătoare a rețe
lei de depozite interne (numai nu
mărul gestionarilor acestor depozite 
se ridică la 8 !) ș.a.

Necalificații 
sînt, de fapt... calificați

Din evidența biroului de personal, 
în rindul auxiliarilor există 102 mun
citori care prestează muncă necaliii- 
cată. Cum vedeți calificarea lor — o 
întrebăm pe șefa biroului personal. 
Aflăm că „e destul de greu", deoa
rece „unii sînt în prag de pensionare, 
alții n-au studiile necesare, alții nu 
vor ș.a.“.

Care este realitatea ? Discutăm, la 
întimplare, în prezența secretarului 
comitetului de partid, tovarășul C. 
Cireșaru, cu mai mulți muncitori ne
calificați. Mai întîi, cu muncitorul 
N. Anton :

— Ce faceți în întreprindere 1
— Sint manipulant.
— Adică ?
— Car lăzi, încarc și descarc pro

duse...
— Cit cîștigați pe lună ?
— Circa 1 300 lei.
— De ce nu vă calificați ?
— Păi, de ce să mă calific ! Doar 

sînt strungar de meserie.
Și tot la întimplare, oprim pentru 

un scurt dialog alți doi muncitori. 
Primul dintre ei — Tudor Vlad :

— Ați dori să vă calificați într-o 
meserie 7

— Asta am făcut-o în 1975, cind am 
terminat cursurile de frezori.

— Si de ce nu lucrați ca frezor ?
— Eu am cerut, nu o dată, de mai 

multe ori să fiu repartizat la sculă- 
rie, 6ă-mi fac meseria, nu să car 
aid saci. Dar răspunsul îl vedeți...

Continuăm discuția cu muncitorul 
G. Marcel, angajat, chiar în ziua res
pectivă. pe cost de muncitor neca
lificat :

— Vă place munca asta 7
— Deocamdată, nu știu. O să văd.
— în curind o să se mecanizeze 

aceste operații și atunci cu ce o să 
vă ocupați 7

— O să văd eu. Să știți însă, că am 
calificare. Sînt turnător. Dar nu mi-a 
plăcut și-am venit aici...

Par a fi de-a dreptul de domeniul 
absurdului aceste discuții. Oare uni
tatea nu are nevoie de asemenea me
serii ?

— Dimpotrivă, ne răspunde secre
tarul comitetului de partid. Numai 
în secția de sculărie sînt necesari 
peste 20 de... strungari și frezori.

Cum discuțiile le-am purtat recent, 
la 12 zile după Congresul consiliilor 
oamenilor muncii l-am întrebat pe 
secretarul de partid de ce nu s-au 
luat măsuri operative pentru pune
rea lucrurilor în postura lor firească.

Ni s-a răspuns că se fac analize, că 
se lucrează la normarea personalului 
auxiliar, se caută soluții pentru in
tegrarea acestor lucrători în activita
tea direct productivă. Toate sint bune 
si. probabil, necesare. Dar esențial 
este ca măsurile să fie aplicate ime
diat. Iar pentru aceasta trebuie mo
bilizate hotărit toate forțele si ac
țiunea de calificare si integrare in 
activitatea direct productivă a auxi
liarilor să fie riguros coordonată. In
sistăm asupra acestor probleme deoa
rece, așa cum s-a desprins și din 
discuția cu cei trei tineri, ca și cu alți 
tineri din întreprindere, deși ei fac 
parte din organizația U.T.C. și din 
sindicat, nimeni nu s-a ostenit, 
măcar pentru cîteva minute, să le 
explice sensul profund al măsurilor 
stabilite de Congresul consiliilor oa
menilor muncii, să le sublinieze clar 
ce cîștigă societatea — și ei perso
nal — prin aplicarea neîntîrziată a 
acestor măsuri. Din 
latura educativă 
parte, dîndu-se 
administrative.

Termenul de aplicare 
a măsurilor stabilite: 

imediat!
De asemenea, nu trebuie scăpat 

din vedere că în aplicarea măsurii 
de integrare a lucrătorilor auxiliari in 
activitatea direct productivă trebuie 
învinse si o serie de mentalități. 
Unii s-au obișnuit cu munca necali
ficată si o tratează ca pe o... profe
sie. Alții, îndeosebi cei care lucrea-

păcate tocmai 
a fost lăsată la o 

prioritate pirghiilor

ză în compartimente de transporturi, 
aprovizionare și desfacere, nu concep 
producția fără muncă necalificată, 
omițînd faptul că sensul progresului 
tehnic indică creșterea accentuată a 
gradului de mecanizare și automati
zare a acestor lucrări.

Ce-i de făcut ? Directorul între
prinderii, tovarășul I. Viga, ne-a co
municat o serie de măsuri care vi
zează reducerea personalului auxi
liar și trecerea, cel puțin jumătate 
din timp, in activitatea direct pro
ductivă. Bunăoară. II lucrători sînt 
detașați pe șantiere de investiții ; 19 
reglori sînt în curs de calificare pen
tru meseria de operatori chimiști ; 
s-a hotărit executarea în regie pro
prie a unor investiții ; se va asigura 
mecanizarea și containerizareă trans
portului. Măsuri bune, însă aceste mari 
preocupări de perspectivă nu trebuie 
să omită amănuntul ; pină la soluțio
narea lor nu pot fi tolerate stările 
de lucru antleconomice la care ne-am 
referit. în întreprindere s-au desfă
șurat, îndeosebi în ultimii ani, ac
țiuni interesante și eficiente pentru 
folosirea judicioasă a capacităților 
de producție, reducerea cheltuielilor 
materiale, înnoirea și modernizarea 
producției ș.a. Este de neînțeles de 
ce tocmai asemenea măsuri privind 
mai buna folosire a forței de 
că au fost lăsate pe un plan 
cundar.

Subliniem, în încheiere din 
că planul schițat de director
bun. Rămîne de văzut cum se va în
făptui concret. ȘI CIND !

nam-
se-

nou, 
este

imagini surprinse ieri de fotoreporterul nostru E. Ilichiseanu, in sectorul 3 din Capitală : sir. Avrig nr. 82 — 
al l.C.R.A.L.-ului. locatarii imobilului ajută la micile reparații ; Str. Traian nr. 165 — 
nr. 3 au venit in aceste zile de vacanță, împreună cu profesorii lor. să-și repare școala

Două
Alături de un reprezentant 
Elevi ai Liceului economic

CU SPRIJINUL ACTIV AL CETĂȚENILOR - REFACEREA IMOBILELOR

POATE Șl TREBUIE SĂ FIE CONSIDERABIL ACCELERATĂ

fjE firesc să-mi repar singur
casa în care locuiesc"

la sectorul 3 al Capitalei • Nu 
ducem lipsă de gospodari vrednici, care înțeleg să pună umărul 
primii la reparațiile propriului cămin • Și despre unii spectatori, 
cu brațele încrucișate,

Planuri concrete și acțiuni practice

La recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
s-a stabilit ca „în perioada urmă
toare să se concentreze eforturile 
spre încheierea acțiunii de consoli
dare a elementelor de rezistență a 
clădirilor, mobilizindu-se mai intens 
oamenii muncii să-și repare propri
ile locuințe".

Ce acțiuni s-au întreprins în acest 
sens ? Am început raidul de față cu 
o convorbire • la I.C.R.A.L. Foișor.

Tovarășii Gheorghe Cișmigiu și 
Gheorghe Constantin — directorul și, 
respectiv, șeful serviciului producție 
din această întreprindere •— ne-au 
informat că. imediat după ce s-a pu
blicat comunicatul Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., con
siliul oamenilor muncii al întreprin
derii a hotărit ca la nivelul centre
lor si șantierelor să înceapă o largă 
si rapidă acțiune de mobilizare a 
cetățenilor la repararea stricăciuni
lor din 
Practic, 
a fost i 
gătura

interiorul apartamentelor, 
fiecare șef de centru 

obligat să ia personal le- 
cu președinții asociațiilor

SUPERCOOP „PALIA

tr

cărora, pînă să le 
le plouă în casă...

„pice para mălăiață“,

a stabili, de 
la care să fie

de locatari, pentru 
comun acord, datele 
convocate adunări ale asociațiilor, 
unde locatarii înșiși să stabilească mo
dul concret în care trebuie să acțio
neze de acum inainte. La aceste adu
nări au participat și participă și re
prezentanți ai centrelor și al între
prinderii. membrii consiliului oameni
lor muncii și ai biroului organizației 
de bază care răspund direct de zonele 
respective. Aceștia aduc la cunoștin
ță locatarilor înlesnirile de care se 
bucură toți cei care își repară singuri 
locuințele : stabilirea de către centrele 
de lucru (dacă e cazul) a necesa
rului de lucrări și de materiale, a-

Raid-anchetă la imobile
din sectorul 3 al Capitalei

I,a Orăștie. în jude
țul Hunedoara) coo
perația de consum a 
construit un reprezen
tativ si modern maga
zin denumit super- 
coop ..Palia", cu o su
prafață de peste 5 000 
mp. Construcția are 
patru niveluri. La sub- 

organizată 
mărfurilor

ra-

sol este 
desfacerea 
alimentare, inclusiv a 
preparatelor din car
ne. brînzeturilor și 
produselor de panifi
cație. Aici se află si 
raionul de băuturi.

realizat cu totul origi
nal. ca o cramă.

La parter sînt 
ioanele cu articole cul
tural-sportive. menaj, 
chimicale, electroteh
nice. precum 'și o cofe
tărie cu terasă.

La etajul I se desfac 
articolele pentru co
pii. marochinărie. arti
zanat. produse cosme
tice și de parfumerie, 
mercerie și țesături.

La etajul II. care de
ține. de altfel, cea mai 
mare suprafață comer
cială. este organizată

expunerea și desface
rea încălțămintei, a 
tricotajelor, articolelor 
de galanterie si con
fecțiilor. La același ni
vel se află si un cafe- 
bar cu terasă.

Numai în anul 1976, 
primul 
ționare, 
„Palia" 
mărfuri 
milioane lei. respectiv 
cu 37,8 la sută mai 
mare, comparativ cu 
realizările precedente 
ale unităților înglo
bate in construcția 
respectivă.

an de func- 
supercoop-ul 
a 

de
desfăcut 

peste 99

provizionarea cu materiale de con
strucție direct din depozitul I.C.R.A.L., 
transportul gratuit al acestor mate
riale la domiciliul fiecărui cetățean 
(cu mașinile întreprinderii). ”

în același mod se procedează și în 
cazul imobilelor cu mai puțin de6 
apartamente — unde nu există aso
ciații de locatari — numai că. de 
astă dată, mobilizarea locatarilor .se 
face cu sprijinul comitetelor de 
cetățeni. Trebuie subliniat că fiecare 
centru si șantier a întocmit noi gra
fice de execuție a lucrărilor, de a- 
provizionare cu materiale si scule, 
precum și de transport al acestora. 
Se preconizează ca în cel mult 2—3 
luni fiecare clădire, fiecare aparta
ment de pe raza de activitate a 
I.C.R.A.L. Foișor să ofere din nou 
locatarilor condițiile de confort cu
venite. De altfel, situația reparațiilor 
la zi e bună : a fost mal întîi asi
gurată funcționalitatea instalațiilor de 
apă. lumină, gaze, electricitate si în
călzire în toate casele avariate ; la 
peste 850 de imobile au fost reparate, 
sau sînt în curs de execuție, zidurile 
interioare, anexele. invelitorile. so
bele. coșurile de fum. calcanele.

Măsurile luate de conducerea 
I.C.R.A.L.. după recenta hotărire a 
Comitetului Politic Executiv, preo
cuparea mai stăruitoare a factorilor 
responsabili din această întreprinde
re. a asociațiilor de locatari au revita- 
lizat întreaga acțiune de construcții 
si reparații din sectorul 3. Astfel, in 
ultimele zile, centrele de lucru ale 
I.C.R.A.L.
cereri prin 
dorința de 
prii casele
— scrie locatarul S. Emil. str. Stupi
nei nr. 24 — să-mi înlesniți procura
rea următoarelor materiale (urmează 
o listă) necesare pentru a-mi repara 
singur casa în care locuiesc". Aseme
nea cereri sosesc la întreprindere de 
pe toate străzile sectorului. în bd. 
Republicii nr. 58 discutăm cu cițiva

înregistrează nenumărate 
eare cetățenii îsi exprimă 
a-si repara cu forte nro- 
în care locuiesc : ..Vă rog

dintre locatarii imobilului. Tovarășa 
Elena Matuovici ne spunea ; „Ne-am 
dat seama cit de mare este volumul 
lucrărilor pe care trebuie să-l exe
cute Întreprinderea de specialitate. 
Iată de ce n-am mai așteptat venirea 
lucrătorilor necesari si ne-am apucat 
singuri de treabă. Materiale se gă
sesc. iar rine este gospodar, cu spri
jinul vecinilor, colegilor, rudelor 
poate să-si execute foarte bine mi
cile repara ții. După cum vedeți, a- 
partamentul meu e pus la punct. Ca 
mine au procedat multi alti locatari 
din imobil. Practic, acum, I.C.R.A.L., 
conform înțelegerii noastre, nu 
mai are de făcut decît lucrările mai 
complicate de la fațadă".

Pe parcursul raidului nostru am 
întilnit însă si altfel de atitudini. 
Deși ar trebui să fie clar pentru toa
tă lumea că repararea grabnică, te
meinică a fondului locativ n-a fost 
și nu poate fi o problemă exclusiv 
a I.C.R.A.L.-urilor, ci mai cu seamă 
a noastră, a tuturor — beneficiari di- 
recti ai locuințelor — unii dintre noi 
rămîn mai departe in postura de 
simpli spectatori si nu mișcă un de
get. chiar dacă tavanul e spart si le 
plouă in cap. Ba, chiar atunci cind 
lucrătorii de la I.C.R.A.L. le vin in 
casă, unii locatari, in loc să pună , 
mina, măcar să-i ajute, le fac și 
greutăți. Mihai Sălăjăn, setul echi
pei de meseriași timișoreni, ne spu
nea : '' '

— Unii dintre locatarii imobilelor 
din Calea Moșilor nr. 134, 136 și din 
alte părți aveau pretenții să le re
parăm tabla de pe acoperiș fără să 
batem însă cu... ciocanul. Și nu numai 
că nu ne-au dat o mină de ajutor, 
dar ne-au interzis chiar accesul la 
grupurile sociale ale imobilului.

Din păcate, nu avem in fată cazuri 
izolate, de excepție. Mergi pe stradă 
si mai vezi încă De acoperișuri co
șuri dărimate. calcane surpate si as
tupate. improvizat, cu foi de polieti
lenă. grămezi de moloz si cărămizi. 
Fără doar si poate acestea sint în
semnele unui regretabil dezinteres 
din partea unor cetățeni, ale unei 
grave lipse de răspundere civică. Dar 
nu-i mai puțin adevărat că de aceas
tă stare de lucruri trebuie să se con
sidere vinovati si răspunzători toți 
deputății, președinții comitetelor de 
cetățeni si ai asociațiilor de locatari, 
întregul activ al primăriilor din sec
toare. care nu i-au mobilizat pe ce
tățeni — asa cum era de așteptat — 
lăsînd lucrurile să se desfășoare de 
la sine. Concluzia se desprinde sin
gură : eforturile întreprinderilor de 
reparații si construcții si ale celor 
care se ocupă de aprovizionarea ma
terială se cer dublate de o perma
nentă si susținută muncă politico- 
educatlvă pentru o grabnică mobili
zare a cetățenilor — sarcină care nu ] 
revine altcuiva decît primăriilor, or
ganizațiilor de partid, de masă si ob
ștești. deputatilor.

Gh. GRAURE 
FI. CIOBANESCU

Pentru întărirea 
ordinii 

și disciplinei
O amplă scrisoare, 

trimisă in numele u- 
nui ..grup de munci
tori ai fabricii -Apolo* 
din Galati", sesiza re
dacției că la respecti
va unitate conducerea 
si alte cadre cu 
munci de răspundere 
nu manifestă grijă 
fată de bunurile ma
teriale ale întreprin
derii. înstrăinează 
produse, trec unele a- 
menzi. locații si pe
nalizări la diferite 
conturi si nu în sea
ma celor ce se fac 
vinovati etc.

Comitetul Județean 
Galati al P.C.R. sub
liniază în răspunsul 
său că, pentru veri
ficarea problemelor 
semnalate în scri
soare. s-a format un 
colectiv din activiști 
de partid de la comi
tetul iudetean si mu
nicipal si din aparatul 
de stat. Din capul lo
cului se precizează că 
din verificarea făcu
tă s-a constatat că 
nu întotdeauna s-au 
respectat si aplicat 
prevederile legale, din 
care cauză întreprin
derea a suportat pena
lizări pentru neplata

facturilor in termen, 
s-au înregistrat resti
tuiri de produse de 
calitate necorespunză
toare, cu plata contra
valorii transporturilor 
achitate de beneficiari. 
De asemenea, nu s-a 
acționat. în cazurile in 
care unitatea era în 
drept să o facă, pen
tru recuperarea su
melor achitate din 
cont pentru produsele 
de calitate inferioară 
sau în cazurile su
portării de locații 
C.F.R. în răspuns se 
dau exemple din care 
rezultă că întreprin
derea „Apolo" a plătit 
fără temei zeci si sute 
de mii de lei. dimi- 
nuind astfel rezultate
le obținute în proce
sul de producție.

După ce se anali
zează detaliat fiecare 
afirmație din scrisoa
re. răspunsul preci
zează că deficien
tele Si neajunsurile 
semnalate au făcut 
obiectul unei analize 
la care au participat 
activul de partid, de 
sindicat.' al U.T.C. și 
de femei, cadrele cu 
munci de răspundere, 
luîndu-se următoarele 
măsuri : consiliul oa
menilor muncii va re
vedea sarcinile si a- 
tributiile angajatilor 
pe compartimente si 
servicii ; va analiza 
activitatea economico- 
financiară a unității

pe linia organizării si 
exercitării controlului 
preventiv si a contro
lului ierarhic operativ 
curent ; organizația 
de partid si consi
liul oamenilor muncii 
vor analiza intr-o șe
dință comună modul 
de îndeplinire a sar
cinilor biroului A.D.T. 
pe linia asigurării 
portofoliului de co
menzi si realizarea 
contractelor economice 
si măsurile ce se im
pun pentru îmbu
nătățirea activității ; 
centrala industrială 
de resort va spri
jini direct fabrica 
..Apolo" în soluționa
rea contractelor eco
nomice si a litigiilor 
ce există cu furnizorii 
de materii prime si 
beneficiarii de pro
duse.

Potolirea 
pîrîului Slănic
„în urmă cu doi 

ani. apa Slănicului 
s-a revărsat, a rupt 
digul si malul în 
dreptul mai multor 
locuințe din localita
tea Ciresoaia. orașul 
Slănic Moldova. De 
atunci, malul se rupe 
continuu, datorită ac
țiunii apei, amenin- 
tind cu distrugerea 
alte locuințe. Noi. lo
cuitorii din această

zonă, se relatează în- 
tr-o scrisoare adresa
tă redacției, am făcut 
mai multe demersuri 
la consiliul popular al 
orașului, dar nu s-a 
luat nici o măsură 
pentru a se executa 
un dig de protecție 
care să ne apere de 
furia apelor".

De data aceasta 
scrisoarea lor. pe care 
redacția a trimis-o 
spre soluționare Con
siliului popular Jude
țean Bacău, a fost tra
tată cu toată atenția, 
în urma constatărilor 
făcute Ia fata locului, 
se subliniază in. răs
puns. a reieșit că. in
tr-adevăr. în zona res
pectivă se produc inun
dații si eroziuni de 
maluri ce pun in pe
ricol gospodăriile lo
cuitorilor. Pentru re
zolvarea acestei situa
ții. in cursul trimes
trului al IlI-lea al 
anului 1977 Biroul 
executiv al Consiliu
lui popular al orașului 
Slănic Moldova va e- 
xecuta despotmolirea 
albiei pîrîului cu uti
laje adecvate. De a- 
semenea. în vederea

stabilității malului, se 
va elabora de către 
Oficiul de gospodărire 
a apelor, tot in tri
mestrul al IlI-lea a.c.. 
o documentație ce va 
prevedea executarea 
unui dig din. gabioane 
pe circa 150 ml. Ma
terialul necesar. res
pectiv plasă de șîrmă 
si fier beton, va fi 
pus la dispoziția ce
tățenilor in mod gra
tuit, urmînd ca aceș
tia să confecționeze 
gabioanele si să le 
umple cu piatră ce se 
găsește in albie, con
tribuind astfel, prin 
muncă patriotică, la 
apărarea propriilor 
gospodării.

Confuzie 
plus birocrație

Elenei M. Ionită. în
cadrată în secția mix
tă Snagov a Grupului 
întreprinderilor de in
dustrie locală Ilfov, i 
s-a retinut, cu multe 
luni în urmă, potrivit 
contractului încheiat, 
suma de 1 350 lei drept 
rate datorate între

prinderii de distribui
re a materialelor spor
tive — București. Nu
mai că. din greșeală, 
banii au fost virați in 
contul cooperativei de 
consum Ploiești. Așa 
se face că E. I. a fost 
nevoită să plătească 
încă o dată suma res
pectivă pentru a lichi
da ratele cu care fi
gura in restantă la 
I.D.M.S. Firesc. E. I. 
a solicitat conducerii 
unității să clarifice 
situația si să i se re
stituie banii reținuți, 
fără temei. în plus. 
„Nici pînă în prezent 
— se menționa în se
sizarea adresată re
dacției — această ce
rere n-a fost rezol
vată".

tn urma cercetărilor 
efectuate, se precizea
ză in răspunsul Pro
curaturii județene Il
fov. s-a constatat că. 
intr-adevăr, au fost 
trimiși cooperativei 
de consum Ploiești 
1 050 lei pentru o altă 
angajată, care avea 
același nume cu al 
petiționarei. Fată de 
această situație, con
ducerea întreprinderii

de industrie locală a 
trimis un delegat la 
cooperativa respectivă 
pentru restituirea su
mei. dar fără rezultat. 
La intervenția organe
lor de procuratură s-a 
luat măsura ca între
prinderea în cauză să 
acționeze cooperativa 
de consum la arbitra
jul de stat, iar oină 
la solutionarea litigiu
lui să i se plătească 
Elenei M. Ionită suma 
de 1 050 lei. reținută 
pe nedrept.

Iată cum o confu
zie. însoțită de biro
crație în rezolvarea 
unei cereri, a generat 
un litigiu ce a antrenat 
intervenția mai mul
tor organe, cheltuieli 
inutile de timp si 
bani. Așteptăm răs
punsul conducerii în
treprinderii de indus
trie locală privind mă
surile ce le-a luat pen
tru evitarea unor ast
fel de situații.

Concis, 
la obiect

• Comitetul Jude
țean Mureș al P.C.R.: 
Cele relatate în scri
soare în legătură cu 
maistrul principal 
Zoltan Petru de la 
secția de butelii a în
treprinderii de gea
muri Tîmăveni nu se 
confirmă. Pregătirea 
lui profesională cores

punde funcției pe care 
O deține de la 1 iulie 
1968. Cu ocazia apre
cierilor anuale a ob
ținut calificative foar
te bune si. recent, a 
fost ales locțiitor de 
secretar al comitetu
lui de partid pe între
prindere. în urma a- 
nalizei efectuate s-au 
stabilit măsurile Co
respunzătoare care să 
ducă la îmbunătățirea 
procesului de fabrica
ție iii secția respecti
vă si a condițiilor de 
muncă, la îndeplinirea 
si depășirea planului.

• Direcția sanitară 
a Județului Prahova : 
începînd cu data de 
6 iunie a.c.. la punc
tul sanitar din satul 
Schiulești, comuna 
Izvoarele, se asigură 
asistenta medicală de 
către un medic si un 
cadru mediu, pe bază 
de program dirijat

• Uniunea județea
nă a C.A.P. Olt: Pen
tru aprovizionarea rit
mică și in cantităti su
ficiente a membrilor 
cooperatori din comu
ta Vădastra cti pline 
s-a luat măsura ca 
fabricarea acesteia să 
•e desfășoare în două 
schimburi Plinea va 
fi transportată cu 
mijloace special ame

najate la centrele de 
desfacere de pe raza 
comunei.

• Consiliul popular 
al municipiului Bra
șov : Prin extinderea 
cartierului de locuințe 
I-Iărman — Zlzin. stra
da Alex. Sahia a avut 
destinația de drum de 
șantier. în luna iunie 
a.c. lucrările de con
strucții au fost finali
zate. zona construibi- 
lă a fost nivelată, 
molozul si pămîntul 
rezultat au fost depo
zitate la capătul stră
zii. în urma analizei 
efectuate, s-a impus 
constructorului să ia 
măsuri urgente pen
tru evacuarea molozu
lui. iar pînă la data de 
30 septembrie 1977, 
strada să fie moder
nizată.

Si totuși, cele peste 
100 basculante moloz, 
dună cum afirmă citi
torul nostru Dumitru 
Plăiesu. fapt confir
mat de fotografia 
trimisă redacției, pu
teau fi transportate 
pe parcurs. ușurînd 
deplasarea locuitorilor, 
fără să se aștepte o 
nouă sesizare pe lingă 
multe altele, făcute la 
nivel municipal.

Neculal ROȘCA
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Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Republicii Liberia
La Ambasada Republicii Liberia 

din București a avut loc, marți la 
amiază, prezentarea de condoleanțe 
in legătură cu încetarea din viată a 
vicepreședintelui acestei țări, James 
Greene.

în numele președintelui Republicii 
Socialiste Romania, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al Consiliului de Stat și 
al guvernului au exprimat condolean
țe ambasadorului Liberiei, Joseph

H. Graham, tovarășii Angelo Micul 
lescu, viceprâm-ministru al guvernu
lui, ministrul agriculturii șl industriei 
alimentare, Constantin Stătescu, mi
nistrul justiției, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat 
în cartea de condoleanțe.

Vizita delegației economice etiopiene
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Struguri
in solarii

Soiurile de struguri de masă 
au, in afară de gust, culoare și 
aromă, o perioadă de coacere 
incepind din vară și pînă toam
na tirziu. Și totuși, soiul cel 
mai timpuriu — „Perla**, de 
pildă — n-ar putea să fie oare 
și mai timpuriu ? De la aceas
tă intrebare au pornit specialiș
tii in viticultură de la I.A.S. 
Cernavodă (urmați și de con
frații lor de la I.A.S. Ostrov). 
Ei au făcut un experiment în 
anul trecut, pe care acum I-aU 
extins. Pe două hectare și ju
mătate, ei au amenajat solarii 
din polietilenă in care strugurii 
sînt protejați de la stadiul de 
inflorescență pînă la coacerea 
care se produce cu cel puțin 
două săptămîni mai devreme. 
De notat producțiile superioa
re, ca și calitatea lor excepțio
nală. în acest 1'el, viticultorii 
constănțeni au devenit primii 
furnizori de struguri din țară.

Stingă- 
toare... 
enigmă

„Potrivit zicalei că «prudența 
este mama înțelepciunii». mi-arn 
cumpărat și eu un stingător — 
ne scrie Lorinczi Iuliu din 
București, strada Postăvaru nr. 
7. Însemnele lui sînt următoa
rele : «Stingător P—l pentru 
autoturisme, N.I.I.—1400172, M.I. 
— I.M.P. — Aiud». Printre in
dicațiile de exploatare figurea
ză și aceea, in mod expres, ca 
„trimestrial să se verifice con
ținutul recipientului". Pregătin- 
du-mi mașina pentru a pleca in 
concediu, m-am dus cu stingă- 
torul la Întreprinderea chimică 
„Victoria" București, de pe șo
seaua Vergului, unitate specia
lizată in astfel de verificări și 
întrețineri. Dar aici mi s-a spus 
că nu există o instalație pen
tru verificat și reincărcat acest 
tip de stingătoare fabricate la 
Aiud, drept care vă întreb pe 
dumneavoastră : Să mă duc pen
tru verificare tocmai la Aiud ? 
Să cumpăr în fiecare trimestru 
cite un stingător 7 Sau să nu 
mai țin seama de tilcul zica
lei ?“ Întrebările dv. le-am... 
virat spre Aiud, de unde aștep
tăm răspuns. Pînă atunci, vă 
dorim un concediu plăcut, fără 
să aveți nevoie de P—1—M.I,— 
țij.i.—i.M.p....

Cine-1 
întîlneste...f

Corespondentul nostru pentru 
județul Prahova, Constantin Că- 
praru, a primit vizita ploieștea
nului C. Roman, care i-a idi- 
părtășit următorul necaz : „Fiul 
meu, Viorel Roman, in virstă 
de 24 de ani, a obținut pe 15 
iunie permis de conducere auto. 
Două zile mai tirziu, fără ști
rea mea, s-d suit la volanul 
mașinii noastre „Dacia 1300" 
(cu nr. b—PH—1131) și a pornit 
la plimbare pe undeva prin ța
ră, fără să mai dea nici un 
semn de viață. Sînt foarte în
grijorat să nu cumva să pro
voace vreun accident, mai ales 
că nu are practica volanului. 
De aceea, aș ruga pe cititorii 
ziarului, dacă-l intîlnese pe fiul 
meu — un băiat brunet, cu pu
rul ondulat și îmbrăcat ca un 
sportiv — sau dacă văd mași
na, care este de culoare albă, 
să anunțe imediat organele de 
miliție. Cînd spun toate astea, 
mă înțelegeți, nu mi-e deloc 
ușor, dar..." Dar poate însuși 
fiul rătăcitor va citi aici rugă- 
>. lintea tatălui și se va întoarce 
acasă cu toată viteza... legală.

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

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a adresat o telegra
mă de felicitare președintelui Came
rei Reprezentanților din India, K. S. 
Hedge, cu prilejul alegerii sale în 
această funcție. ★

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România. 
Nicolae Giosan, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea președinte
lui Senatului Spaniei. Antonio Fon- 
tan. pentru felicitările ce i-au fost 
adresate cu prilejul alegerii sale in 
această funcție. ★

Ministrul afacerilor externe. Geor
ge Macovescu. a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministrului 
irakian al afacerilor externe, dr. 
Saadoun Hammadi, pentru felicită
rile adresate cu ocazia Zilei naționale 
a Republicii Irak.★

Marti a sosit în Capitală o delegație 
a Consiliului Național al Frontului 
'Popular Patriotic din R.P. Ungară, 
condusă de tovarășa Szentistvanyi 
Gyulane. secretară a Consiliului Na
țional, care face o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noas-

zilei
tră, la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Ion Sîrbu, secretar al Consiliului Na
țional al F.U.S.. de activiști ai Fron
tului Unității Socialiste.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Ungare la București.★

Cu prilejul celei de-a XXIV-a ani
versări a asaltului cazărmii Monca
da — Ziua insurecției naționale cu
baneze, ambasadorul Republicii Cuba 
la București, Humberto Castello, a 
vorbit, marți, la posturile noastre de 
radio. și televiziune.★

Tovarășul Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, preșe
dintele în funcțiune a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, a primit pe. dl. 
P. Taverniers. însărcinat cu afaceri 
a.i. al Regatului Belgiei la București,, 
care a predat scrisoarea președin
telui Consiliului Comunităților Eu
ropene. prin care s-a transmis făs- 
nunșuL privind ,conti;nuarea .coțjtac-, 
telor între cele două organizații și 
realizarea unei întîlniri a Pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. cu președintele Consiliului 
Comunităților Europene.

în cursul dimineții de marți, tova
rășii Ion Pățan. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
si cooperării economice internaționa
le. și Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. au 
primit delegația economică a Consi
liului Militar Administrativ Provizo
riu al Etiopiei Socialiste, formată din 
Gessesse Wolde Kidan. membru al 
Comitetului Permanent al Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu, șe

ful secției economice, și dr. Ashagre 
Yigletu, ministru pentru comerț și 
turism.

In cadrul convorbirii s-a făcut o 
informare reciprocă privind con
strucția social-economi’că in cele două 
țări si dezvoltarea relațiilor comer
ciale si de Cooperare economică și 
tehnică dintre România si Etiopia.

La primire au participat Bujor Al- 
mășan. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
si ambasadorul Florian Stoica.

(Agerpres)

Festivitatea de închidere a cursului internațional 
pentru activiști sindicali din unele țări arabe

Marți dimineața a avut loc festi
vitatea de închidere a cursului inter
național pentru o nouă serie de acti
viști sindicali din unele țări arabe, 
organizat de Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România, la Școala 
centrală sindicală din cadrul Acade
miei „Ștefan Gheorghiu**, în perioada 
20 iunie-26 iulie 1977.

Cu acest prilej, oaspeții au adresat 
calde mulțumiri pentru sentimente
le de prietenie cu care a-u fost în
conjurați în tot timpul șederii in 
România, pentru posibilitatea oferi
tă de a cunoaște nemijlocit unele 
din succesele obținute de poporul 
român, apreciind organizarea aces

tui curs drept un prețios schimb 
de experiență, un ajutor concret 
acordat clasei muncitoare si sin
dicatelor arabe, ca o manifestare a 
solidarității internaționaliste a ’Po
norului român cu lupta popoarelor 
arabe pentru libertate, progres și 
pace. ★

în aceeași zi, tovarășul Gheorghe 
Pană, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, a primit pe parti- 
cipanții la cursul pentru activiști ai 
organizațiilor sindicale din țările 
arabe.

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean"

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean**, amba
sadorul Republicii Populare Demo-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
încheierea

Marți s-au încheiat întrecerile celei 
de-a 13-a ediții a Jocurilor Mondiale 
ale Surzilor, competiție polisportivă 
de amploare care a fost urmărită cu 
viu interes de amatorii de sport din 
Capitală.

Timp de zece zile, cei peste 1 500 
sportivi si sportive din 32 de țări 
s-au întrecut la 11 discipline. Actuala 
ediție a competiției a cunoscut un 
remarcabil succes pe plan tehnic- 
sportiv. succes ilustrat de cele 35 noi 
recorduri mondiale ale surzilor înre
gistrate la atletism, natatie si alte 
discipline sportive.

Festivitatea de închidere a jocuri
lor s-a desfășurat pe stadionul Repu
blicii din Capitală. în prezenta unui 
numeros public. După tradiționala 
defilare, participantii au fost salutați 
de Gheorghe Miclea. președintele 
Asociației surzilor din România, si de 
Jerald M. Jordan, președintele Comi
tetului internațional al sporturilor

celei de-a Xlll-a ediții
tăcute, care a mulțumit gazdelor pen
tru condițiile excelente oferite parti- 
cipanților la întreceri.

în continuare, tovarășul Ion Dincă. 
primarul general al Capitalei, pre
ședintele comisiei de organizare, 
i-a felicitat pe concurenți pentru va
loroasele rezultatele obținute si a de
clarat închisă cea de-a 13-a ediție a 
Jocurilor Mondiale ale Surzilor. 
Viitoarea ediție a J.M.S, se va des
fășura în anul 1981, în Iran.

a J. M. S.
Turneul de fotbal a fost cîstigat de 

selecționata României, care a între
cut cu scorul de 2—0 (2—0) formația 
Bulgariei. în meciul pentru locul 
trei, reprezentativa U.R.S.S. a dispus 
cu 4—3 (2—1) de echipa R.F. Ger
mania.

în competiția de polo pe ană. titlul 
de campioană a fost cucerit de echipa 
Ungariei, iar turneul masculin de 
baschet s-a încheiat cu victoria selec
ționatei. S.U.A.

erate Coreene, Pak Zung Guc, a or
ganizat, marți seara, o gală de filme.

Au participat Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, general-colo
nel Vasile Ionel, adjunct al ministru
lui apărării naționale. Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Stuparu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., activiști de partid, generali 
și ofițeri superiori, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, zia
riști.

vremea

TENIS DE MASĂ

Junioarele românce în
Campionatele europene de tenis 

de masă pentru juniori au continuat 
la Vichy (Franța) cu disputarea 
semifinalelor competiției de junioa
re II. Selecționata României a în
vins cu 3—1 formația Suediei si ur-

finalele „europenelor**
mează să întîlnească în finală repre
zentativa U.R.S.S., care a cîștigat cu 
3—0 meciul cu echipa Cehoslovaciei.

La juniori I. în turneul pentru 
locurile 9—12, echipa României a În
trecut cu 5—2 formația Italiei.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 iulie. In țara : Vremea va fi în 
general instabilă și se va răci în cea 
mai mare pjirte a țării. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi, mai 
ales sub formă de aversă, însoțite de 
descărcări electrice și, izolat, de grin
dină, mai frecvente în jumătatea de 
nord-vest a țării» Pe alocuri, 'cantită
țile de apă vor depăși 15 pînă la 
201 / metru pătrat în 24 de ore. Vîntul 
va prezenta intensificări cu viteze pînă 
la 35-45 km pe oră. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar cele maxime între 20 și 28 
de grade, Izolat mai ridicate în sud-es- 
tul țării în primele zile.

LISTA OFICIALĂ LISTA OFICIALĂ

a libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 
’* ... pentru trimestrul 11/1977 :

Valoarea ciștigurilor 
(în lei)

a libretelor de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcție ieșite 
cîștigătoare la tragerea la sorți pentru 

trimestrul 11/1977

| Nesăbuință I
I Numai așa poate fi numită 

fapta tînărului loan Bolbacă din
Turda. Deunăzi, juca fotbal im- 

Ipreună cu alți tineri de vîrsta
lui pe un teren situat între fa
brica dp ciment și cariera de 

I calcar Săndulești. La un mo
ment dat, pe linia ferată îngus
tă din apropiere venea un tren I încărcat cu piatră. Văzindu-l,
Bolbacă a ținut s-o facă pe 
cascadorul, pornind spre trenul 

Icu pricina, in intenția de a se 
arunca intr-un vagon în tim
pul mersului. Tentativa nu i-a I reușit. S-a dezechilibrat și a
căzut între vagoane. A rămas 
fără un picior.

' Cine-i
I păgubașul?
IPe strada Vîntului din cartie

rul „Valea Roșie", municipiul 
Craiova, se află două autodubi-

I țe cu nr. 31-B-9549 ți 32-B-5930. 
I De când credeți că se află cele 
Idouă autodubițe acolo, pe strada

Vintului ?. De mai bine de o 
lună de zile ! Cine le-a lăsat de I izbeliște ? Tocmai asta vrem să
știm și noi, Pînă una, alta, copiii 
din cartier și-au găsit un loc I ideal de joacă în ele și pe ele.
Ba, de la un timp, au început să 
dispară și diferite piese. Ne ex- I primăm speranța că poate or
mai rămîne din ele cel puțin 
un... piston și pentru păgubași.

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
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Nr. 
cri.

Nr. libretului 
de economii Ciștigul obținut

parțială totală

EXCURSII ORGANIZATE

1. 418-205-37 R. P. Chineză 14 250
2. 462-207-600 14 250
3. 428-372-23 14 250 71 250
4. 443-207-28 14 250
5. 434-103-305 .. 14 250

R.P.D. Coreeană —
6. 462-1-981 R. P. Chineză 11 7007. 431-103-1372 11 7008. 436-202-19 11 700 58 500
9. 403-1-485 11 70010. 460-206-286 «. 11 700

11. 449-207-3 U.R.S.S. 6.000
12. 417-216-18 6.00013. 424-639-9 6.00014. 460-207-364 6.000 48 00015. 463-139-354 6.00016. 452-1-1003 6.00017. 460-1-1467 6 00018. 405-124-5 .. 6 000
19. 462-201-114 R.D. Germană 6.000
20. 457-1-109 6.000
21. 460-29-41 6.000
22. 436-1-961 6.000 48 00023. 413-323-6 6.000
24. 445-2-200 6.000
25. 460-208-3 6.000
26. 417-207-19 * „ 6 000

EXCURSII INDIVIDUALE

27. 413-25-10 Excursie individuală 6.000
28. 409-?18-30 ,, 6.000
29. 415-1-1001 6.000
30. 417-1-573 6.000
31. 427-1-112 6.000
32. 402-902-52 6.000
33. 443-207-21 6.000
34. 452-208-18 6.000
35. 431-111-217 6.000
36. 462-207 576 6.000
37. 434-103-445 6.000
38. 438-102-168 6.000
39. 459-1-4397 6.000
40. 460-1-1844 »» 6.000
41. 441-201-422 6.000 90.000

TOTAL 41 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI 315 750

Valoarea 
ciștigurilor

o —
•i Numărul

□ CJ 
Z

de economii par
țială

to
tală

1 917-174-54 15 000 15 000

2 906-136-322 5 000
3 962-253-16 5 000
4 906-136-167 5 000
5 905-261-225 5 000
6 910-512-100 5 000
7 948-209-22 5 000
8 958-218-167 5 000
9 928-506-23 5 000

10 913-308-9 5 000 45 000

60 000
10 cîștiguri in valoare 
totală de lei

Titularii libretelor de economii cîști
gătoare trebuie âă se prezinte în cel 
mult 30 de zile -de la data tragerii 
la sorti la sucursalele și filialele 
C.E.C. pentru a li se elibera adeve
rințele necesare procurării materia
lelor de construcție.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru 

construirea de locuințe ieșite 
cîștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul 11/1977

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt Numărul 

libretului 
de economii

Valoarea 
ciștigurilor

par
țială

to
tală

1. 860-1-1590 45 000 45 001

2. 815-1-986 15 000
3. 859-1-1939 15 000
4. 816-203-72 15 000
5. 861-208-957 15 000
6. 808-1-559 15 000 75 000

6 cîștiguri in. valoare
totală de lei 120 000

P. C. DIN AUSTRALIA

Pentru un program unit al mișcării 
muncitorești australiene
Ziarul „TRIBUNE**, organ al Partidului Comunist din Australia, a 

publicat textul unui document in legătură cu obiectivele de luptă ale 
partidului.

„în. acest an masele vor trebui să 
exercite noi presiuni împotriva în
cercărilor coaliției liberal-agrariene 
de a-si pune în practică politica și 
măsurile vizind reducerea în conti
nuare a salariilor oamenilor muncii. 
Așa cum se știe, salariile au scăzut, 
în raport cu produsul național glo
bal. de la 67,1 la sută în decembrie
1975. la 64,8 la sută în septembrie
1976.

Devalorizarea dolarului australian, 
menită să stimuleze exporturile, a 
avut ca efect nedorit și întărirea, în 
anumite sectoare, a pozițiilor capita
lului străin. Companiile multinațio
nale scot din țară sute de milioane de 
dolari. Lucrurile cele mai grave se 
petrec în industria minieră, unde 
companiile multinaționale intensifică 
exploatarea resurselor noastre natu
rale și poluează mediul ambiant. A- 
tenția lor se indreaptă in mod deose
bit spre uraniu, valoarea zăcămintelor 
fiind estimată la 25 miliarde de do
lari australieni, din care se speră că 
16 miliarde vor reprezenta numai 
profiturile ! Devalorizarea în conti
nuare a dolarului va duce la crește
rea inflației, a preturilor de import 
mai ales pentru produsele finite, la 
creșterea prețului serviciilor. Indus
triașii autohtoni care nu pot supra
viețui concurentei pe piața austra
liană vor investi în țările vecine și 
in felul acesta șomajul va creste**.

Documentul relevă în continuare 
..^procesul de creștere atît a chiriilor, 
cît si a dobînzilor la împrumuturi, 
în strânsă legătură cu aceasta micșo
rarea numărului locurilor de muncă 
în industria construcțiilor de locuin
țe. în același timp, s-au înregistrat 
scăderi ale producției in industria 
constructoare de nave. în industria 
locală si a pescuitului, toate avînd 
același efect : creșterea șomajului in 
respectivele domenii**.

..Unii pretind — arată in continuare 
documentul — că este mai profitabil 
pentru Australia să cumpere produse 
mai Ieftine din țările în care sala
riile sînt mai mici. Dar asta înseam
nă un exces de importuri, o creștere 
a șomajului, o scădere a nivelului de 
trai de la noi la nivelul acelor țări 
și nu o creștere a nivelului acestora 
la cel al Australiei**.

Referindu-se la necesitatea comba
terii unei astfel de politici, documen
tul subliniază: „Poporul își poate rea
liza obiectivele numai prin lupta 
unită împotriva corporațiilor multi
naționale și a marelui capital finan

ciar. pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viată și a salariilor.

Pentru obținerea unor succese si 
mai mari, mișcarea muncitorească are 
nevoie să lupte pe baza unui pro
gram unit, care să reunească toate 
organizațiile clasei muncitoare. Inclu
siv sindicatele și partidul laburist.

Lupta unită pentru o politică nouă 
trebuie să se ducă în favoarea urmă
toarelor obiective : creșterea nivelu
lui de viată, a salariilor, a număru
lui de locuri de muncă ; elaborarea 
unei constituții democratice : promo
varea unei politici externe indepen
dente și nealiniate ; inițierea unor 
acțiuni de masă împotriva exploată
rii și exportării uraniului, pentru 
controlul societății asupra resurselor 
naturale și protejarea mediului în
conjurător ; eliminarea oricăror dis
criminări, pe bază de sex, rasă, na
ționalitate sau convingeri.

Partidul Comunist din Australia 
are ca țel principal si imediat reali
zarea unei ample mișcări unite pen
tru realizarea acestor obiective" — 
încheie documentul.

într-un recent articol, același ziar 
„Tribune" reafirmă pozițiile P.C. din 
Australia în legătură cu diferite pro
bleme ale vieții internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

„Partidul nostru — se arată în ar
ticol — se pronunță pentru rezolva
rea pe cale pașnică a diferendelor 
internaționale, pentru înfăptuirea 
unor măsuri eficiente de dezarmare, 
pentru desființarea blocurilor mili
tare. pentru asigurarea unei păci sta
bile in zona asiatică, pentru retra
gerea trupelor S.U.A. din această 
parte a lumii, pentru dezvoltarea re
lațiilor Australiei cu țările socialiste.

Comuniștii australieni — relevă în 
continuare articolul — sînt profund 
preocupați de unitatea mișcării co
muniste internaționale. O asemenea 
unitate, pentru a fi trainică și efi
cientă, trebuie să se bazeze pe res
pectarea principiilor marxism-leninis- 
mului, ale independentei fiecărui 
partid, egalității în drepturi, neames
tecului in treburile interne, respec
tului reciproc.

P. C. din Australia, încheie ar
ticolul, este hotărît să militeze in 
mod activ pentru raporturi de soli
daritate cu toate forțele democratice 
și progresiste, cu tinerele state inde
pendente, cu mișcările de eliberare 
națională, pentru unitatea tuturor 
forțelor antiimperialiste**.

Cîștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursii
lor individuale cistigate doresc ex
cursii organizate au obligația să se 
prezinte in cei mult 30 de zile de 
la data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii

formalităților în legătură cu efec
tuarea excursiei.

în cazul neprezentăril in termen 
sau al neefectuării excursiei, atît 
pentru excursiile organizate cît și 
pentru cele individuale câștigurile se 
plătesc în numerar.

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele si filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîstigătoa* 
re pot folosi cîștigurile obținute pen
tru a contracta. în condițiile Legii nr. 
4/1973. prin unitățile ai căror lucră
tori sînt. construirea de locuințe pro
prietate personală.

(Urmare din pag. I)
în cițiva ani (1976 fată de 
1970). producția industrială 
globală a municipiului a 
crescut de trei ori. Aici, 
pe platforma de sud-vest 
a municipiului. în urma 
conectării la pulsul dina
mic ai prezentului, a in
troducerii unor tehnologii 
înalte, fapta oamenilor se 
exprimă in realizări pe 
măsura puterii lor de mun
că si gîndlre tehnică. 
Tancurile petroliere, car
gourile de mare tonaj, am
barcațiunile de cele mai 
diverse tipuri sau produ
sele — prețuite pentru ca
litatea lor — ale întreprin
derii de vagoane vin să 
demonstreze cit de mult se 
poate înnobila o tradiție de 
muncă atunci cînd este du
blată de o acțiune judicios 
concepută de dezvoltare si 
modernizare, de o planifi
care științifică a produc
ției in raport de înalte ce
rințe și de o rațională esti
mare a resurselor umane 
si materiale.

Trec, de-a lungul Dună
rii. in sus către Porțile de 
Fier ori coboară către 
mare nenumărate vase flu
viale. cu pavilioane româ
nești sau străine, adUcînd 
și astfel, prin imaginea o- 
ferită de acest drum fără 
pulbere, argumentele hăr
niciei românești si ale am
plei deschideri către lume 
a tării noastre. Firesc, 
prin asociații ce leagă în
totdeauna imaginile de 
azi de cele trăite altădată, 
îmi evoc momentul săr
bătoresc la care am fost 
martor cînd un modern 
vas îsi trăia momentul 
inaugural. înainte de a 
porni în lunga sa călăto
rie. fiind botezat cu nu
mele orașului Drobeta- 
Turnu Severin. Era in 
ziua în care orașul îsi 
sărbătorea cu patriotică 
demnitate 1 850 de ani de 
existență.

Pe panourile străjuite 
de tei. trecuti de clipa de 
exuberantă a miresmelor, 
te intîmpină nenumăratele 
chipuri ale celor ce sînt 
autorii unor asemenea im
presionante fapte.

Au rămas desigur inte
grate îh noul peisaj al 
orașului clădirea teatrului, 
a liceului „Traian". alte 
cîteva — puține la număr 
— edificii impresionante, 
construite cu multe decenii

în urmă. Dar lingă aces
tea.. peisajul cel nou al 
orașului. este dominant. 
Artere .întregi de blocuri 
moderne, hoteluri demne 
de mari metropole, date in 
folosință sau in curs de 
construcție, fac ca atmosfe
ra calmă, provincială a se
rilor de demult să fie în
locuită cu aceea a unor 
orașe ce și-au descoperit 
ritmuri noi. proprii unei 
existente moderne.

în partea de est a ora
șului lucrează neîntrerupt 
uriașul combinat de celu
loză și hîrtie. precum si 
combinatul de prelucrarea 
lemnului, cărora anii ce 
urmează le vor aduce noi

blocuri, ori mai exact cu 
10 000 de apartamente ce se 
vor adăuga celor 9 000 con
struite în anii anteriori.

Bătrînul oraș de altăda
tă, cu străzile lui purtând 
doar nume glorioase — Ca
lea Victoriei. Smîrdan. Tu
dor Vladimirescu — stră
juite de locuințe mai mult 
decit modeste, dominate 
doar cu cîteva decenii în 
urmă de pitorești vînzători 
de bragă si lustragii, de 
vitrinele îngălbenite ale a- 
teliereior de fotografiat 
(exista aici un indiscutabil 
apetit pentru fotografii) — 
deci, bătrînul oraș de altă
dată întinerește. Si este 
firesc cînd din cei aproa-

Azi, la Drobeta- 
Turnu Severin

dezvoltări. Aici lemnul de 
esență tare se lasă mode
lat cu docilitate de mina 
măiastră a muncitorilor, 
de forța mașinilor de înal
tă tehnicitate, acceptîn- 
du-și destinul de a deveni 
bunuri folositoare oameni
lor său hîrtie sau cărți.

Vorbind despre ritmuri, 
șe cuvine să trecem în re
vistă. fie si sumar, cîteva 
din obiectivele în con
strucție. Nu înainte de a 
aminti bucuria cetățe
nească a primarului muni
cipiului. tovarășul Con
stantin Stefănescu, care ni 
le înfățișează cu o nedisi
mulată participare afecti
vă. Așadar, se află în con
strucție un cinematograf 
de 500 de locuri, un spital 
cu 700 de paturi, o nouă 
statie de salvare, un ma
gazin universâl. a cărui 
suprafață utilă va fi de 
aproape 10 000 metri pă- 
trati. o casă a științei si 
tehnicii pentru tineret 
(preluată parțial ca șantier 
al tineretului), un hotel 
modern, un nou edificiu 
școlar Pentru liceul de 
construcții (semnificativ !), 
un complex sportiv si o 
sală de sport cu 2 000 de 
locuri, cu bazin de înot 
acoperit Iar dacă vorbim 
de ritmuri, să mai amintim 
că în acest cincinal orașul 
ee va împodobi cu noi

pe 80 000 de locuitori a- 
proape jumătate sint an
gajați.

Si dacă preocupat pentru 
adevăr cronicarul de azi al 
vieții orașului îsi propune 
să scoată la lumină argu
mentele noii sale tinereți, 
atunci, neapărat, va adăuga 
realităților orașului pe cele 
ale împrejurimilor, asezind 
la loc de frunte — asa cum 
se cuvine marilor ctitorii — 
cetatea luminii de la Por
țile de Fier. O cetate a cu
tezanței omenești, un sim
bol al puterii omului, al 
marelui șuvoi de energie pe 
care îl naște sentimentul 
trăit de constructorii tării, 
convingerea intimă că ro
dul muncii lor le aparține pe 
deplin lor si patriei. De 
ani de zile stăvilită de for
ța omului, forța năvalnice
lor valuri ale Dunării s-a 
lăsat dirijată sure monu
mentalele turbine, trăind 
acel miraculos poem în care 
ana devine lumină. De ani 
de zile în arterele viguroa
se ale industriei românești 
pulsează neîntrerupt mi
liardele de kilowați oe care 
cetatea luminii înălțată la 
Porțile de Fier, printr-o 
rodnică, prietenească cola
borare dintre constructorii 
români si constructorii iu
goslavi. ii dirijează ritmic 
spre zările tării.

Dacă altădată vizitatorul

acestui oraș de la Dunăre 
putea fi impresionat mai 
ales de mireasma teilor, 
de. frumusețea parcurilor 
sau se putea lăsa implicat 
pentru cîteva ceasuri în 
atmosfera molcomă a co
fetăriilor. astăzi același. vi
zitator va avea bucuria să 
constate, pe lîngă statorni
ca prețuire pentru frumos 
a severinenilor — dovadă 
frumoasele si înfloritele 
parcuri — un gust la zi 
pentru nou, pentru con
strucția durabilă si moder
nă. pentru industrie — 
plămînul vital al oricărei 
urbe. Va mai avea satis
facția să constate că mu
nicipiul Drobeta-Turnu Se
verin. dezvoltînd masiv 
învățământul, prin edifica
rea de noi scoli, este și 
un oraș al cărții. Un oraș 
demn de prestigioasa bi
bliotecă. frecventată cu a- 
siduitate de cititori, demn 
de tradiția liceelor sale de 
altădată, cu profesori se
veri si competenti. care au 
inspirat elogii multor per
sonalități ale culturii noas
tre. Un oraș în care, iată, 
în această duoă-amiază a- 
fișe mari îi invită pe iu
bitorii de literatură la lan
sarea — si ce firesc sună 
cuvîntul lansare aici unde 
de peste 100 de ani se lan
sează vase fluviale — a 
două cărți de literatură, 
semnate de doi autori din 
localitate — prozatorul Ni
colae Calomfirescu si poe
tul Romulus Cojocaru. Un 
roman si o carte de poezie 
in care este evocat istori
cul an al independentei, 
autorii pornind de la do
cumente de epocă, aflate 
multe dintre ele în arhi
vele orașului, atestînd a- 
deziunea și dăruirea cu 
care oamenii Mehedintiului 
au participat la împlinirea 
mărețului ideal al națiunii.

Dincolo de modul special 
prin care poetul sugerează 
caracterul eroic al zilelor 
trăite de înaintași acum 
un secol, pe cînd se hotă
ra prin jertfă independen
ta. gîndul cuprinde firesc 
si un adevăr al zilelor de 
azi, al oamenilor de azi 
care adăugind noi fapte în 
opera de ctitorie socialistă 
a orașului. începută cu lu
minosul August 1944. scriu 
altfel si alte nepieritoare 
pagini despre eroism. îl 
numim simplu, fără emfa
ză. îl numim cu dreptate 
si adevăr — eroismul faptei.
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Rubrlcd realizata de 
Petre POPA
cu sprl|lnul corespondenților I 
„Scînteil"

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Spectacol de teatru : „Fata 

cinstită", de Carlo Goldoni
11.15 „Cintarea României".
11,30 Control șl eficientă
11,50 Telex
11.55 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba germană
17,05 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto
17.15 Atenție la... neatenție ! —

jurnal de protecție a muncii
17.35 Din țările socialiste
17,45 Tragerea Pronoexprea
17.55 Mult e dulce...

18.15 Nopți de sînzlene — cînteca 
și jocuri populare

18.35 Telecronica pentru pionieri
18.50 Noi, femeile
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 HotărîrHe Congresului * con- ’ 

siliilor oamenilor muncii — 
program de acțiune. Acțiuni 
și inițiative pentru asigurarea 
forței de muncă

S0,oo Telecinemateca: Ciclul „Mari 
actori". „Punct final — Ale
xandria". Premieră pe țară.

22,00 Revista literâr-artistică TV
22.35 Telejurnal

PROGRAMUL H

20.00 Agenda culturală a Capitalei
20.30 Pagini de umor
20.50 Documentarul românesc
21,10 Telex
21.15 Bijuterii muzicale
21,45 Orizont tehnico-științlfic

cinema
• 'Frații mei, păsări âlÂtoare i 
FAVORIT — 9; 11,15; 13.30: 13,45; 
18; 20,15, EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
• Robin Hood Junior : PATRIA 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, LU
CEAFĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 20,45, la grădină — 20.
• Anul de grație 1573 : BUZEȘTI 
— 9,30; 12; 14,30! 17; 19,45.
• Rocky : FESTIVAL — 8,30;
10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, FE
ROVIAR — 9; 11,30; 14; 17; 19,45, 
MODERN — 8.30; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45, la grădină — 20,15. 
GRADINA CAPITOL — 20,15.
• Pasărea albastră ; CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Operațiunea „Petrol" : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;

20,15, FLOREASCA — I; 11; 13;
15.30.
• Magnolia înflorește din plin l 
FLOREASCA — 18; 20.
• Gluma : LIRA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18; 20, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45;- 18; 20, la grădină — 20,30.
• Timidul ; EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9: 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18*. 20,15.
• Din nou.„ Disney — 9.30, Po
topul (seriile l-ll) — 11,30; 15;
13,30 : COSMOS.
• Potopul (seriile HI-IV) : DRU
MUL SĂRII — 16; 19,15.
• Comedie mută *77 : GRIVIȚA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15,
GIULEȘTI — 9; 11; 13.15; 15,30; 
17,45; 20, VOLGA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Benji — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30,
Maiakovski ride — 17,30; 19,30 :
FERENTARI.
• Cat Ballou — >,45; 11.45; Omul

meu drag — 14, Texas — 18,15,
Diavolul in corp — 18,30 : 20,30 : 
CINEMATECA.
• Un gentleman in vestul sălba
tic : PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.
• Cartea junglei —.9; 11,15; 13,30; 
15,45, Moara cu noroc — 18; 20 : 
TIMPURI NOI.
• Acești vecini „minunați" : CO- 
TROCENI — 10; 20,15. BUCEGI — 
13,30; 15,30; 17,45: 19,45.
• Diavolii din Spartivento r BU
CEGI — 9; 11,15, la grădină — 
20.15.
• Locotenentul McQ in acțiune s
COTROCENI — 9; 11,15: 13,30;
15,45, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15.
• Furnicarul ; POPULAR — 15,45; 
18; 20.
• Minie rece : AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
20.30, FLAMURA — 11,15: 13,30;
15.45; 18; 20,15, GRADINA FESTI
VAL — 20,15.

• Mica sirenă ; FLAMURA — 9.
• Dick Turpin î MUNCA — 13,30;
15,45; 18; 20. GRADINA LIRA — 
20,15. .
• Tereza, nu te voi părăsi t 
MUNCA - 9; 11.
• Invincibilul Luke — 16; 18,
Gloria nu cintă — 20 : PACEA.
• Pușcă veche s VIITORUL — 9; 
11,15: 13,30, GRADINA MOȘILOR
— 20.30.
• Roșcovanul : VIITORUL — 
15,45; 18; 20,15.
• Tom și Jerry — 9,30. Accident
— 11,30; 13,30; 16; 18; 20 : FLA- 
CARA.
• B. D. Intră In acțiune t PRO
GRESUL — 16: 18; 20.
• Urmărire la Amsterdam : GRA
DINA DINAMO — 20.
• Ah, Jonathan, Jonathan t : 
GRADINA BUZEȘTI — 20.15.
• Șapte păcate : PARC-HOTEL
— 20,30.
• Mușcă și fugi t GRADINA UNI
REA — 20,15.
• Joe Kidd t GRADINA TITAN
— 20,15.

• Un orășel in Texas t GRADI
NA FLACARA — 20,30.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare* — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (la 
Teatrul de vară Herăstrău) : Nu 
am încredere în bărbați — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : „Cam- 
ping-Boema* — 19,30.
• Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română** : Bucuroși de oaspeți — 
18.
• Teatrul „Țăndărică* (la Școala 
generală 56. bd. Republicii 209) : 
Ileana Sînziana — 19,30.
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La reuniunea parlamentară de la Ciudad de Mexico

Opțiuni in vederea instituirii unei noi 
ordini economice internaționale

AFRICA AUSTRALA
® Escaladarea actelor agresive împotriva R. P. 
Angola • Reuniunea Ia nivel înalt de la Lusaka 
a hotărît să acorde sprijin deplin Frontului 

Patriotic Zimbabwe
CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager- 

pres). — în capitala Mexicului s-au 
deschis lucrările celei de-a treia re
uniuni a parlamentarilor din America 
Latină și țările membre ale C.E.E. 
La lucrări, care vor dura trei zile, 
participă 106 delegați. Luind cuvintul 
în deschiderea lucrărilor, președin
tele Parlamentului latino-american, 
Augusto Gomez Villanueva, a subli
niat necesitatea ca Europa și Ameri
ca Latină să stabilească forme de 
cooperare politică și economică adec
vate. „pentru a se opune cursei înar
mărilor promovate de marile puteri". 
Pe de altă parte,, el a arătat că „A- 
merica Latină nu acceptă impunerea 
unor modele prefabricate de către 
marile puteri, deoarece aceasta ar 
însemna transformarea țărilor din re
giune într-o vitrină a dezvoltării fic
tive și o cămară de sărăcie și mize
rie". ..Pentru a preîntîmpina această 
situație — a arătat Villanueva — este 
necesară intensificarea luptei pentru 
restabilirea democrației în toate ță
rile latino-americane".

La rîndul său, președintele Parla
mentului vest-european, Emilio Co
lombo, a subliniat că statele vest-eu- 
ropene nu au depus eforturile nece
sare pentru reducerea decalajului 
economic și a dezechilibrului comer
cial cu America Latină și a eviden
țiat necesitatea ca țările industriali
zate să sprijine mai activ progresul 
economic al statelor în curs de dez
voltare.

Parlamentarii latino-americani care 
au luat cuvintul la dezbateri au re
levat faptul că Piața comună nu 
practică o „politică deschisă" față de 
America Latină, așa cum prevede 
convenția de la Lome, în baza căreia 
țările americane din zona Pacificului 
și Caraibilor sînt asociate la C.E.E.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 26 (Agerpres). — Rezis

tenta palestineană a interzis luni 
seara membrilor săi să circule in 
afara taberelor sale din Liban și a 
ordonat demontarea fortificațiilor 
militare — anunță agenția palesti
neană de presă W.A.F.A., citată de 
agenția France Presse.

Cele două măsuri — adaugă 
W.A.F.A. — au fost luate de către 
Comitetul superior de securitate, in
stituit luni. în vederea punerii în 
aplicare a noului aranjament libane- 
zo-palestinean încheiat la Chtaura, 
în cadrul Comitetului tripartit liba- 
nezo-siriano-palestinean.

Noul aranjament, care prevede 
aplicarea în practică a acordului li- 
banezo-palestinean de la Cairo din

[forturile de mediere in conflictul egipteano-libian
TRIPOLI 26 (Agerpres). — Efortu

rile de mediere întreprinse de mai 
multe state arabe in conflictul dintre 
Egipt si Jamahiria Arabă Libiana 
Socialistă Populară au continuat.

Sosit luni la Tripoli, venind din 
Egipt, președintele Algeriei. Houari 
Boumediene, a avut două întrevederi 
cu șeful statului libian. Moamer El 
Geddafi. Tot la Tripoli a avut loc 
o întrevedere între Moamer El Ged
dafi și Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

La Tripoli a sosit, de asemenea, 
ministrul afacerilor externe al Ku
weitului, șeicul Sabah Al-Ahmed Al- 
Jaber Al-Sabah, venind de la Ale
xandria. după ce a fost primit de 
președintele egiptean. Anwar El 
Sadat. ★

După cum informează agenția de

UN IMPERATIV AL CAUZEI PĂCII 
ÎN ORIENTUL MIJLOCIU Șl ÎN LUME;

Lichidarea grabnică a conflictului 
egipteano-libian pe calea pașnică, 

a tratativelor politice
Opinia publică din tara noastră a 

urmărit in ultimele zile, cu senti
mente de profundă mihnire si. tot
odată. de îngrijorare izbucnirea si 
desfășurarea conflictului dintre Re
publica Arabă Egipt și Jamahiria 
Arabă Libiană Socialistă Populară, 
conflict care a luat proporții tot mai 
mari, imbrădnd caracterul unei în
fruntări armate. După cum este cu
noscut, în aceste înfruntări au fost 
angajate din plin forțe militare ale 
celor două țări, au avut loc lupte 
aeriene, ciocniri de blindate, soldate 
cu pierderi grele de vieți omenești si 
mari pagube materiale. Totodată, 
conflictul a generat o stare de ten
siune în întreaga regiune, stirnind o 
justificată neliniște pe plan interna
tional în rîndul tuturor prietenilor 
popoarelor arabe, al tuturor forțelor 
politico-sociale militante pentru pace 
Si destindere.

Desigur, constituie o victorie a ra
țiunii faptul că. în ultimă instanță, 
s-a ajuns la o încetare a focului la 
frontiera dintre Egipt și Libia. Salu
tând acest act. opinia publică din 
tara noastră, poporul român îsi ex
primă speranța că hotărirea de înce
tare a confruntării armate va fi de
finitivă și va permite să se pună ca
păt cursului care a condus la aceste 
evenimente tragice, că se va merge 
mai departe pe drumul renunțării 
la folosirea forței. actionindu-se 
pentru normalizarea deplină. pro
fundă și cuprinzătoare a raporturi
lor egipteano-libiene.

Așa cum se știe. România socialistă 
se situează statornic, consecvent, pe 
o poziție principială si constructivă, 
considerind că. în zilele noastre, 
orice problemă litigioasă, oricit de 
ascuțită ar fi. poate si trebuie să fie 
soluționată pe cale pașnică, prin tra
tative politice, prin discuții între

Parlamentarii sud-americani au re
levat, totodată, „deteriorarea perma
nentă" a termeniloi' exporturilor lor 
spre Piața comună, al căror volum a 
scăzut de la 7,4 la sută in 1955 la 3,1 
la sută în 1974. Deficitul balanței co
merciale latino-americane în schim
burile cu C.E.E. a atins in 1974 cifra 
de 1 230 milioane dolari. Vorbitorii 
au criticat absența unei politici clare 
a „celor nouă" în relațiile cu țările 
Americii Latine și au reclamat „o 
modificare radicală a structurilor" de 
Schimb dintre cele două părți.

în intervenția sa, deputatul socia
list francez Georges Spenale, care a 
vorbit în numele „celor nouă", s-a 
declarat, în principiu, în favoarea 
instituirii unei noi ordini economice 
internaționale. De asemenea, el a 
promis că Parlamentul vest-european 
va studia posibilitățile de ameliorare 
a schimburilor de tehnologie și ma
terii prime dintre America Latină și 
Europa „celor nouă", „într-un spirit 
de justiție și de interes reciproc".

Pe de altă parte, vorbitorul s-a re
ferit la dificultățile cu care sînt con
fruntate în prezent țările membre ale 
C.E.E., arătînd, între altele, că Piața 
comună numără 6 milioane de șo
meri. „Europa «celor nouă» nu este 
insula prosperității economice și so
ciale, așa cum se crede în exterior" — 
a precizat Spenale.

O serie de vorbitori s-au pronun
țat pentru crearea unei bănci latino- 
americane cu participare vest-euro- 
peană.

Lucrările se desfășoară pe comisii, 
dezbătind probleme politice, econo
mice și sociale. Prima chestiune abor
dată în cadrul Comisiei economice se 
referă la necesitatea instituirii unei 
noi ordini economice internaționale.

1969, va intra în vigoare începînd de 
simbătă pe întreg teritoriul libanez. 
Aplicarea lui va fi supravegheată de 
Forța arabă de descurajare, precum 
și de armata regulată libaneză.

CAIRO 26 (Agerpres). — Ambasado
rii acreditați pe lingă Liga Arabă au 
aprobat luni la Cairo ordinea de zi 
propusă de Arabia Saudită pentru 
viitoarea sesiune a Consiliului Ligii, 
care se va ține la 3 septembrie.

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a declarat că parti- 
cipanții la viitoarea sesiune a consi
liului vor examina. în special, per
spectivele reluării Conferinței de pace 
de la Geneva în problema Orientului 
Apropiat.

știri A.R.N.A.. președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.), Yas
ser ; Arafat, a declarat, la sosirea sa 
luni seara, la Tripoli, că ’încetarea 
ciocnirilor armate între Egipt si Li
bia a avut loc ca rezultat al efor
turilor arabe de mediere. El a spus 
că încetarea ciocnirilor a constituit, 
în ultimele zile, preocuparea priori
tară a O.E.P., subliniind că toți li
derii arabi au acționat in acest sens.★

Republica Arabă Yemen a cerut 
convocarea de urgentă a unei întîl- 
niri arabe la nivel înalt, consacrată 
examinării ultimelor evenimente din 
lumea arabă — informează agențiile 
France Presse si United Press Inter
national, citind un comunicat dat 
publicității marți la Sanaa.

părțile implicate. în condiții de res
pect și stimă reciprocă, de înțelegere 
și receptivitate. Este o poziție întru 
totul confirmată de întreaga expe
riență a vieții internaționale, care 
atestă că nu există problemă care să 
nu poată fi soluționată pe această 
cale, cu condiția să se pornească de 
la voința ca. in nici un caz si in nici 
o împrejurare, să nu se ajungă la 
confruntări militare și ciocniri arma
te, să se abordeze litigiile in spirit 
constructiv, să se manifeste reținerea 
necesară, avindu-se in vedere că 
orice confruntare generează grave 
primejdii atit pentru popoarele di
rect implicate, cit și pentru cauza 
indivizibilă a păcii generale.

Cu atît mai mult se impune solu
ționarea pașnică, prin tratative și 
convorbiri, a problemelor dintre două 
popoare arabe frățești, legate prin 
factori de origine și structură națio
nală. vecinătatea conviețuirii, intere
se comune, aceleași aspirații de li
bertate. independentă și progres.

Este bine cunoscut că România so
cialistă promovează consecvent rela
ții de strînsă prietenie cu toate po
poarele arabe, a sprijinit și sprijină 
cu fermitate interesele lor legitime, 
„în ce privește relațiile cu lumea 
arabă trebuie să spun că România a 
simpatizat și simpatizează cu lupta 
țărilor arabe pentru scuturarea do
minației străine, pentru independen
tă națională, pentru dezvoltare inde
pendentă. cu lupta lor pentru bună
stare" — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, subliniind totodată : 
„Noi considerăm că interesele țări
lor arabe, ale dezvoltării lor pe ca
lea progresului economic si social, 
sint strins legate de realizarea păcii, 
de asigurarea condițiilor pentru a-și 
concentra eforturile în această direc
ție ; am considerat că numai în a-

LUANDA 26 (Agerpres). — Atacu
rile repetate ale trupelor regimului 
rasist sud-african împotriva Repu
blicii Populare Angola reprezintă o 
escaladare a actelor de agresiune — 
subliniază o declarație a Ministeru
lui Apărării al Angolei, dată publi
cității la Luanda. înmulțirea atacu
rilor in ultima perioadă — relevă 
declarația — se află într-o strînsă 
legătură cu eșuarea puciului de la 
27 mai.

LUSAKA 26 (Agerpres). — Pre
ședinții Zambiei, Tanzaniei, Angolei, 
Mozambicului și vicepreședintele 
Botswanei, prezenți la lucrările re
uniunii la nivel înalt de la Lusaka, 
au examinat problemele actuale ale 
luptei de eliberare națională a po
poarelor din Africa australă, căile 
și mijloacele de intensificare a luptei 
împotriva rasismului, colonialismului 
și apartheidului. La dezbateri au 
fost prezenți, de asemenea, lideri ai 
Frontului Patriotic Zimbabwe, Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO) și ai Congresu
lui Național African, care au expus 
situația din Rhodesia, Namibia și
R. S.A.

Participant^ la reuniunea la nivel 
înalt — a declarat Julius Nyerere, 
președintele Tanzaniei, in cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la încheierea lucrărilor — au hotărît 
să acorde sprijin total Frontului Pa
triotic Zimbabwe, care conduce lupta 
de eliberare națională a poporului 
Zimbabwe împotriva regimului rasist 
minoritar al Iui Ian Smith. Conducă
torii celor cinci state africane aflate 
în „prima linie" a confruntării cu 
regimurile rasiste din Rhodesia și 
Republica Sud-Africană, au sub
liniat necesitatea intensificării aju
torului acordat armatei populare 
Zimbabwe. Șefii de stat prezenți la 
Lusaka și-au exprimat, de asemenea, 
hotărirea de a intensifica ajutorul 
acordat luptei împotriva sistemului 
de apartheid, rasismului și colonia
lismului.

LONDRA 26 (Agerpres). — într-un 
discurs rostit în Camera Comunelor, 
ministrul de externe britanic, David 
Owen, a anunțat că în zilele de 11 și 
12 august vor fi. reluate, la Londra, 
convorbirile cu secretarul de stat al
S. U.A., Cyrus Vance, în scopul pro
movării unei reglementări nego

În legătură cu situația de la frontiera 
etiopiano-somaleză

ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — 
Consiliul Militar Administrativ Pro
vizoriu din Etiopia a anunțat. într-un 
comunicat difuzat de postul de radio 
național și citat de agențiile interna
ționale de presă, invadarea provin
ciei etiopiene Ogaden, situată în ves
tul țării, de către forțele armate ale 
Somaliei, adăugind că „in prezent 
au loc lupte violente in mai multe 
orașe ale acestei regiuni". Comuni
catul precizează că trupele somaleze, 
care se prezintă drept „Frontul de 
Eliberare a Somaliei de vest", sînt 
susținute de aviație, tancuri și arti
lerie grea și că luptele se desfășoară 
în orașele Warder, Gode, Kebri De
bar și Degahabur. în comunicat se 
arată că „Somalia a declanșat aceas
tă acțiune agresivă în scopul anexă
rii de teritorii etiopiene".

Totodată, după cum anunță agenția 
France Presse, ministrul etiopian al 
afacerilor externe, Feleke Gedle 
Giorgis, a transmis președintelui Or
ganizației Unității Africane și șefilor 
misiunilor diplomatice acreditați la 

ceste condiții ele se pot consacra 
dezvoltării lor, deci și întăririi inde
pendentei și suveranității ior națio
nale". -

în acest cadru general. România a 
dezvoltat. îndeosebi in ultimii ani, 
relații bune de colaborare priete
nească atit cu Republica Arabă Egipt, 
cit și cu Jamahiria Arabă Libiană 
Socialistă Populară, relații care cu
nosc o evoluție fructuoasă, in inte
resul reciproc, al progresului țărilor 
noastre, al păcii si colaborării inter
naționale. La această evoluție rodni
că. la intensificarea si adîncirea con
lucrării multilaterale dintre țările 
noastre o importantă de cea mai 
mare însemnătate, decisivă, au avut 
întrevederile si convorbirile ■' priete
nești ale secretarului general al 
partidului nostru, președintele re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu președintele Egiptului, Anwar El 
Sadat, și cu președintele Libiei, 
Moamer El Geddafi, dialoguri care 
au prilejuit, concomitent cu expri
marea dorinței de extindere a rela
țiilor dintre țările noastre, afirmarea 
viguroasă a primatului principiilor 
de drept și justiție asupra oricăror 
acte de forță, a spiritului de înțe
legere între națiuni, a voinței de ac
țiune pentru pace.

Ca prieten sincer, ca prieten sta
tornic al popoarelor egiptean si li
bian, poporul român își exprimă în
crederea că se vor depune în con
tinuare toate eforturile necesare 
pentru aplanarea conflictului și so
luționarea sa exclusiv pe cale paș
nică. pentru întărirea prieteniei și 
solidarității dintre Egipt și Libia. 
Fără îndoială că o asemenea evo
luție va răspunde intereselor majore 
ale ambelor popoare angajate într-o 
susținută operă constructivă pe calea 
dezvoltării economico-sociale. va 
crea condiții ca Egiptul și Libia să-și 

ciate în problema rhodesiană. ,,Am 
fost de acord cu toții — a spus mi
nistrul de externe britanic — că si
tuația din Rhodesia este atît de 
grava, incit inițiativa anglo-ameri- 
cană, în ciuda tuturor dificultăților, 
trebuie să fie continuată și că este 
necesar să facem tot ce este posibil 
pentru crearea unui stat Zimbabwe 
independent, în urma unor alegeri e- 
chitabile,' pe baza sufragiului uni
versal".

David Owen a subliniat că pacea 
în Rhodesia „poate fi realizată numai 
printr-un acord între albi și negri" 
și a adăugat că „vor fi continuate 
acțiunile vizind prezentarea de pro
puneri concrete tuturor părților".

PRETORIA 26 (Agerpres). — După 
cum informează agenția France 
Presse. cinci membri ai Congresului 
Național African au fost condamnați 
luni la închisoare pe viată de către 
un tribunal rasist din orașul sud- 
african Pietermaritzburg.

Alți patru membri ai Congresului 
Național African,, interzis în Africa 
de Sud. au fost condamnați la pe
depse cu închisoare mergind de la 
7 la 15 ani.

Acord portughezo-angolez
LISABONA 26 (Agerpres). — Gu

vernele Portugaliei si Republicii 
Populare Angola și-au exprimat 
acordul „de a coopera pentru pu
nerea în aplicare a unui proiect care 
va permite recenzarea si întoarcerea 
in Angola in cel mai scurt timp po
sibil. potrivit dorinței lor liber ex
primate. a tuturor cetățenilor ango
lezi care se află în prezent în Por
tugalia in urma evenimentelor sur
venite înainte și după obținerea in
dependenței Angolei" — se spune 
intr-o declarație comună, publicată 
la Lisabona și Luanda.

în ce privește dificultățile de ordin 
diferit pe care le comportă un ase
menea proiect, se arată în declarație, 
guvernele portughez și angolez au 
hotărît să solicite concursul tehnic si 
financiar al Oficiului înaltului Comi
sariat al O.N.U. pentru refugiați.

Addis Abeba o notă privind „inva
darea unei părți a teritoriului etio
pian de către trupele regulate soma
leze". în document se arată că „for
țele armate somaleze au început un 
război de agresiune contra Etiopiei, 
avind ca obiectiv anexarea unei părți 
a teritoriului etiopian".

MOGADISCIO 26 (Agerpres). — 
într-o declarație transmisă la Moga
discio de agenția oficială de știri 
S.O.N.N.A., reluată de agenția Asso
ciated Press, ministrul justiției al 
Somaliei. Cabdisalaam Shekh Hus
sein, a dezmințit in mod categoric 
informațiile potrivit cărora forțele 
armate regulate somaleze ar fi inva
dat teritoriul etiopian.

Ministrul somalez al justiției, citat 
de agenția S.O.N.N.A., a adăugat că 
aceste informații „sint lipsite de 
orice temei". Radio Mogadiscio, ci
tind un comunicat al Frontului de 
Eliberare a Somaliei de vest, anunță 
că membri ai acestei organizații au 
ocupat orașul Gode.

poată consacra toate forțele valorifi
cării plenare a resurselor lor. a po
tențialului lor economic si uman, 
potrivit țelurilor Jde prosperitate și 
progres.

Totodată, nu încape îndoială că 
solutionarea deplină si definitivă a 
stării conflictuale egipteano-libiene 
ar fi de natură să contribuie la întă
rirea solidarității celor două popoare, 
a celorlalte popoare arabe și. in gene" 
ral. a tuturor popoarelor in lupta co
mună împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste si neocolonialiste. împo
triva politicii de imixtiuni si învrăj
bire artificială, pentru independentă 
națională neștirbită, pentru afirmarea 
deplină ca popoare suverane, stăpine 
pe propriile destine.

Un asemenea curs este reclamat. în, 
același timp, in mod imperios, de in
teresele comune ale tuturor țărilor si 
popoarelor Orientului Mijlociu, in ge
neral ale tuturor popoarelor de pe 
continentul african. In prezent, când 
se depun eforturi stăruitoare, pe di
ferite căi. pentru stingerea vechiului 
focar de încordare si război din 
Orientul Mijlociu, este evident că 
apariția oricăror noi surse conflic
tuale. manifestarea oricăror noi acte 
de forță și recurgere la arme pot 
servi numai cercurilor interesate in 
perpetuarea tensiunii, in continuarea 
și intensificarea cursei înarmărilor, 
reprezintă surse de primejdii supli
mentare pentru situația din această 
zonă, nu pot decît diminua capaci
tatea de acțiune unită in vederea 
statornicirii unei păci juste și trai
nice, întemeiate pe recunoașterea 
drepturilor legitime ale tuturor po
poarelor din regiune.

Obiectivul instaurării păcii în zo
na atît de zbuciumată a Orientului 
Mijlociu constituie o cauză a tutu
ror popoarelor lumii. Toate națiuni
le. indiferent de zona geografică 
unde sint situate, sint interesate ca 
in această regiune să se instaureze 
relații trainice, de pace si colabo
rare, pentru asigurarea unui cadru 
prielnic de conviețuire și conlucrare 
rodnică între popoarele ce trăiesc 
aici. în interesul progresului și bună
stării lor. pentru inflorirea civiliza
ției. pentru infăptuirea telurilor fău
ririi unei lumi noi. mai bune și mai 
drepte.

Exprimîndu-și speranța că. prin 
eforturi comune, pătrunse de voin
ța intelegerii reciproce, conflictul e- 
gipteano-libian va fi definitiv solu
ționat pe cale pașnică, poporul ro
mân își reafirmă încă o dată senti
mentele prietenești, solidaritatea ac
tivă cu aspirațiile popoarelor arabe 
de dezvoltare liberă și progres eco- 
nomico-social, in conformitate cu 
cauza întregii umanități — pacea și 
conlucrarea între popoare.

Manifestări consacrate 
centenarului 

Independenței de stat 
a României

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
în cadrul manifestărilor culturale 
dedicate centenarului Independenței 
de stat a României și zilei de 23 
August, la Biblioteca municipală 
„Martin Luther King jr.“ din Wa
shington a avut loc vernisajul unei 
expoziții de carte românească. Expo
ziția prezintă cărți publicate în 
România, in limba română, cit și in 
limbile naționalităților conlocuitoare. 
Au rostit alocuțiuni dr. Hardy 
Franklin, directorul bibliotecii, și 
ambasadorul României în S.U.A.. Ni
colae M. Nicolae.

Au participat personalități cultu
rale din capitala S.U.A., reprezen
tanți ai Administrației și Congresu
lui, un numeros public. Expozi
ția va fi prezentată și la New York 
și în alte orașe din S.U.A.

TOKIO 26 (Agerpres). —- în cadrul 
manifestărilor dedicate centenarului 
Independenței de stat a României, la 
Tokio a avut loc o manifestare cul
turală organizată de Asociația de 
prietenie România-Japonia, sub aus
piciile Ambasadei române din Japo
nia.

în prezenta unui numeros public, 
secretarul general al asociației a 
făcut o amplă prezentare a României 
contemporane, urmată de proiecții de 
diapozitive cu imagini din tara 
noastră.

Întîlnire
L. Brejnev—J. Kadar

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 26 
iulie. în Crimeea. a avut loc o între
vedere prietenească intre Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. si Janos 
Kâdâr. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

Convorbirea a prilejuit un schimb 
de informații privind modalitățile de 
rezolvare a problemelor actuale ale 
construcției comuniste si socialiste 
în U.R.S.S. și în Ungaria. Părțile 
și-au exprimat satisfacția fată de 
dezvoltarea relațiilor multilaterale 
sovieto-ungare.

De asemenea, a avut loc un schimb 
de păreri in probleme internaționale 
actuale, precum și in chestiuni refe
ritoare la mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională.

TURCIA

Azi este prezentat 
programul noului guvern

ANKARA 26 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al Turciei, reunit 
sub președinția premierului Suley
man Demirel, a aprobat liniile ge
nerale ale programului cabinetului 
de coaliție.' Prpgramul guvernamen
tal va fi prezentat miercuri in fața 
celor două camere ale parlamentului 
de către primul ministru, informează 
agenția Anatolia.

agențiile de presă transmit:
Erich Honecker, secretar 

general al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, l-a primit pe Jorge Rebelo, 
membru al Comitetului Politic Per
manent al C.C. și secretar al C.C. al 
FRELIMO — informează agenția 
A.D.N. Cu acest prilej. Jorge Rebelo 
a reafirmat hotărirea poporului mo- 
zambican de a păși pe calea progre
sului social, in perspectiva făuririi 
unei societăți socialiste. Erich Hone
cker a subliniat solidaritatea activă 
a R.D. Germane și a P.S.U.G. cu 
Mozambicul și cu partidul său con
ducător.

întrevedere. Fidel Casiro
Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Cuba, președintele Con
siliului de Miniștri, a avut o întreve
dere cu Linden Forbes S. Burnham.

• RECORDUL EXCA
VATORULUI. Recent, in 
Uniunea Sovietică, un excava- 
tor-gigant, cu cupa de 15 mc, a 
stabilit un record mondial stră- 
bătind prin „mijloace proprii" 
o distanță de 43 km., de la mina 
Sarbai la Combinatul de înnobi
lare de la Kaciar (R.S.S. Ka- 
zahă). „Maratonul" excavatoru
lui a durat nu mai puțin de trei 
luni, dar „timpul" realizat este 
și el o performanță deosebită, 
dacă avem in vedere faptul că, 
în mod obișnuit, transportarea 
unui astfel de gigant se face prin 
demontare și durează circa doi 
ani. Cea mai bună performantă 
de pînă acum, in materie, apar
ținea unui excavator similar din 
Anglia — 21 km.

• LA SUD DE BO- 
DONI... Arhipelagul San 
Serriffe, situat în Oceanul In
dian. la vest de Sri Lanka, a 
format, nu de mult, obiectul u- 
nui supliment special — cu 
hărți amănunțite, diagrame etc.
— al ziarului britanic „Guar
dian". Ca urmare a măsurilor 
întreprinse de guvernul condus 
de generalul Pica, se arăta in 
supliment, capitala arhipelagului
— Bodoni — s-a transformat 
într-un centru economic in plină 
dezvoltare ; mai spre sud, portul 
Clarendon și localitatea turistică 
Erbar sint in curs de moderni
zare etc. Suplimentul a atras a- 
tenția unui șir de alte publicații 
occidentale, între care Buletinul 
Pieței comune, care au... repro
dus pe larg informațiile din 
„Guardian". Se pare insă că a- 
ceste publicații s-au cam pripit, 
neremareînd că suplimentul res
pectiv purta data de... 1 aprilie. 
Iar numele arhipelagului, al ca-

LA ÎNCHEIEREA „LUNII DE SOLIDARITATE

CU LUPTA POPORULUI COREEAN"

Sprijin frățesc cauzei drepte 
a poporului Coreei prietene!

Data de 27 iulie marchează în
cheierea „LUNII DE SOLIDARI
TATE CU LUPTA POPORULUI 
COREEAN" — manifestare de am
plitudine internațională, prileju
ind reafirmarea sprijinului acor
dat de forțele progresiste de 
pretutindeni cauzei reunificării 
pașnice și independente a Co
reei. Este ziua care evocă unul 
din evenimentele de hotar din 
zbuciumata istorie A a poporului 
coreean : semnarea, in urmă cu 24 
de ani. a armistițiului de la Pan- 
munjon, care a încununat lupta 
plină de eroism împotriva agresiu
nii imperialiste, pentru salvgardarea 
ființei naționale, a cuceririlor sale 
revoluționare.

Pentru poporul român, care este 
legat printr-o sinceră si trainică 
prietenie de poporul coreean. „Luna 
de solidaritate" a constituit un nou 
prilej de a-si exprima sprijinul 
frățesc, deplin, fată de lupta sa 
dreaptă pentru împlinirea aspira
ției fierbinți de a trăi într-o pa
trie unificată, liberă și prosperă — 
sentimente ce și-au găsit reflec
tare elocventă în multiplele ma
nifestări organizate în țara noastră 
în aceste zile. Animată de o pro
fundă solidaritate militantă, revo
luționară, România a susținut per
manent propunerile juste ale Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
ale președintelui Kim Ir Sen, menite 
să ducă la slăbirea încordării si 
eliminarea stării de confruntare în
tre Nord si Sud. la restabilirea le
găturilor si îmbunătățirea relațiilor 
dintre cele două părți ale tării, la 
împlinirea idealului national de 
reunificare — intre aceste propuneri 
înscriindu-se și Apelul adoptat la 
începutul acestui an de Conferința 
partidelor politice si organizațiilor 
obștești din R.P.D. Coreeană, adre
sat partidelor politice, organizațiilor 
politice si diferitelor pături sociale 
din Coreea de sud.

După cum se știe, tara noastră 
a desfășurat o intensă activitate la 
O.N.U. și in alte foruri internațio
nale. fiind coautoare la un sir de 
rezoluții vizind respectarea dreptu
rilor inalienabile ale ponorului 
coreean de a trăi de sine stătător, 
de a înainta pe calea progresului 
economic si social. în cadrul unui 
stat national unitar.

Constituie un motiv de adîncă 
satisfacție de a releva si cu acest 
prilej dezvoltarea generală a ra
porturilor de strînsă prietenie si 
colaborare dintre România si R.P.D. 
Coreeană. O contribuție de însem
nătate determinantă in acest sens 
au avut întâlnirile si convorbirile 
dintre conducătorii de partid si de 
stat, ai celor două țări. Vizita între
prinsă de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în R.P.D. Coreeană în 
1971, ca si vizita tovarășului Kim 
Ir Sen în România în 1975, Trata
tul do prietenie si colaborare sem
nat la București au jalonat cadrul 
unei rodnice dezvoltări a relațiilor 
frățești româno-coreene.

primul ministru al Republicii Coope
ratiste Guyana, aflat intr-o scurtă vi
zită la Havana. în cadrul convorbiri
lor care au avut loc cu acest prilej 
au fost examinate probleme de in
teres reciproc.

Centralele sindicale spa
niole, respectiv Comisiile Muncito
rești. Uniunea Generală a Muncitori
lor si Uniunea Sindicală Muncito
rească, și-au anunțat dezacordul cu 
măsurile economice recent adoptate 
de guvern. Astfel, Marcelino Camacho, 
responsabil al Secretariatului național 
de coordonare al Comisiilor Muncito
rești, a exprimat opinia că măsurile 
economice avute în vedere nu sînt 
de natură să rezolve situația de criză, 
aceasta amenințind, dimpotrivă, să se 
agraveze, povara crizei urmînd să fie 
suportată de oamenii muncii.

DE PRETUTINDENI
pitalei, al celorlalte localități, ca 
și al... șefului guvernului erau in 
realitate denumirile clasice ale 
unor caractere tipografice, cu
noscute oricărui linotipist sau 
secretar de redacție...

• MANUSCRISE VA
LOROASE. In BibHoteca 
centrală din Rabat au fost des
coperite două valoroase manus
crise privind relațiile dintre Ma
roc și Sicilia în secolul al 
XVIII-lea. Este vorba despre un 
memorandum și de însemnările 
de călătorie ale lui Ibn Othman, 
ambasador al sultanului marocan 
Mohammed al III-lea (1757— 
1790) care, în 1782, a efectuat o 
misiune oficială în regatul Ne- 
apole. La intoareerea spre patrie, 
ca urmare a unei furtuni, am
basadorul a fost nevoit să-și în
trerupă călătoria, timp de trei 
luni, la Palermo. El a folosit a- 
cest timp pentru studierea isto
riei și culturii Siciliei din anti
chitate și pină în timpurile sale. 
Istoricii consideră că această 
descoperire este cu atît mai va
loroasă cu cit din epoca respec
tivă a istoriei insulei aproape 
că nu există date.

• CANDIDAȚI PEN
TRU ASTRONAUTICĂ. 
7 000 de bărbați și 1 000 de femei 
s-au înscris pină acum pe listele 
de recrutare pentru viitoarele 
echipaje ale misiunilor spațiale 
americane. Dintre aceștia vor fi 
selecționate doar 150 de persoane, 
care urmează să participe la tes
tele preliminare de la Centrul 

în acest spirit, cunosc o profundă 
intensificare schimburile econo
mice. tehnico-stiintifice si culturale 
dintre țările noastre, se extinde 
practica schimbului de experiență 
în diverse domenii ale construcției 
socialiste. Relevînd această evoluție 
îmbucurătoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta recent. într-o tele
gramă adresată tovarășului Kim Ir 
Sen : „Comuniștii, oamenii muncii 
din România dau o înaltă prețuire 
relațiilor frătesti. de prietenie, co
laborare si solidaritate dintre parti
dele. țările si popoarele noastre. îmi 
exprim convingerea că aceste rela
ții vor cunoaște în continuare un 
curs ascendent. în spiritul convorbi
rilor rodnice pe care le-am avut 
împreună, al principiilor înscrise in 
Tratatul de prietenie romăno- 
coreean, în interesul reciproc, al 
cauzei unității țărilor socialiste si 
mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste".

La rîndul său. tovarășul Kim Ir 
Sen si-a exprimat „satisfacția că 
relațiile tradiționale de prietenie si 
cooperare dintre popoarele celor 
două țări ale noastre se întăresc si 
se dezvoltă tot mai mult in toate 
domeniile", apreciind sprijinul acor
dat de România noii inițiative a 
R.P.D. Coreene ca „o dovadă eloc
ventă a prieteniei trainice și coeziu
nii dintre popoarele Coreei J și 
României și o mare încurajare pod" 
tru poporul coreean in lupta ’ a 
pentru unificarea independentă, 
pașnică a patriei".

..Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean" a fost marcată 
pe plan internațional printr-o serie 
de manifestări ce reflectă simpatia 
de care se bucură politica con
structivă promovată de R.P.D. Co
reeană. sprijinul amplu întrunit de 
propunerile sale vizind realizarea 
reunificării patriei. în cadrul aces
tor manifestări se reliefează recenta 
sesiune de la Alger a Comitetului 
internațional de legătură pentru 
acțiunea de solidaritate cu poporul 
coreean, creat de Conferința mon
dială pentru reunificarea indepen
dentă si pașnică a Coreei, in fe
bruarie. la Bruxelles. Se impun a fi 
relevate in același timp o serie de 
poziții realiste exprimate în cercu
rile politice din S.U.A., inclu
siv din partea actualei admi
nistrații., privind necesitatea re
tragerii trupelor americane din 
Coreea de sud, aceasta fiind 
o condiție esențială ■ a înfăp
tuirii dezideratului poporului co
reean de a-și rezolva de sine stă
tător propriile probleme.

Este convingerea poporului ro
mân că acest deziderat vital iși va 
putea găsi deplina afirmare, cores
punzător idealurilor, voinței și 
aspirațiilor fundamentale ale intre- 
gii națiuni coreene de unitate na
țională. pace si progres.

V. IONESCU

Președintele Statelor U- 
nite, Jimmy Carter, l-a primit 
marți, la Casa Albă, pe primul mi
nistru al Italiei, Giulio Andreotti, 
aflat intr-o vizită oficială in S.U.A. 
Au fost abordate o serie de proble
me ale relațiilor dintre Italia și 
S.U.A. și ale situației politice și eco
nomice internaționale.

Populația R. P. Polone. 
La 1 iulie a.c.. populația Republicii 
Populare Polone era de 34,7 milioane 
locuitori. La Varșovia, capitala țării, 
locuiesc aproximativ 1,5 milioane per
soane. După capitala tării, printre 
cele mai populate orașe poloneze fi
gurează. printre altele. Lodz cu 810 " " I 
și Cracovia cu 700 000 locuitori.

spațial de la Houston. în conti
nuare, 40 dintre aceștia vor fi 
admiși la stagiul de antrena
mente propriu-zis, care va dura 
doi ani. în prezent, N.A.S.A. dis
pune de 30 de astronauți, dintre 
care nouă oameni de știință, 
care urmează să ia parte la mi
siunile spațiale începînd din pri
ma parte a următorului deceniu.

• PALAT AL CULTU
RII. La Ulan Bator se desfă
șoară lucrările de construcție a 
unui mare Palat al culturii. Pa
latul va cuprinde un complex 
din șase clădiri legate intre ele, 
avind in centru o sală de con
ferințe in formă de iurtă tradi
țională, cu o capacitate de 2 000 
de locuri. O altă clădire, înaltă 
de 18 etaje, va găzdui diferite 
organizații științifice și cultu
rale. Pe teritoriul complexului, 
care se întinde pe 60 hectare, se 
vor ridica, de asemenea, o bi
bliotecă și o galerie de artă. Pro
iectul noului Palat al culturii 
din Ulan Bator reprezintă o sin
teză armonioasă a celor mai 
bune tradiții arhitectonice mon
gole și a elementelor arhitecto
nice moderne.

• SCULPTURILE DIN 
PARTHENON * alte 
piese antice vor putea fi. de a- 
cum înainte, trimise în străină
tate in vederea expunerii lor, 
potrivit unei legi votate, recent, 
de Parlamentul grec. Dezbaterea 
care a precedat votul a fost fur
tunoasă. împotriva proiectului 
de lege manifestîndu-se Consi
liul arheologic al Greciei și Aso
ciația arheologilor greci, care au 
apreciat că „turismul" în străi
nătate ar putea să dăuneze pa
trimoniului arheologic național.
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