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si depășirea planului si angajamentelor
ționează pentru Înfăptuirea și depăși
rea lor, convinși fiind că pe această 
cale asigură accelerarea progresului 
multilateral al patriei socialiste ; sint 
fapte care ilustrează convingător 
înalta conștiință muncitorească, re
voluționară. competenta si spiritul de 
bun gospodar al oamenilor muncii, 
deopotrivă producători și proprietari 
ai mijloacelor de producție.

Ne-am obișnuit insă ca succesele 
din întrecere, oricît ar fi ele de

obținerea unor importante sporuri 
de producție în următorii ani ai cin
cinalului. De asemenea, participan- 
tii la adunările generale ale oameni
lor muncii — aflate in plină desfă
șurare — dezbat intr-un spirit de 
înaltă responsabilitate muncitorească 
căile concrete pentru a-și aduce o 
contribuție tot mai importantă la în
făptuirea marelui angajament.

în acest cadru 
gramele adresate

Succesele minerilor
din Baraolt

ra-

Pentru îndeplinirea obiectivului stabilit 
de clasa muncitoare la Congresul consiliilor 

oamenilor muncii:

120-130 MILIARDE LEI PRODUCȚIE 
INDUSTRIALĂ SUPLIMENTARĂ

a 
șapte 
au

luni ; nume- 
ranortat cu min- 
planuluî pe șapte 
termen cu 2—10 
bună organizare a 
din agricultură au

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, strîns uniți în jurul partidului, 
oamenii muncii din. întreaga tară — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — se pregătesc să săr
bătorească glorioasa zi de 23 August 
— ziua eliberării patriei de sub domi
nația fascistă. A intrat în tradiție ca. 
în această perioadă premergătoare 
măreței noastre sărbători naționale, 
întrecerea socialistă să cunoască un 
avint cu totul deosebit, fiecare colec
tiv din industrie, 
de pe șantiere, 
din agricultura, 
din toate sectoa
rele de activitate 
făcîndu-si un a- 
devărat titlu de 
cinste din a
.porta succese tot 
mai însemnate in 
realizarea angaja
mentelor. Amin
tim. de pildă, că 
în aceste zile știri 
primite din toate 
colturile tării a- 
nuntau realizarea 
mai devreme 
planului pe 
roase județe
drie îndeplinirea 
lunii înainte de 
zile ; printr-o mai 
muncii, lucrătorii 
reușit să asigure stringerea recoltei de 
păioase de pe aproape întreaga su
prafață într-un timp record : acestor 
realizări Ii se adaugă și revirimentul 
pe care îl cunoaște în ultimele săptă- 
mîni activitatea de pe numeroase șan
tiere de construcții.

Sintetizând. putem spune că toate 
aceste realizări de prestigiu — care 
numai pe ansamblul industriei se 
concretizează într-o producție supli
mentară de circa 11 miliarde lei — 
confirmă realismul sarcinilor de 
plan, hotărârea cu care clasa munci
toare, țărănimea, întregul popor ac-

importante, să fie privite nu ca 
limite, ci ca bază de pornire pentru 
realizări și mai mari. Această per
manentă stare de autodepăsire și de 
competiție cu propriile performante 
si cu celelalte unități constituie, d<L 
fapt, chintesența întrecerii socialiste, 
sufletul ei viu.

După cum se știe, ÎN NUMELE 
CLASEI MUNCITOARE, CONGRE
SUL CONSILIILOR OAMENILOR 
MUNCII A CRISTALIZAT ANGA
JAMENTUL DE A SE REALIZA 
PESTE PREVEDERILE CINCINA
LULUI O PRODUCȚIE INDUSTRIA
LA DE 120—130 DE MILIARDE LEI. 
încă în timpul lucrărilor congresului 
o serie de reprezentanți ai colective
lor din întreprinderi s-au angajat să 
asigure suplimentarea angajamentelor 
din acest an, creând condiții pentru

se reliefează tele- 
Comitetului Central 

al Partidului Co
munist Român, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu. de că
tre comitete jude
țene de partid, 
prin care acestea 
se angajează, in 
numele comuniști
lor din județele 
respective, al co
lectivelor de oa
meni ai muncii să 
realizeze însemna
te sporuri de pro
ducție peste pre
vederile cincina
lului. Asa. de pil

dă, județul Buzău se angajează 
să producă peste sarcinile pla
nului cincinal o producție indus
trială de 3,2 miliarde lei, județul Ca- 
ras-Severin — de 3 miliarde iei, ju- 
dqțul Dimbovița — de 3 miliarde Iei, 
județul Suceava — de 2.7 miliarde 
lei, județul Vrancea — de 1,3 miliarde 
lei. Toate aceste angajamente repre
zintă o elocventă dovadă a hotăririi 
si spiritului de răspundere cu care 
comuniștii, oamenii muncii au trecut 
la înfăptuirea angajamentului de rea
lizare peste prevederile cincinalului 
a unei producții industriale suplimen
tare de 120—130 de miliarde lei. Pe 
ce se fundamentează aceste angaja
mente asumate de județe ? Așa cum 
se desprinde din înseși telegramele

Minerii din străvechiul bazin 
carbonifer Baraolt — județul 
Covasna — consemnează in cro
nica întrecerii socialiste ce se 
desfășoară cu tot mai mare in
tensitate. in cinstea zilei de 
23 August, noi si importante 
realizări in îndeplinirea sarcini
lor și angajamentelor asumate 
pe acest an. Minerii de aici au 
furnizat patriei, peste planul la 
zi, 125 000 tone lignit și 12 000 
tone brichete din lignit. Ace
leași preocupări susținute de 
sporire a eficienței economice a 
producției au făcut ca nivelul 
planificat al cheltuielilor de pro
ducție să fie diminuat ou 48.50 
lei la fiecare 1 000 lei producție 
marfă.

Analizind aceste succese si re
zervele de care dispun, minerii 
de aici s-au angajat in adunarea 
generală care a avut loc recent 
să suplimenteze cu încă 180 000 
tone lignit si brichete din lignit .. 
producția peste plan.

(Continuare în pag. a IlI-a)
de ex-

adunare 
muncii.
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SPIRITUL UZINEI

al uzinei are un mare

a lucrat mai înainte în

Iile TANASACHE

știu... in ce pri

„Mai de- 
. „Și mai 

lingotiere". „Și ?“ 
cutare..."

După care acesta

București: noi blocuri pe șoseaua Colentina, la intersecția cu strada Doamna Ghica

I■

Cele două cuvinte le-am auzit de curind in vatra 
de oțel a Galațiului, la Uzina de piese de schimb și 
reparații siderurgice. Erau aduse ca argument intr-o 
dispută. Argument forte.

întrebăm :
— Uzina e tinără. Are doar 13 ani de producție. 

Tinerețea întregii platforme siderurgice, de altfel. 
Cum se simte acest spirit al uzinei intr-un colectiv 
atit de tinăr ?

Răspunsul e tot un argument forte. Adică un fapt. 
11 repovestim aici, pe scurt :

Un maistru dintr-un atelier 
necaz — soția ii este ră
pusă de o boală necruță
toare. Alături de omul aflat 
la greu vin cu inima des
chisă și caldă tovarășii lui 
de muncă. Vine și unul care
atelierul respectiv și a ținut-o morțiș cu plecarea in 
altă parte — motivul nu mai are importanță. Acum, 
aflindu-se intimplător in oraș, a auzit de impasul mai
strului și a ținut să-i simtă alături și umărul lui. Vine 
și directorul întreprinderii, il vede și-i spune „mu
safirului" :

— E multă lume azi lingă meșterul aflat in necaz. 
Intrucit ești mai inalt, vrei să privești in jur și să 
vezi de pe unde mai sint ? Că n-avem noi atiția 
oameni intr-un singur atelier !...

Da, omul acela care ținuse morțiș să plece din uzină

era mai inalt, și nu i-a venit greu să vadă, să nu
mere. „Văd. zice, cam pe toți cei care lucrează in a- 
telier". „Asta-i normal la noi. Știi la fel de bine ca 
și mine. Sper că n-ai uitat. Mai departe ?“ , 
parte văd oameni de la prelucrări metalice", 
departe ?“ „Și de la turnătoria de " 
„Și din secția cutare, și din secția

Numără omul, ascultă directorul.
din urmă :

— Ce zici de uzina noastră ?
Celălalt tresare.
— Ei ?

— Nu .
vință ? caută să ciștige timp 
cel plecat.

— Mi se pare destul de 
unită, nu ?

rămas fără nici un răspuns,/Întrebarea aceasta a
atunci. Cel căruia i se adresa n-a zis nici da. nici ba. 
A răspuns in schimb, în felul lui. peste citeva zile : 
revenind la matca lui adevărată, uzina — loc unde 
s-a format in meserie și ca om. Și de-o bună bucată 
de vreme lucrează cu aceeași destoinicie, alături de 
foștii lui tovarăși de muncă. Oameni care, prin con
duita și munca lor, au înrădăcinat trainic spiritul uzi
nei in această unitate tinără.

Cu planul anual 
de export îndeplinit 
în cinstea apropiatei sărbători 

de la 23 August, colectivul de 
muncitori, ingineri si tehnicieni 
de la întreprinderea de mo
soare electrice București rapor
tează un succes de prestigiu : 
îndeplinirea înainte de termen 
a prevederilor planului 
port pe Întreg anul 1977.

Analizind. in recenta 
generală a oamenilor
acest succes si posibilitățile de 
a-i da noi valențe in viitor, co
lectivul bucurestean s-a angajat 
ca. oină la marea sărbătoare na
țională „ ________ _____
ziua de 23 August — să reali
zeze in plus pentru export mo
toare electrice, grupuri de su
dură si grupuri electrogene in 
valoare de circa 14 milioane lei- 
valută. iar* pînă la sfîrsitul anu- 

65 milioane lei-valută.

a poporului nostru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se’cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întâlnit. duminică, in 
stațiunea Neptun, cu tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu multă căldură pe tovară
șul Santiago Carrillo și l-a rugat să 
transmită conducerii partidului, co
muniștilor spanioli un cordial salut 
de prietenie și solidaritate, iar Parti
dului Comunist din Spania urarea de 
noi și noi succese în activitatea des
fășurată, împreună cu celelalte forțe 
progresiste, democratice, patriotice, 
pentru adincirea procesului de demo
cratizare. pentru rezolvarea, in inte
resul poporului, a problemelor vieții 
politico-economice, pentru 
independentei 
nale, pentru, 
social.

Mulțumind 
transmis 
Ceaușescu 
prietenie 
partidului, 
împreună 
pentru sprijinul și solidaritatea ma
nifestate statornic de Partidul Comu
nist Român, de secretarul său gene
ral. fată de lupta curajoasă, plină de 
consecventă, a Partidului Comunist 
din Spania pentru apărarea și pro
movarea intereselor și aspirațiilor 
vitale ale oamenilor muncii, ale po
porului spaniol, pentru dezvoltarea 
democratică independentă a tării pe 
calea progresului, prosperității și 
bunăstării. Exprimîndu-și deosebita 
satisfacție pentru reîntîlnirea cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, el a 
urat. în același timp, poporului prie
ten român să obțină în continuare 
noi si mari victorii in vasta activi
tate de edificare a societății socialise 
te multilateral dezvoltate.

/"x în timpul întrevederii s-a proce
dat la o informare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor actuale ale 
celor două partide și a avut loc un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, ale vieții 

\ politice mondiale.
Constatînd cu deplină satisfacție 

stadiul actual al relațiilor de solida
ritate frățească statornicite între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania: tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul San
tiago Carrillo au manifestat hotărirea 
de a milita pentru întărirea continuă 
a acestor raporturi în interesul con
solidării prieteniei tradiționale dintre 
cele două popoare, legate prin puter
nice afinități de origine și limbă, 
prin idealul de drfeptate socială și na
țională, spre binele extinderii co
laborării multilaterale dintre cele 
două țări. De ambele părți s-a apre
ciat că legalizarea Partidului Comu
nist din Spania — după ce timp de 
38 de ani a fost nevoit să activeze în 
ilegalitate — reprezintă un eveni
ment important în viata politică a

întărirea
și suveranității națio- 
progres economic și

călduros, oaspetele a 
Nicolae 

cordial salut de 
partea conducerii

tovarășului 
un 

din
a comuniștilor spanioli, 

cu întreaga recunoștință

Spaniei, deschizînd noi perspective 
accelerării procesului de democrati
zare a tării, realizării aspirațiilor po
porului spaniol, spre lichidarea totală 
a rămășițelor trecutului dictatorial, 
pentru progres economic și social, 

în cursul convorbirilor s-a expri
mat satisfacția pentru cursul ascen
dent al relațiilor, pe multiple planuri, 
dintre România și Spania, subliniin- 
du-se dorința ambelor partide de a 
acționa pentru dezvoltarea raporturi
lor politice, a schimburilor comercia
le, a cooperării economice, pentru 
amplificarea colaborării tehnico-ști- 
ințifice, pentru lărgirea legăturilor 
în domeniul culturii, artei și învăță- 
mintului dintre România și Spania, 
ceea ce corespunde intereselor celor 
două popoare prietene, cauzei păcii 
și colaborării în Europa și în lume. 

Cei doi conducători de partid au 
reafirmat importanța luptei unite a 
maselor populare în marile transfor
mări politice, economice si sociale 
care au avut loc și continuă să aibă 
loc in lume și au subliniat rolul deo
sebit care revine partidelor comu
niste și muncitorești, partidelor so
cialiste, 
forțelor 
antiimperialiste, în asigurarea trium
fului păcii, democrației și progresu
lui social.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Santiago Carrillo au reafir
mat hotărîrea Partidului Comunist 
Român si Partidului Comunist din 
Spania de a milita în continuare 
pentru întărirea colaborării, prieteniei 
și solidarității dintre partidele comu
niste și muncitorești, pentru făurirea 
unei unități de tip nou a mișcării 
comuniste și muncitorești. S-a evi
dențiat că întrucît partidele comu
niste și muncitorești își desfășoară 
activitatea intr-o mare diversitate de 
situații și împrejurări determinate de 
particularitățile istorice, economice, 
sociale și naționale, diferite de la 
tară la tară, o condiție fundamenta
lă a succesului misiunii lor istorice 
este aplicarea creatoare a socialismu
lui științific la realitățile concrete. 
Aceasta presupune respectarea ri
guroasă a dreptului fiecărui partid 
de a-și stabili în mod autonom, de 
sine stătător, linia politică, strategia 
și tactica revoluționară, fără nici un 
amestec din afara, instaurarea si dez
voltarea unor relații de prietenie și 
solidaritate între partide bazate pe 
deplina egalitate în drepturi, pe sti
mă și respect reciproc. în acest ca
dru. s-a dat o apreciere pozitivă pa
șilor înregistrați spre înțelegere, con-

social-democrate. tuturor 
progresiste, democratice,

Plecarea
Luni dimineața, tovarășul Santiago 

Carrillo, secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania, si-a în
cheiat vizita in tara noastră, 
tuată la invitația 
ral al Partidului 
tovarășul Nicolae 
plecat spre patrie.

efec- 
secretarului gene- 
Comunist Român, 
Ceaușescu, și a

lucrare si elaborare de programe si 
platforme de acțiune comună între 
partidele comuniste, socialiste și 
social-democrate, alte forțe progre
siste din țările vest-europene, ceea 
ce deschide perspective rodnice de 
creștere a influenței acestora în rîn- 
dul oamenilor muncii, al maselor 
largi populare, de participare tot mai 
activă in viața politică națională și 
creează premisele unei dezvoltări 
noi, democratice, ale unei conlucrări 
tot mai fructuoase între popoare în 
lupta lor pentru pace, destindere și 
înțelegere internațională.

In cursul schimbului de păreri pri
vind situația din Europa s-a arătat 
că ambele partide acordă o deose
bită importanță lucrărilor pregătitoa
re ale reuniunii 
Belgrad, menită 
concrete pentru 
ducerii în viață 
tului final de la 
celerarea procesului de edificare a 
unui climat de încredere, colaborare 
și destindere pe continentul nostru 
și. îndeosebi, pentru trecerea la mă
suri eficiente de dezarmare și 
dezangajare militară, fără de care 
nu pot fi concepute pacea și secu
ritatea Europei. Secretarii generali 
ai celor două partide au reafirmat 
necesitatea întreprinderii de pași 
concreți pe calea dezarmării și, în 
primul rind, a dezarmării nucleare, 
pentru reducerea bugetelor și efecti
velor militare, pentru depășirea di
vizării Europei în blocuri militare 
opuse și, în general, pentru desfiin
țarea tuturor blocurilor militare.

Cei doi conducători de partid au 
exprimat și cu acest prilej solidarita
tea cu lupta popoarelor de a fi stă- 
pine pe propriile destine și bogățiile 
lor naționale, pentru eliberare și 
independență națională deplină, îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocoloniialismului, a politi
cii de discriminare rasială si ăpart- 

,. heid. pentru lichidarea subdezvoltă
rii, pentru o nouă ordine economică 
internațională.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de sinceră prietenie 
tovărășească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au reținut 
pe tovarășul Santiago Carrillo la de
jun, desfășurat intr-o ambianță de 
cordialitate și caldă prietenie, carac
teristică legăturilor tradiționale din
tre cele două partide comuniste, din
tre conducătorii Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist din 
Spania.

din toamnă de la 
să adopte măsuri 
impulsionarea tra- 
a prevederilor Ac- 
Helsinki, pentru ac-

din țară
La aeroportul Kogălniceanu a fost 

condus de tovarășii Emil Bobu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Ste
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

li și noapte, cu toate forțele, cu toate mijloacele la

IRIGAREA CULTURILOR
In aceste zile bătălia recoltei înseamnă 
IRIGAȚII
Cum funcționează sistemele de irigații 
din județul Olt
Datorită nerespectării programelor de 
zi și de noapte suprafețe întinse 
destulă apă
Cînd își face loc comoditatea, 
calculatoarele nu-i pot măsura 
secințele
Se cer eforturi susținute, intervenții 
energice din partea organelor județene

nici
con

n-au

Absorbită de puternice agregate de pompare, apa Oltului este trimisă pe zeci 
i potoli seteade kilometri de canale in sistemul Stoenești-Vișina, pentru a 

plantelor
Străbătînd lanurile unităților agri

cole care au terenurile în sistemele 
de irigații Caracal, vedem culturi 
frumoase, bine dezvoltate. Dar în 
aceste zile toride, porumbul, sfecla 
de zahăr, soia, floarea-soarelui și le
gumele sint in faza critică de dez
voltare, cind au nevoie de cantităti 
mari de apă pentru a se obține un 
rod îmbelșugat. Și unitățile agricole 
din această zonă pot asigura cultu
rilor apa necesară. deoarece ele 
au amenajate pentru irigații 63100 
ha. Din datele întreprinderii de ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare din Caracal rezultă însă că 
irigarea culturilor nu se desfășoară 
corespunzător. Udarea întîi s-a fă
cut numai pe 84 la sută din supra
fețele planificate, a doua — pe 59 
la sută, a treia — pe 24 la sută, iar 
a patra — pe 7 la sută. Este adevă

rat. pe o însemnată suprafață defi
citul de umiditate din sol a fost 
completat prin ploi. Neaplicarea u- 
dărilor pe restul suprafețelor se da- 
toreste unor cauze de ordin subiec
tiv. Care sint acestea 1

Pe parcursul zilei de 29 Iulie, zi 
mercurul termometrelor a 
30 de grade, am urmărit 

aplică udările în unitățile 
din raza sistemului Stoe- 

și 
irigarea

în care 
urcat la 
cum se 
agricole 
nești—Vișina, care înregistrează 
cele mai mari restante la 
culturilor. Tovarășul Eugen Cranta, 
șeful sistemului, a tinut să ne pre
cizeze : „Sint unități — cooperati
vele agricole Jieni, Stoenești, 
veni. Gostavățu, I.A.S. 
Stațiunea de cercetări 
racal — unde irigarea 
desfășoară neîntrerupt, 
cooperativele agricole Vișina Veche,

Slă-
Deveselu și 

agricole Ca- 
culturilor se 
în altele —

Rusănești, „Calea Belșugului" din 
Brastavăt, Studina și Scărișoara — 
programele săptămînale de udări 
nu se îndeplinesc". Ne-am îndreptat 
atenția îndeosebi asupra acestui ul
tim aspect, pentru a depista cauzele 
neindeplinirii programelor de udări 
stabilite de sistem.

Ora 8. Pornim de la statia princi
pală de pompare a sistemului Stoe
nești. amplasat pe malul riiilui Olt. 
Pe canalul magistral se pompa apă 
cu numai 14 agregate, față de 18 cit 
era nevoie pentru a se asigura de
bitul necesar irigării tuturor supra
fețelor prevăzute. Aflăm că diminea
ța. din cauza demarajului greoi din 
unele unități agricole, nu e nevoie 
de debitul de apă planificat. Și. in
tr-adevăr. așa stau lucrurile. Pe la 
ora 11 intrăm pe terenurile C.A.P. 
Gostavățu. Udătorii Petre Scarlat și

Petre Nițu terminaseră 
conductele intr-un lan 
in cultură succesivă și 
la umbră. De ce nu dati drumul la 
apă 1 — i-am întrebat. „Am da noi, 
dar nu avem motopompă — ne-au 
răspuns. Un tractor trebuia s-o a- 
ducă încă de dimineață, dar nu a 
venit nici pînă acum“. în tot acest 
timp, apa in loc să ajungă la ră
dăcina plantelor, s-a scurs fără fo
los pe canal. Pe la ora 12, mecanicul 
Stelian I. Ristea, angajat al siste
mului, ne face semn să oprim. „Cei 
de la C.A.P. Băbiciu 
acesta
debitului pentru a crește 
apei pe canale cu încă 5 cm. deoa-

de montat 
cu porumb 
se odihneau

ne spune 
au cerut suplimentarea 

nivelul

Inq. Aurel PAPADIUC
(Continuare în pag. a Il-a)
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Zi și noapte, cu toate forțele, cu toate mijloacele la

IRIGAREA CULTURILOR
(Urmare din pag. I) 

rece au pus în funcțiune și alte mo
topompe". Operativ, tovarășul Ion 
Dichiu. inginer-șef la I.E.L.I.F. Ca
racal. care ne însoțea în acest raid, 
ia legătura prin statia radio cu sis
temul. Aflăm că la stația de la Olt 
au mai fost puse în funcțiune încă 
trei agregate de pompare. Iată deci 
că îp unele unități agricole activi
tatea de udare a culturilor intră in 
normal abia către ora prinzului, 
pierzindu-se practic cite o jumătate 
de zi, ceea ce explică și nerealiza- 
rea programelor de udări.

Că lucrările se pot desfășura și 
altfel o dovedește experiența unor 
unități agricole, unde irigarea cul
turilor a 1'ost temeinic organizată. 
Pe terenurile C.A.P. Slăveni, încă 
din primele ore ale dimineții, erau 
în funcțiune toate cele 27 de moto- 
pompe planificate. Lingă un grup de 
motopompe îl găsim pe tovarășul 
Traian Iana. șeful fermei vegetale. 
„La noi — ne spune acesta — se Iri
gă continuu, zi și noapte. Numai așa 
vom putea obține 9 tone de porumb 
boabe la hectar si 56 tone de sfeclă 
de zahăr cit ne-am propus. In per
manentă. cîte doi. prin rotație, din 
cei 15 membri ai consiliului de con
ducere, urmăresc zi și noapte modul 
cum se aplică udările".

Din păcate există și alte unități 
agricole unde nu s-a înțeles necesi
tatea imperioasă de a se iriga cultu
rile cu toate forțele. Din pro
gramul de 468 ha stabilit de sis
tem pentru săptămîna 23—29 iulie 
s-au realizat numai 106 ha. Cum se 

I explică această situație ? „La înce
putul săptămînli a plouat si pămîn- 
tul are destulă apă. așa că am între
rupt irigațiile" — explică inginerul 
Florea Crașoveanu. președintele co
operativei. Este o concepție greșită, 
care trebuie combătută energic, cu 
atît mai mult, cu cit. așa cum ne-au 
spus tovarășii din conducerea siste
mului, și in alte unități agricole unii 
specialiști gîndesc la fel. din care 
cauză la cea mai mică ploaie opresc 
udarea culturilor, fapt ce dereglează 
pentru cîteva zile întreaga activita
te de irigații. Rațiunea irigațiilor 
este tocmai de a asigura în perma
nentă apă culturilor la un nivel op
tim. Or. faptul că la această dată 
deficitul de umiditate din sol este 
de 700—900 mc de apă la hectar dove
dește că sistemul trebuie exploatat Ia 
întreaga rapacitate și udările să se 
desfășoare fără pauze, ziua și noaptea.

Mai grav este faptul că multe u- 
nități agricole din sistemul Stoenești
— Vișina nu acceptă să aplice udări 
pe suprafețele programate săptămi- 
nal de către sistem. In perioada 16— 
22 iulie din 8 102 ha programate, u- 
nitățile agricole și-au prevăzut să 
irige culturile numai pe 4 945 ha ; 
în perioada 23—29 iulie din 9 243 ha
— pe 4 597 ha, iar pe săptămina in 
curs — 30 iulie-5 august — din 7 171 
ha — pe 6 000 ha. Posibilitatea sta
bilirii unor suprafețe mai mari decit 
e nevoie este exclusă, deoarece pro

BBBBBBSHflBBBBBBDBBBBBBBBBBS
— De ce nu funcționează telefonul 

interurban 1
— Că nu funcționează.
— Bine, dar avem nevoie de 61.
— Și dacă aveți ce. să-l repar eu ? !
Ce-ați face dacă ați avea nevoie 

de un telefon interurban, dacă ați 
solicita relații în legătură cu defec
țiunea lui și dacă funcționara de 
serviciu v-ar răspunde ca mai sus ? 
Ați apela la prima posibilitate care 
vă stă la îndemină, solicitînd con
dica de sugestii și reclamatii. Exact 
așa am procedat și noi la sectorul 
telefoane al oficiului poștal din cen
trul orașului Rm. Vîlcea. Dar res
pectiva funcționară, pe nume Florica 
Mihăilescu. ne-a răspuns pe același 
ton : „Condica nu se dă decit cu 
aprobarea șefei".

Alături de alte forme de control, 
în sectorul serviciilor publice s-a in- 
stituționalizat și controlul direct al 
cetățeanului. Acest control se mate
rializează in diferite forme. între care 
și obișnuitele condici de sugestii și 
reclamatii. care sînt și trebuie să fie 
un instrument prin care să se reali
zeze un dialog permanent — in fo
losul ambelor părți — între solicitan
tul și organizatorul de servicii. Am 
făcut această precizare pentru a în
țelege că participarea cetățeanului la 
perfecționarea serviciilor publice, 
prin exprimarea opiniilor în condi
cile de sugestii si reclamatii. nu este 
o favoare, ci un drept ce-i revine 

gramarea se face prin calculator 
care indică cu precizie terenurile ce 
trebuie irigate pe baza rezervei de 
apă din sol. Și totuși, există specia
liști care pun la îndoială „corecti
tudinea" calculatorului. La întreba
rea : cit ați prevăzut să irigați in 
săptămina aceasta ? — tovarășul Flo
rea Crașoveanu ne-a răspuns: 121 ha.

— Bine, dar calculatorul a stabilit 
că Ia Scărișoara culturile trebuie 
irigate pe 926 ha.

— Ei. dacă ar fi să mă iau după 
calculator, ar trebui să irigăm și zi 
și noapte și tot n-am face fată...

Da. asa ar trebui să se aplice u- 
dările, ZIUA ȘI NOAPTEA. Și prin 
toate mijloacele, cu toate forțele ! 
Numai că deficiențele existente aici, 
ca și în alte cooperative agricole, în ce 
privește organizarea activității de iri
gații nu permit acest lucru. Și atunci 
de vină e... calculatorul că a stabilit 
suprafețe prea mari pentru a se 
iriga. Păcat că aceste calculatoare nu 
pot calcula și consecințele unei ase
menea nepăsări, ale unei asemenea 
mentalități.

Trebuie înțeles că irigarea tuturor 
suprafețelor programate nu este o 
chestiune benevolă, ci o obligație de 
primă importantă pentru obținerea 
unei recolte mari.

Se impune deci o intervenție e- 
nergică din partea comandamentului 
județean, a organelor agricole jude
țene pentru a îndrepta lucrurile pe 
făgașul normal, ceea ce înseamnă iri
garea corespunzătoare a culturilor pe 
toate suprafețele planificate.

...în contrast cu mari posibilități nefolosite

în calitate de beneficiar al acestora, 
un drept pe care i-1 atribuie socie
tatea în sistemul ‘ei de control demo
cratic.

— în ce ne privește — ne spune 
tovarășul Vasile Popovici, șeful ser
viciului plan al I.C.S. Alimentara — 
ne străduim ca toți responsabilii de 
unităti să dea 
dovadă de toată 
solicitudinea fată 
de sesizările cum
părătorilor. A- 
ceastă preocupa
re angajează atît 
personalul ope
rativ de control, 
cit si factorii de 
decizie din între
prindere. De cu- 
rînd. s-a analizat 
în consiliul oa
menilor muncii 
modul în care au 
fost rezolvate pe semestrul I sesi
zările făcute de cetățeni în con
dicile existente în toate cele pes
te 100 de unităti ale întreprin
derii noastre. Deși în proporție de 
80 la sută, reclamațiile au fost ana
lizate și s-au transmis răspunsuri 
personale cetățenilor, consiliul oa
menilor muncii a criticat atitudinea 
unor responsabili de unități si a unor 
șefi de compartimente care subapre- 
ciază uneori sesizările cumpărători
lor. Pentru înlăturarea acestor de

Din canalul magistral — fotografia din stînga — apa este pompată zi și noapte pe rețeaua de canale ale cooperativei agricole Gostavățu. unde irigarea po
rumbului, sfeclei de zahăr și a culturilor duble se desfășoară neîntrerupt. La cooperativa agricolă Băbiciu — fotografia din dreapta — lanurile de porumb 

arată ca după ploaie. Explicația ? Aici, irigațiile nu cunosc pauze. Nici ziua, nici noaptea

ficiențe, s-a stabilit ca. o dată pe 
lună, fiecare dintre membrii consi
liului oamenilor muncii să controleze 
direct în unităti modul de rezolvare 
a sesizărilor făcute in condici.

Se procedează oare peste tot în 
acest fel ? In unele locuri — așa cum 

„Aveți aprobare să scrieți în condica 
de sugestii și reclamații ?“ 

--------------  Anchetă cetățenească la Rm. Vîlcea---------------
vom vedea în continuare — răspun
sul este negativ.

— Condica ? Noi nu dăm condica 
— ne spune C. Cojocaru, casier- 
vinzător la agenția C.F.R. — _ decît 
cu aprobarea șefului. Ce s-ar întâm
pla dacă toată lumea ar cere condica 
și ar scrie ce vrea în ea ?

Dialogul de mai sus s-a repetat 
aproape aidoma și la sectorul servi
cii poștale al Direcției județene de 
specialitate, si la secția de spălăto
rie și curățătorie chimică a coope
rativei „Progresul", unde aveam să

Exemple pozitive...

Conform programării făcute la sistemul Stoenești-Vișina. de pe valea Oltului, cele două motopompe (foto
grafia din stingă) trebuiau să funcționeze din plin, pentru a pompa apă pe un canal de la C.A.P. Scărișoara. In ziua 
raidului, oină la ora prinzului. nimeni insă nu le pornise. Ce piriu frumos — veți zice — privind fotografia a doua. 
Eroare ! Este linul din canalele de evacuare ale sistemului Stoenești. după cum se vede plin „ochi". Mii de metri eubi 
de apă aduși aici eu mare consum de energie, in loc să ajungă la rădăcina plantelor însetate, se întorc de unde au 
plecat — in Olt. Motivul ? Vi-| înfățișează fotografiile care urmează. Motopompele amplasate pe canalele cooperativei 
agricole Scărișoara nu funcționau. Asa arată un... loc de muncă (fotografia 3). si nimeni din conducerea cooperati
vei nu se sinchisește. Motopompa care se vede in fotografia următoare a funcționat pină acum doar 15 zile. „Am anun
țat conducerile stațiunii de mecanizare din Rusănești și cooperativei agricole Scărișoara că s-a defectat. Nimeni 
însă nu a mișcat un deget. Și iată, plantele au feerie de apă !...“ — pe spunea cu năduf mecanicul Vasile Florea 
Marin. ‘ Foto > A. I'apadiuc

constatăm, in final, că respectivele 
condici continuă să aibă o singură 
calitate : sînt imaculate I

Dacă in unele locuri posibilitatea 
cetățeanului de a face sesizări este 
blocată prin astfel de procedee. în 
altele — fapt și mai grav — îi ește, 
practic, refuzată. Solicităm condica 

de sugestii și reclamatii la unitatea 
de reparații aparate de uz casnic a 
complexului cooperației meșteșugă
rești „Nord".

— Ce-i aia condică 7 Noi n-avem 
așa ceva — ne răspunde scurt șeful 
unității, C. Verescu.

Același răspuns aveam să-l pri
mim la toate unitățile, in număr de 
10. ale respectivului complex.

— Nu se poate — se arată surprins 
tovarășul Ion Ciocan, președintele 
cooperativei. Am dat dispoziție șefu

lui biroului personal și învățămint 
să răspundă personal de rezolvarea 
sesizărilor din condici.

— Nu e adevărat — se disculpă 
Gh. Caravan, șeful biroului personal 
și invătămînt. Eu răspund doar 
de sesizările adresate in scris 
conducerii cooperativei.

— Atunci, cine 
se ocupă de con
dici ? — se în
treabă. de-a drep
tul mirat, pre
ședintele,

Fără comen
tarii !

în perioada 1 ia
nuarie—30 iunie, 
la raionul „Ra
dio - tv - muzi
că - foto" al super- 
magazinului „Co- 
zia". cumpărăto
rii au consemnat

în condică 15 sesizări, propuneri și 
reclamatii vizind probleme referitoa
re la aprovizionarea unității, calita
tea unor produse vindute. atitudinea 
necorespunzătoare a unor lucrători. 
In dreptul lor. pe spațiul rezervat 
„pentru măsuri", nici un răspuns (?!).

— De ce ? — il întrebăm pe șeful 
de raion.

— Nu noi sîntem de vină. Noi am 
înaintat sesizările direcției.

A doua zi. la Direcția comercială : 
— Nu ne-au trimis nici o sesizare 

și nici nu trebuiau să ni le trimită 
nouă — se arăta, nedumerit, tovară
șul Gh. Dobrin, director adjunct al 
acestei instituții.

— Atunci, unde sînt cele 15 se
sizări ?

— ? !
Două zile la rind. nimeni n-a pu

tut să ne dea nici un răspuns, pen
tru ca. in final, după îndelungi cer
cetări. să se afle că tovarășul Ion 
Grâdinaru. adjunctul șefului de ra
ion. a „intenționat" să le inmineze 
directorului de complex. Gh. Bor- 
dea, pentru ca acesta, la rindul său. 
să le inmineze Direcției comerciale. 
„Pină la urmă — zice Grâdinaru cu 
candoare — am uitat unde le-am 
pus și abia azi am dat peste ele".

Ceea ce surprinde din cele rela
tate este faptul că organizatorii 
serviciilor publice din Rm. Vîlcea, 
in loc să analizeze sesizările cetă
țenilor cu toată atenția, pentru a 
trage învățăminte, unii dintre cei 
învestiți cu asemenea responsabili
tăți se uită chiorîș la aceste sesizări, 
adoptă tot felul de „metode" pentru 
a le elimina din... condică. Nu e de 
mirare deci de ce aceste instru
mente aflate la indemina cetățe
nilor pentru a-și spune părerea 
nu au încă peste tot eficienta scon
tată.

C. PR1ESCU 
I. STANCIU

Preocupări 
ale industriei ușoare 

pentru înnoirea 
și diversificarea 

producției
Copiii reprezintă o bună parte din 

populația țării : circa cinci milioane 
de fetițe și băieți sub 14 ani, cu gus
turile și nevoile lor specifice în ma
terie de îmbrăcăminte și încălță
minte. Iată de ce, în cadrul preocu
părilor sale de satisfacere a cerințe
lor tuturor categoriilor de cumpără
tori, la nivelul sarcinilor rezultate 
din hotărîrile Congresului al XI-lea, 
industria ușoară acordă o atenție 
deosebită producției destinate copii
lor.

In urma aplicării în viață a pre
vederilor din Programul de îmbună
tățire a aprovizionării populației pe 
ultimul trimestru din 1976 și primul 
semestru al acestui an, eu toate ca
tegoriile de mărfuri, aprobat de Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie a- 
nul trecut, s-a dat o atenție deose
bită articolelor pentru copii. Volu
mul acestora a crescut simțitor : in 
primul semestru al acestui an s-au 
produs cu 48 la sută mai multe con
fecții decit in perioada corespunză
toare a anului trecut, cu 30 la sută 
mai multe tricotaje, cu 30 la sută 
mai multă încălțăminte, cu 23 la sută 
mai multe jucării. Este semnificativ 
faptul că ponderea pe care articolele 
pentru copii o reprezintă în totalul 
producției acestor sectoare ale indus
triei ușoare este de 34 la sută la În
călțăminte și între 27—30 la sută la 
confecții și tricotaje.

Aceste importante sporuri cantita
tive au fost posibile in primul rind 
datorită eforturilor depuse de colec
tivele de oameni ai muncii din uni
tățile producătoare, dar și creșterii 
capacităților de producție prin dez
voltarea unora dintre întreprinderile 
cu experiență ‘și cu bun renume în 
fabricația de îmbrăcăminte și încăl
țăminte pentru cei mici („1 Iunie" — 
Timișoara, întreprinderile de trico
taje din Iași și Suceava, de confecții 
din Călărași), ca și prin profilarea 
unora din cele noi, cum este cazul 
fabricii de confecții din Reșița, in
trată in funcțiune a.nul acesta și care 
produce, in exclusivitate, îmbrăcă
minte pentru copii. Făcînd un simplu 
calcul aritmetic rezultă că in prima 
jumătate a anului s-au produs pen
tru fiecare copil 11 piese de îmbră
căminte, confecții, textile și tricotaje 
și cite 3,5 perechi de încălțăminte. 
Sint cifre revelatoare care se râs- 
frîng pozitiv în aprovizionarea ma
gazinelor cu articole pentru copii și 
răspund creșterii simțitoare a cererii 
înregistrate de comerț la această ca
tegorie de mărfuri. După crearea 
unităților „Materna", în Capitală și 
in alte localități din țară, a devenit 
tot mai evidentă necesitatea sporirii 
cantității și varietății articolelor pen
tru copii. Creatorii au elaborat mii 
de noi modele. Numai pentru actua
lul sezon estival s-au introdus in fa
bricație circa 1 500 de modele de con
fecții.

— Se cuvine reținut faptul — ne 
spune tovarășul Ion Farcaș, director 
general adjunct al Direcției desfa
cere din Ministerul Industriei Ușoa
re — că în tot ceea ce se creează 
și se produce pentru copii se ur
mărește îmbinarea frumosului cu 
utilul, cu funcționalitatea. Impri- 
meurile sînt mai inspirate și mai 
adecvate vîrstei destinatarilor, co
loritul este mai viu, mai divers. 
Folosirea pe scară largă a fire
lor sintetice, a țesăturilor rezultate 
din amestecul de fire sintetice și ar
tificiale. a înlocuitorilor de piele a 
făcut posibilă o pronunțată diversifi
care a gamei sortimentale, concomi
tent cu obținerea unor produse de 
bună calitate, frumoase și practice. 
La toate acestea se adaugă’ men
ținerea unui nivel de preț scăzut ; 
după cum se știe, articolele pentru 
copii sînt degrevate de orice impo
zit. iar utilizarea unor materiale 
ieftine si frumoase a contribuit la 
menținerea unui nivel de preț
scăzut. in conformitate cu cel 
prevăzut. As dori să mențio
nez • insă că sîntem preocu
pați, în prezent, de transpunerea în 
fapt a sarcinilor. în acest sens, re
zultate din cuvintarea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recentul Con
gres al consiliilor oamenilor muncii, 
pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității articolelor pentru copii, a îm
bogățirii gamei sortimentale. Se află 
in curs de elaborare un program 
complex privind orientarea produc
ției destinate celor mici, diversifica
rea mai accentuată a structurii sor
timentale, în general o mai bună a- 
daptare la cerințele pieței.

Rodica ȘERBAN

Cuvin ful 
cititorilor, 

CUVINTUL 
OAMENILOR

MUNCII
In interesul bunului mers 

ui economiei naționale
Energie care poate fi 

recuperată
CONSTANTIN STROIE. maistru 

forjor ia întreprinderea de utilaj 
petrolier Tîrgoviște :

De mai multi ani. la forja între

prinderii de utilai petrolier din Tir- 
goviste. forjorii — muncitori, teh
nicieni. maiștri — discută, ou în
dreptățit temei, despre necesitatea 
instalării la usi si ferestre. în di
verse puncte din hală, a unor per
dele de aer cald. Asemenea instala
ții ar menține un climat constant de 

lucru, absolut necesar producției de 
piese foriate si tratate si muncito
rilor din hală. S-a propus mon
tarea unor radiatoare, a unor 
ventilatoare electrice. Ideea soluțio
na problema, dar a fost repede a- 
bandonată. Era si cazul : costau 
scump si consumau enorm. Aban
donarea ideii radiatoarelor electrice 
a fost un lucru înțelept. Căldura de 
care avem nevoie se află la noi în 
forjă. In fiecare oră. cele 10 cup
toare. cind nu sînt încărcate la ca
pacitate. pierd fără folos circa 
10 000 kilocalorii. echivalentul unui 
mare consum de combustibil con
vențional. în cazul nostru, de gaze. 
Socotesc că această cantitate de 
căldură este mai mult decît îndes
tulătoare si posibil de recuperat, 
întreprinderea de utilai petrolier 
Tîrgoviște dispune de un corn de 
cadre tehnico-ingineresti deosebit 
de valoros, care a materializat idei 
mult mai complexe. Cît despre noi. 
muncitorii și tehnicienii secției for
jă, îi asigurăm de tot sprijinul.

O investiție 
în așteptarea 
unui inginer 

greu deplasabil...
Ing. EMIL CUBLEȘAN. directo

rul întreprinderii de industrializare 
a cărnii Cluj-Napoca :

Sînt nevoit să apelez la ziar 
pentru a invita pe tovarășa in
giner Vrejoiu, de la Institutul de 
studii si proiectări construcții 
pentru agricultură si indus
tria alimentară-București, să vină 
de urgență la Cluj-Napoca să-și 
termine lucrarea de proiectare. Mai 
precis — să găsească o soluție pen
tru racordarea rețelei de canalizare, 
înt.rucît cea preconizată inițial nu 
este corespunzătoare. Tuburile de 

canalizare prevăzute în proiectul 
pe care l-a făcut sînt mai mari de
cît rețeaua la care urmează să fie 
racordate. Din această cauză o in
vestiție de circa 30 milioane lei — 
„extinderea antrepozitului frigo
rific" — nu poate funcționa 
normal, în condiții îgienico-sani- 
tare corespunzătoare.

Adresele, telegramele și telexuri
le, intervențiile pe diferite căi n-au 
avut ecou la tovarășa inginer Vre
joiu, autoarea proiectului canaliză
rii. Ne miră și atitudinea conducerii 
Institutului de studii și proiectări 
in cauză, care n-a luat măsuri timp 
de peste un an de cind curg ape
lurile noastre. Menționez că prima 
invitație a fost făcută la 4 aprilie 
1976. La data de 21 iunie 1977 am 
fost anunțați de șeful direct al tov. 
Vrejoiu că pină la 5 iulie documen
tația va fi refăcută. Chiar în acea 
zi ne-am prezentat după ea. dar ni 
s-au cerut scuze că... nu e gata, dar 
că pină la 15 iulie tovarășa Vrejoiu 
o să vină, în sfirșit. la fața locului. 
Am așteptat în zadar. Oare ce forțe 
ar putea deplasa pe autorul unui 
proiect greșit să-și îndeplinească 
obligația de a-1 reface pentru a se 
putea finaliza o importantă investi
ție a industriei noastre alimentare?

Cum se pierd
cîte 5-10 minute

din timpul 
de lucru

Ion Petreanu. maistru. secția 
foriă. întreprinderea de rulmenți 
Alexandria :

Ca toate colectivele de muncă 
din întreaga tară, si cel din uni
tatea noastră este ancorat în pre
zent cu întreaga capacitate în acti
vitatea de îndeplinire si depășire a 
sarcinilor de plan. Realizarea aces

tor obiective presupune. înainte de 
toate, un înalt spirit de disciplină 
din partea fiecărui lucrător. Si 
ceea ce caracterizează colectivul 
nostru tînăr este preocuparea per
manentă pentru respectarea fermă 
a disciplinei muncii. Trebuie s-o 
spunem însă deschis că in unele 
compartimente din unitate se mai 
intîlnesc cazuri de absente nemo
tivate. de întîrzieri de la programul 
de lucru. Este vorba. în primul 
rind. de cei care „ciupesc" cite 5 
pină la 10 minute atit la preluarea 
schimbului, cît si la terminarea a- 
cestuia. La nivelul secției foriă. în 
care îmi desfășor activitatea, de 
pildă. 10 minute nelucrate echiva
lează cu o pierdere de circa 150 ine
le de rulmenți, ceea ce pentru co
lectivul nostru înseamnă mult. De

Pe teme
Navetiștii și orarul 

autobuzelor
CONSTANTIN PREDA, comuna 

Golești, Vîlcea :
Zilnic pleacă din comuna noastră 

spre întreprinderile si instituțiile 
din municipiul Rm. Vîlcea sute de 
muncitori, maiștri, alte categorii de 
angaiati. Din păcate insă, toti 
ajungem la locurile de muncă cu 
peste o oră mai devreme. Cauza : 
programul necorespunzător al auto
buzelor puse la dispoziția nave
tiștilor. De exemplu, prima cursă 
de dimineață de la ora 5 este luată 
pur si simplu cu asalt, deoarece al 
doilea autobuz pornește în cursă 
după 2 ore si un sfert. La fel se 
întîmolă lucrurile si seara pentru 
muncitorii din schimbul al III-lea, 
ultimul autobuz avindu-1 la ora 20. 
Toate aceste neajunsuri le-am 
adus și la cunoștința conducerii 
I.T.A. Rm. Vîlcea. Ni s-a răspuns 

aceea, nu putem fi indiferenți fată 
de absentele nemotivate (fie nrin 
întîrzieri. fie prin plecări de la lo
cul de muncă mai devreme cu 5 
pină la 10 minute) pe care le înre
gistrează lucrători ca Ion Ancu, 
Constantin Barbu. Marian Cheran. 
In asemenea situații, care se răs
frâng negativ asupra productivității 
muncii, colectivul nostru a analizat 
fiecare caz în parte. manifestând 
atitudine combativă, intransigentă. 
Prin asemenea analize, prin satiri
zarea la gazeta de perete a abate
rilor de la disciplină, prin carica
turi. prin prelucrarea regulamen
tului de ordine interioară, s-a ajuns 
ca în ultimul timp frecventa absen
telor nemotivate si a întârzierilor 
la program să se reducă simțitor. 

sociale...
că propunerile noastre nu pot fi 
luate în considerare oe mo
tiv că orarul autobuzelor a fost 
tipărit. De ce la tipărirea mersului 
autobuzelor nu s-a tiriut seama de 
cerințele călătorilor ?

Măsuri energice 
pentru protecția 

locurilor 
de agrement

Ing. VASILE BOZINTAN, inspec
tor sef al Inspectoratului silvic al 
județului Cluj :

Pentru protecția mediului am
biant și crearea unor condiții mai 
bune de recreare în aer liber. în 
jurul municipiului Cluj-Napoca 
s-au executat împăduriri pe 320 ha 
terenuri neproductive, mai ales în 
zonele de agrement Feleac. Făget, 
Mănăștur. Baciu, Gheorgheni. Nu
mai în ultimii doi ani s-au execu

tat asemenea lucrări pe 150 de ha 
și acțiunea continuă. S-au plantat 
nuci și plopi in aliniamentele dru
murilor secundare și pe cursurile 
de apă. Este necesar insă să se 
exercite un control mai riguros a- 
supra ocrotirii acestei plantații, să 
se limiteze vetrele de foc care a- 
menință să provoace incendii, să 
se instaleze coșuri pentru reziduuri. 
Cei vinovati să fie sancționați.

...si diverse
• Nu vrea casierul și pace ! 

Anul trecut am predat, pe bază 
de contract, o cantitate de struguri, 
urmînd să primesc contravaloarea 
acestora de la cooperativa de cre
dit Vedea din comuna Văleni, ju
dețul Olt. Casierul acestei coope
rative a refuzat însă în mod abu
ziv să-mi plătească banii. pe 
motiv că mă potrivesc la nume ou 
un alt consătean al meu si. chipu
rile. i-ar fi dat lui banii. Cum nu
meroasele mele solicitări si depla
sări la sediul cooperativei au ră
mas fără rezultat, solicit și pe a- 
ceastă cale ca cei în drept să in
tervină pentru curmarea abuzului 
si sanctionarea celui vinovat. (Ma
rin D. Bălășan. comuna Nicolae 
Titulesou. județul Olt).

• Străzile din cartierul Titan- 
București au fost împinzite, cu 
cîțiva ani în urmă, cu sute de 
conteinere din beton, cu usi meta
lice. in care erau adăpostiți reci- 
pienții pentru depozitarea gunoiului 
menajer. Prin utilizarea în prezent 
a conteinerelor metalice adecvate, 
cele din beton au devenit... adăpost 
pentru pisici și cîinii vaga
bonzi. Așteptăm intervenția ad
ministrației domeniului public spre 
a li se găsi o altă întrebuințare. 
(P. Gheorghiu, cartierul Titan, 
București).
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Sosirea unei delegații 
a Confederației Sindicatelor Suedeze

I
I DIVERS I

I

Luni seara a sosit în Capitală o de
legație a Confederației Sindicatelor 
Suedeze — L.O., condusă de Gunnar 
Nielsson, președintele confederației, 
care, la invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din

România, efectuează o vizită în tara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul OtoDeni. 
delegația suedeză a fost salutată de 
tovarășul Gheorghe Pană, președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R.. 
de alti reprezentanți ai sindicatelor.

Alteței Sale Regale JEAN
Mare Duce al Luxemburgului

Vă adresez sincere condoleanțe in legătură cu încetarea din viață a 
prințului Charles de Luxemburg.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

sArbAtoarea naționala a jamaicAi

I
I

De la 
străbune

I
I

Întîlnire la Consiliul Central 
al U.G.S.R.

I
I
I
I
I
I
I

la nepoate
Muzeul județean de istorie 

Galați a expus o interesantă co
lecție de artă populară intitulată 
„De la străbune la nepoate". 
Se află aici țesături de lină, cte 
bumbac și borangic, prosoape, 
traiste, obiecte de port, cerami
că etc. culese ■ de pe teritoriul 
județului, unele din ele datină 
de la sfirșitul secolului al XVII- 
lea. Dincolo de faptul că expo
ziția este de mare folos specia
liștilor, demonstrind locul im
portant ce-l ocupă Galațiul pe 
harta etnografică a țării, ea se 
adresează deopotrivă marelui pu
blic, invitîndu-le pe nepoatele 
contemporane să prețuiască și 
să urmeze frumoasele tradiții 
și pilda străbunelor.

I
I
I
I
I
I
I

I CC

I
I

I
I
I
I

„Cascadorii
Conducătorul auto Hajnal 

Zoltan din orașul Sf. Gheorghe, 
după Ce a dat „de dușcă“ cîte
va sute de grame de rachiu, i-a 
venit o poftă teribilă de... fruc
te. Fără să stea mult pe gînduri, 
s-a suit la volanul autoturismu
lui „Dacia 1300 Combi", proprie
tatea unității la care lucrează. 
Și pentru ca în drum spre li
vadă să nu se plictisească, și-a 
luat și tovarășul de pahar, în 
persoana lui Iovan loan. La ie
șirea din orașul Sf. Gheorghe, 
H. Z. pierde însă controlul 
volanului, iar mașina începe 
să danseze de la o margine la 
alta a șoselei, rupe un indicator 
plantat în beton, sare peste 
șanț, se dă peste cap. Intr-un 
tirziu, cei doi „cascadori" se tre
zesc la spital...

I
I
I
I
I
I
I

I
Căldură
mare!

I
I
I
I
I
I
I
I

Trenul nr. 6227, care oleacă din 
Iași către Hirlău (la ora 20,45), 
duce acasă, in comunele Leț- 
cani, Dumești, Poă'u Iloaiei, 
Erbiceni, Belcești, Cotnari etc. 
ultimii navetiști șl diverși călă
tori intirziați de la alte trenuri. 
Unii dintre aceștia din urmă, 
din cauza îndelungatei „aștep
tări" in restaurantul gării sau 
in alte bodegi megieșe, se sule 
in tren puși pe scandal. Deună
zi, cițiva dintre navetiștii din 
comunele Lețcani și Dumești, 
încălziți de soare și băutură s-au 
incăierat. Și, ca s-o facă lată, 
au tras și semnalul de alarmă. 
Apoi s-au gindit că n-ar fi rău 
să-i provoace la un duel pe na
vetiștii ~ 
A fost 
scaune 
capete sparte. Sesizată, miliția 
căilor ferate a luat acum toate 
măsurile pentru a-i depista 
cuminți pe scandalagii.

_______________Ipe na- 
din Belcești și Cotnari, 

o răfuială de pomină, cu 
stricate, cu geamuri și

fi

I Biletele

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I la control! I
I
I
I
I
I
I

Acestei Invitații nu l-au putut 
da curs cetățenii Otvos Ștefan, 
loan Văcar, Emilian Bozdacu și 
alții, care călătoreau deunăzi pe 
un autobuz I.T.A. din satul Cor- 
padea spre Cluj-Napoca. „Am 
plătit, dar n-avem bilet" au zis 
ei. „Dacă n-aveți bilet, plătiți 
amenda" — a decis controlorul. 
Și călătorii incorecți s-au căutat 
repede prin buzunare. Ciudat în 
toată povestea e faptul că cei 
amendați... plătiseră cu adevărat 
costul călătoriei, dar șoferul 
loan Pasc „uitase" să le elibe
reze biletele. Pentru „amnezie" 
el a fost sancționat de condu
cerea unității cu retrogradare 
pe două luni și a fost trimis în 
fața comisiei de judecată a 
treprinderii.

in-

I
I
I
I
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I
N-aveti un»

I

I
vagon in... 
minus?

I
I

I
an, 
in-

I
I
I
I
I

De peste o jumătate de 
vagonul cu nr. 315372802704 
cărcat cu melasă rătăcește prin 
stația C.F.R. Borzești și nu-și 
găsește stăpinul. A fost adus 
aici dinspre Ciceu. Văzind pro
babil că melasa nu poate fi fo
losită nici la fabricarea cauciu
cului, nici a polistirenului, pe- 
trochimiștii l-au garat pe una 
din liniile moarte inscriindu-l 
la capitolul „prisos". In pofida 
zecilor de telegrame trimise că
tre toate regionalele C.F.R. din 
țară, nu s-a aflat încă cine este 
beneficiarul. Dar nici fabrica 
furnizoare, tl facem cunoscut și 
pe această cale in speranța că 
se va găsi păgubașul.

I
I
I
I
I
I

I
I

Unde nu-ți 
fierbe oala

I
I

I
din bătrini că nu 
bagi unde nu-ți

I
I
I
I

Zice o vorbă 
e bine să te 
fierbe oala. Știu acest lucru fi 
frații Sandu si Pândele Geică, 
fochiști la Fabrica de mobilă 
din comuna Bălcești (Vilcea). 
Dar fochiștii au tinut să facă 
pe... sudorii. Luind un aparat de 
sudură s-au apucat de repara
ții. fără să posede 
cunoștințe. Isprava 
mas fără urmări, 
secțiile fabricii 
scrum.

După „sudură", frații au flu
ierat a pagubă care s-a ridicat 
la

minimum de 
lor nu a ră- 
una dintre 

făcîndu-se

peste 100 000 lei.

I
I
I
I
I
I

I

Rubricd realizată de
Gheorqlie GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I

Tovarășul Gheorghe Pană, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. s-a întîlnit. luni dimineață, 
cu președintele Federației Egiptene 
a Muncii. Saad Mohamed Ahmed, 
care se află în tara noastră ca oas
pete al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

în timpul întîilnirii. desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească.

cei doi președinți s-au informat reci
proc asupra activității si preocupări
lor actuale ale celor două centrale 
sindicale, au făcut un schimb de pă
reri asupra unor probleme privind 
dezvoltarea. în continuare, a relațiilor 
bilaterale, precum si în probleme de 
interes comun ale mișcării sindicale 
internaționale.

Au terminat recoltatul griului
Oamenii muncii de pe ogoarele ju

dețului NEAMȚ au încheiat cu bune 
rezultate secerișul pe întreaga supra
față ocupată cu grîu.

în telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de comitetul județean de partid se 
spune :

Dedicînd aceste succese apropiatei 
zile de 23 August. Conferinței Națio
nale a partidului și celei de-a XXX-a 
aniversări a republicii — vă raportăm 
că în prezent se acționează cu forte 
sporite pentru executarea arăturilor 
în vederea insămintărilor de toamnă, 
strîngerea si valorificarea în bune 
condiții a rodului grădinilor și li
vezilor. asigurarea bazei furajere și 
pregătirea temeinică a campaniei de 
recoltare a sfeclei de zahăr, cartofilor 
și porumbului.

Au încheiat recoltatul cerealelor de 
vară si oamenii muncii de ne ogoa

rele județului HUNEDOARA. Au fost 
de asemenea depășite sarcinile pri
vind efectuarea arăturilor de vară.

Raportînd aceste realizări Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comitetul județean de 
partid arată în telegrama trimisă : 
In întregul județ se desfășoară activ 
munca pentru recoltarea și buna de
pozitare a furajelor, pentru depăși
rea planului de însilozări.

Vă raportăm că avem culturi bune 
de porumb, eștimînd recolte superi
oare anilor anteriori, că producția de 
legume este de asemenea bună, ceea 
ce ne permite să asigurăm o bună 
aprovizionare a populației. Ne anga
jăm să acționăm in continuare pentru 
perfecționarea întregii activități în 
agricultură, pentru sporirea aportului 
ei la progresul de ansamblu al econo
miei noastre naționale.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu gratitudine amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări 
cu ocazia aniversării Revoluției din iulie. Mulțumind Excelenței Voastre 
și poporului român prieten, apreciez, totodată, în mod deosebit eforturile 
dumneavoastră constante si atitudinea constructivă pentru stabilirea unei 
păci permanente și juste în regiunea Orientului Mijlociu.

Am deplina convingere că relațiile de prietenie si cooperare existente 
între țările noastre vor cunoaște o mai mare dezvoltare si stabilitate în anii 
viitori.

Cu cele mai bune urări pentru continua sănătate și fericire a Excelentei 
Voastre, precum si de progres și prosperitate pentru poporul român prieten.

MOHAMED ANWAR EL SADAT

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

Domnule prim-ministru.
Mulțumesc mult Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitări pe care 

ați binevoit să mi-1 adresați cu prilejul numirii mele în funcția de 
prim-comisar de stat al Republicii Zair.

La rîndul meu. îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și 
cooperare intre guvernele țărilor noastre se vor întări tot mai mult.

Cu inaltă considerație,
MPINGA KASENDA

Prim-comisar de stat al Republicii Zair

Consfătuire de lucru cu cadre de conducere 
din agricultură

Excelenței Sale Domnului
FLORIZEL AUGUSTUS GLASSPOLE

Guvernatorul general al Jamaicăi
Cea de-a XV-a aniversare a proclamării independenței țării dumnea

voastră îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa. în numele poporului român 
și al meu personal, cordiale felicitări, cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de noi realizări poporului jamaican prieten pe calea pro
gresului si prosperității.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MICHAEL MANLEY
Primul ministru al Jamaicăi

în numele guvernului român și ai meu personal, îmi este deosebit de 
plăcut să vă transmit, cu \prilejul sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, 
sincere felicitări, cele mai bune urări de fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului jamaican.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cronica
Luni a sosit în Capitală o delega

ție condusă de Gheorghi Karamănev, 
ministrul comerțului interior din R.P. 
Bulgaria, care face o vizită de lucru 
în țara noastră, la invitația tovară
șului Janos Fazekas, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comerțu
lui interior.

în aceeași zi au început convor
birile in probleme privind dezvolta
rea colaborării Și a schimburilor de 
bunuri de consum dintre ministerele 
de comerț interior din cele două 
țări.

★
Luni după-amiază au sosit în Ca

pitală Tullia Carettoni Romagnoli, 
vicepreședinte al Senatului italian, si 
Ettore Carettoni. director al filialei 
Roma a Societății „Cartiera Durgo"

zilei
din industria hîrtiei. care fac o vizită 
în tara noastră la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., membru al 
Consiliului de Stat.

A fost prezent Diego Moretti. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Ita
liei la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a transmis o telegramă 
de felicitare șefului Departamentului 
politic federal din Elveția. Pierre 
Graber, cu prilejul Zilei naționale a 
Confederației Elvețiene.

(Agerpres)

Luni dimineața a început, la sala 
Palatului, consfătuirea de lucru cu 
inginerii șefi din cooperativele agri
cole de producție. Întreprinderile a- 
gricole de stat, stațiunile de mecani
zare a agriculturii și consiliile inter- 
cooperatiste din zona de Cîmpie din 
sudll și vestul tării. La consfătuire 
participă, in calitate de invitați, oa
meni de știință din unitățile de in- 
vățămînt și cercetare, reprezentanți 
ai direcțiilor generale județene pen
tru agricultură și industrie alimen
tară.

Lucrările au fost deschise de tova
rășul Angelo Miculescu. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul a- 
griculturii și Industriei alimentare.

Timp de cinci zile, cei peste 3 000 
de participanti vor analiza rezulta
tele de producție și economice obți
nute in acest an la cultura griului 
și orzului, vor dezbate probleme pri
vind creșterea producției vegetale 
și animale în perioada care a rămas 
din acest an. precum si măsurile ce 
se impun pentru pregătirea în cele 
mai bune condiții a producției anu
lui viitor.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la consfătuire au 
adresat tovarăș ui ui Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, o telegramă 
în care se spune, între altele :

Vă încredințăm, tovarășe secretar 
general, că ne vom preocupa, cu 
toată grija, de executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor prăsitoare, 
în vii și livezi. în legumicultura, de 
recoltarea furajelor, de strîngerea si 
depozitarea în bune condiții a re
coltei culturilor de toamnă, pentru a 
obține o producție superioară celei 
de anul trecut si. in același timp, 
vom munci neobosit pentru efectua
rea la timpul optim și de bună ca
litate a tuturor lucrărilor pregăti
toare pentru producția anului viitor.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom depune 
toată priceperea si puterea noastră 
de muncă pentru perfecționarea con
tinuă a activității. în vederea reali
zării și depășirii sarcinilor trasate 
agriculturii de cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R.. îndeplinirii programe
lor de creștere a producției si îmbu
nătățire a activității economice, adu- 
cîndu-ne întreaga contribuție alături 
de toți lucrătorii ogoarelor la făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în patria, noastră.

(Agerpres)

în aceste zile, Ja
maica sărbătorește cea 
de-a 15-a aniversare a 
proclamării indepen
denței naționale. Țară 
insulară. în mijlocul 
Mării Caraibilor (cu o 
suprafață de 10 962 
kmp și cu peste 2 mi
lioane de locuitori). Ja
maica. precum si atîtea 
alte state in curs de 
dezvoltare, cunoaște 
astăzi un proces de 
înnoire a structurilor 
economice și sociale. 
Guvernul tării promo
vează o politică de 
recuperare a bogății
lor naționale, de ex

tindere a controlului 
de stat asupra mi
nelor de bauxită, 
principala bază de 
materii prime a tării. 
Programul economic 
pentru perioada 1976— 
1980 prevede un șir 
de Proiecte în dome
niile industriei si a- 
griculturii. investițiile 
urmind să se ridice la 
250 milioane de dolari.

Progresele economi
ce se realizează oda
tă cu înfăptuirea u- 
nor reforme social- 
culturale — stabilirea 
unui salariu minim, 
lansarea unei campanii

largi de culturalizare 
s.a. Pină in anul 1980 
vor fi create 40 000 de 
noi locuri de muncă.

Poporul român ur
mărește cu simpatie 
eforturile poDorului 
din Jamaica pentru 
dezvoltare indepen
dentă și suverană. In
tre România si Ja
maica există bune re
lații de prietenie si 
colaborare, care se 
dezvoltă în folosul 
ambelor popoare, al 
cauzei păcii si pro
gresului în lume.

E. P.

SUCCESE ClT MAI MARI ÎN REALIZAREA 
SI DEPĂȘIREA PLANULUI SI ANGAJAMENTELOR II I
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TRICOLORII ÎN ARENĂ
Medalii europene

Juniorii noștri — de fapt, junioa
rele — nu s-au întors cu mina goală 
de la Vichy, unde s-au desfășurat 
Campionatele europene de tenis de 
masă. Crinela Sa va a jucat finala de 
simplu (la junioare II). alegindu-se 
însă numai cu argintul si cu satis
facția unor victorii anterioare la 
partenere de valoare din R.F.G., 
Franța si Uniunea Sovietică. O altă 
tinără reprezentantă a noastră. Eva 
Ferenczi. a cucerit două medalii de

la tenis de masă
bronz (la simplu și la dublu) ceea 
ce. impreună cu medalia de argint 
anterioară a echipei, înseamnă un 
bilanț mulțumitor : de două ori ar
gint și de două ori bronz. Să ne 
bucurăm că aceste fetișcane au in
firmat. prin comportarea lor bună, 
unele păreri pesimiste de genul „nu 
ne mai cereți mari performante in 
tenisul de masă, fiindcă n-avem ju
niori talentati".

16 titluri de campioni balcanici - tot ia juniori
Privit prin ceea ce reprezintă în 

sine, bilanțul tinerilor noștri la cea 
de-a VIII-a ediție a Balcaniadei de 
atletism pentru juniori disputată la 
București, constituie, bineînțeles, un 
remarcabil succes : din cele 35 titluri 
(cite se acordă, in total, la băieți si 
fete) ei si-au insușit 16, depăsindu-si 
astfel copios rezultatul de anul tre
cut (cind obținuseră numai 5). și 
reușind totodată 6 noi recorduri na
ționale.

Acest frumos salt este lăudabil șl 
bucură deopotrivă pe iubitorii spor
tului si pe specialiști, cărora ne ală
turăm si noi. cu binemeritatele a- 
plauze... scrise. Privit însă prin pris
ma viitorului, raportat la parametrii 
internaționali și judecat in funcție 
de necesitățile si pretențiile atletis
mului nostru, acest bilanț al junio
rilor nu apare — în ochii și în opi
niile persoanelor competente pe 
care le-am consultat — atît de opti
mist pe cit ar fi fost de dorit.

Spre exemplu, sint de aplaudat 16 
titluri balcanice, dar astăzi, cind in 
atletism ..schimbul cadet" ia tot mai 
frecvent locul seniorilor, ar fi fost 
și mai de aplaudat 10. 12 sau chiar 
16 noi si valoroase recorduri națio
nale de juniori. Or. am asistat la 6. 
si acelea destul de modeste ca nivel 
internațional. Demonstrează aceasta 
două dintre cele mai bune perfor
mante obținute de juniorii noștri la 
această Balcaniadă : brăileanca Eu
genia Baciu (merituoasă cîștigătoare 
în trei probe), a realizat pe 400 metri 
un timp (54,11 sec.) destul de slab 
cotat în tabelele internaționale ; la 
rîndul său. Adrian Preoteasa a cîsti- 
gat înălțimea cu 2,15 m — o perfor
mantă. e drept, apropiată de recor

dul national de seniori (2,17 m), dar 
departe de recordul mondial (2,33 m) 
deținut de un... junior. Ca să nu mai 
vorbim că si de data aceasta fetele 
(cu 10 titluri balcanice) au fost cu 
un pas înaintea băieților (6). ceea ce 
arată că si la juniori se menține 
acel nedorit decalaj valoric existent 
între atletele si atletii din lotul mare.

Din perspectiva Olimpiadei '80, 
pentru care, asa cum s-a demonstrat, 
trebuie împrospătat în proporție de 
70—80 La sută lotul care ne-a repre
zentat la Montreal ’76, recentele na
ționale de juniori, și, acum Balca
niada rezervată lor nu au oferit mo
tivele de liniște așteptate. Iată, sin- 
tem in 1977 si nu se impun juniorii 
care să poată candida cu succes la 
un loc in echipa olimpică a Româ
niei. înseamnă că mai trebuie cău
tat. că mai trebuie muncit. Mult 1

în încheierea acestor rînduri des
pre juniori, ne permitem o sublini
ere și pentru seniori — pe care i-am 
văzut în aceste zile la Poiana Bra
șov făcînd pregătiri, ce par intense, 
în vederea apropiatei Universiade 
de la Sofia. Ar fi bine ca unii din
tre sportivii și antrenorii de frunte 
să înțeleagă mai limpede că in acest 
an obiectivul principal este „mica 
olimpiadă" pe care o constituie Uni
versiada ; vizind morțiș medalie la 
o altă competiție, unii au început să 
schimbe metodele de antrenament, 
pregătindu-se pentru probe care nu 
figurează in programul Universiadei 
și la care tara noastră dispune și de 
alți performeri de valoare sensibil 
egală. Poate ar fi bine ca federația 
să controleze și mai atent, si mai au
toritar, sub toate aspectele, pregăti
rile atletilor pentru cea mai mare 
competiție a anului.

Fotbaliștii se pregătesc în țară și în turneu
Este cunoscut că lotul reprezenta

tiv de fotbal se află, încă din 22 iu
lie. în pregătire pentru a-si asigura 
pină la sfîrsitul lunii noiembrie, cum 
sperăm și dorim atît de mult cu totii. 
un loc printre cele 16 protagoniste ale 
Mondialelor ’78. Ieri, luni, s-a în

cheiat la Poiana Brașov prima etapă 
a pregătirilor in vederea confruntă
rilor internaționale amicale și ofi
ciale.

Conducerea lotului — alcătuită, 
după cum se știe, din Ștefan Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F., profesorul

antrenor Constantin Cernăianu și 
doctorul Dumitru Tomescu — acor
dă in continuare credit nucleului tî- 
năr deja sudat, fără însă a închide 
porțile selecționatei. Așa se explică 
de ce la toate cele trei partide de 
verificare jucate în compania echi
pelor brașovene de „B‘‘ (scoruri : 
5—1, 6—2 și 3—0, dar n-are impor
tantă). formația de bază a fost cea 
învingătoare la Zagreb, cu două mo
dificări : la mijloc, Dumitru în locul 
lui Romilă (care continuă să fie bine 
apreciat și bine jucat), in poartă fi
ind rulați toți cei 4 tineri convocat: 
(Moraru și Bucu, de cite 21 de ani 
fiecare. Cristian si Windt. de cite 20 
de ani). în același timp, la Brașov 
au fost folosiți și ceilalți selecțio
nați. dintre care o bună impresie și 
un deosebit „apetit" de gol a dove
dit arădeanul Nedelcu II, care a în
scris in fiecare meci, deși n-a jucat 
în nici unul mai mult de o repriză.

Seriozitatea și competenta cu care 
a fost alcătuit programul de pregă
tire in această etapă, disciplina și 
dăruirea cu care a fost aplicat fără 
excepții — sint de bun augur pen
tru toamna fotbalistică grea ce ne 
așteaptă, ne dau încrederea că. lu- 
crindu-se la fel de mult, in liniște, 
modest dar cu ambiție, șansele crea
te de victoria de la Zagreb vor pu
tea fi realizate integral.

Mîine, lotul național pornește în- 
tr-un turneu de verificare. Din cei 
21 jucători întorși ieri de la Brașov, 
vor face deplasarea 18 : portarii Mo
raru și Bucu ; fundașii dreapta Che- 
ran și Anghelini (care poate fi folo
sit și pe stingă) ; fundașii centrali 
Sameș — Sătmăreanu II, plus Ște- 
fănescu — Mehedintu ; fundașul 
stingă Vigu ; mijlocașii Dumitru — 
Boloni — lordănescu, plus Romilă 
și Bălăci ; extremele Crișan si Zam
fir ; atacantii centrali Dudu Geor
gescu si Nedeicu II. Pină la 15 au
gust (cind e prevăzută sosirea și. a 
doua zi. prezentarea la cluburi), se
lecționata va juca un meci la Te
heran cu naționala Iranului, unul la 
Istanbul cu Fenerbahce, și alte 
două in Maroc — cu naționala-gaz- 
dă și apoi cu Cehoslovacia sau cu 
Everton. Vor urma (după începerea 
campionatului, in 21 august), un alt 
meci cu Panathynaikos și, mai tir
ziu, România — Grecia (21 sept.), 
România — Polonia (9 oct.), Spania 
— România (26 oct.). România — 
Iugoslavia (13 nov.). Grecia — Româ
nia (13 dec.).

Programul e dificil, dar Ia sfîrși- 
tul lui pe fotbaliștii români ii poate 
aștepta... Argentina. Drum bun și 
spor la muncă !

G. MITROI

în cîteva rînduri
• Incepind de astăzi și pină joi, 

4 august. în Sala sporturilor din 
Constanța se. vor desfășura întrece
rile celei de-a 16-a ediții a tradițio
nalei competiții internaționale femi
nine de baschet „Cupa Mării Negre".

In prima zi a turneului, la ora 17, 
selecționata Cehoslovaciei va intilni 
formația Cubei, iar in continuare se 
va disputa partida dintre reprezen
tativele României și Poloniei.

• In cadrul concursului internațio
nal de caiac-canoe desfășurat la 
Bydgoszcz (Polonia), sportivul român 
Gheorghe Titu a terminat învingător 
in proba de canoe simplu — 500 m, 
fiind cronometrat cu timpul de 2’08'’. 
Pe locul doi s-a clasat Frenkel (R.D. 
Germană) — 2’10”.
• Competiția internațională femi

nină de baschet „Cupa Diana", des
fășurată la Varna, s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei U.R.S.S., ur
mată in clasamentul final de selec
ționatele Bulgariei, României, Ceho
slovaciei, Iugoslaviei și Ungariei.

In ultima zi a turneului s-au în
registrat următoarele rezultate: 
U.R.S.S.-Bulgaria 78—62 (45—24) ; 
Ungaria-România 59—58 (30—25); Iu- 
goslavia-Cehoslovacia 69—67 (41—30).

(Urmare din pag. I)
adresate conducerii partidului, la 
baza asumării lor stau, deopotrivă, 
realizările de pină acum, însemna
tele sporuri de producție obținute in 
anul trecut și în acest an. precum și 
reevaluările concrete făcute in între
prinderi in legătură cu resursele in
terne de sporire a producției, de 
creștere a productivității muncii, de 
reducere a cheltuielilor materiale, de 
sporire a eficienței întregii activitâti 
productive.

în realizarea acestor mobilizatoare 
obiective întrecerea în cinstea marii 
noastre sărbători naționale trebuie să 
se constituie ca o etapă din cele mai 
importante. Firește, acest angajament 
formulat la Congresul consiliilor oa
menilor muncii nu se referă la pe
rioada strictă a acestui an, însă in 
înfăptuirea lui aniversarea zilei de 
23 August trebuie să determine o pu
ternică afirmare a inițiativei creatoa
re, a spiritului gospodăresc, a hotă- 
rîrii colectivelor de oameni ai mun
cii de a-și aduce din plin contribu
ția la realizarea de progrese și mai 
mari în dezvoltarea economică și so
cială a țării.

Care sint dimensiunile resurselor 
de sporire suplimentară a produc
ției la nivelul întregii economii ? 
Să ne oprim doar la cîteva dintre 
ele. în primul rînd. creșterea mai 
susținută a productivității muncii. 
Numai um singur procent de creștere 
suplimentară a productivității mun
cii echivalează la nivelul acestui an 
cu un plus de producție de circa 7 
miliarde lei. Iată de ce în marea în
trecere organizațiile de partid, co
lectivele de oameni ai muncii tre
buie să urmărească neabătut reali
zarea programului de creștere supli
mentară a productivității muncii — 
așa cum a indicat conducerea parti
dului — cu cel puțin 2—3 la sută în 
industrie și. respectiv. 4—6 la sută 
in construcții. In al doilea rînd. o 
maximă atenție pentru sporirea su
plimentară a producției trebuie acor
dată utilizării intensive, la întrea
ga capacitate, a mașinilor si utila
jelor ; în spiritul indicațiilor date 
de conducerea partidului, al hotărî- 
rii Congresului consiliilor oamenilor 
muncii se cere să se acționeze cu 
mai multă fermitate pentru ca. în

condițiile sporirii continue a dotării 
cu mașini și utilaje, indicele de uti
lizare a acestora să crească mai ra
pid — la cel puțin 85 la sută. In 
al treiilea rînd, amintim, fie și 
numai succint, că prin reducerea 
doar cu o lună a duratei de execuție 
a noilor obiective de investiții și da
rea în funcțiune mai devreme se 
poate obține o producție industrială 
suplimentară de peste 15 miliarde lei.

Acestea sint doar cîteva din di
recțiile concrete de acțiune care do
vedesc că angajamentul de supli
mentare a producției industriale, in 
cincinalul actual, cu 120—130 de mi
liarde lei, este realist și poate fi 
înfăptuit Întocmai. Esențial este ca 
în fiecare unitate consiliile oame
nilor muncii să urmărească să asi
gure sporuri de producție peste pre
vederi numai și numai la produsele 
solicitate pe piața internă și externă, 
să mobilizeze oamenii muncii pentru 
întronarea unui riguros spirit gos
podăresc, pentru reducerea continuă 
a cheltuielilor de producție. înnoi
rea, modernizarea și ridicarea calită
ții produselor., . .

Dar, pentru ca scopul major al în
făptuirii acestui angajament patrio
tic să fie bine înțeles, pentru ca'să 
se acționeze, zi de zi, pentru înfăp
tuirea lui. organizațiilor de partid lo 
revine îndatorirea de a întreprinde 
o amplă activitate politico-educativă 
și organizatorică, astfel ca toti comu
niștii, oamenii muncii să participa 
intens, cu întreaga lor putere de 
muncă si spirit de inițiativă pentru 
valorificarea tuturor resurselor de 
creștere suplimentară a producției, 
potrivit înaltelor exigente formulate 
de secretarul general al partidului 
la Congresul consiliilor oamenilor 
muncii.

în intimpimarea scumpei noastre 
sărbători naționale, să răspundem in- 
flăcăratei Chemări a marelui forum 
al clasei muncitoare prin muncă ho- 
tărită, prin bună organizare și înaltă 
disciplină, dînd dovadă de un pro
fund spirit revoluționar, să facem cu 
fiecare zi întrecerea mai rodnică, 
mai viguroasă, să sporim avuția ță
rii, convinși fiind că numai pe a- 
ceastă cale asigurăm progresul ne
contenit și multilateral al patriei so
cialiste !

tv vremea

cinema
• Inspectorul șl fantoma : SCA
LA — 9,15: 11,30; 13,45: 16; 18,15; 
20.30, EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30.
• Omul liniștit : SALA PALATU
LUI — 20, PATRIA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15: 20, FESTIVAL — 8,45; 
11,30; 14.15; 17; 19,45, FAVORIT — 
9,15; 12,15; 16,15; 19,15, GRADINA 
CAPITOL — 20,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte

pitici — 9.30; 11,15; 13: 14,45,
Tănase Scatiu — 16.30: 19 ; DOINA.
• Robin Hood junior : LUCEA
FĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 19;
20,45, la grădină — 20.
• Șapte zile : BUCEGI — 9; 11,15; 
13.30; 15.30: 17.45; 20.
• Frații mei, păsări călătoare : 
FEROVIAR — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină 
— 20.
• Acești vecin! „minunați** :
DRUMUL SĂRII — 16; 18: 20,
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20.
• Minie rece : VICTORIA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15, VOLGA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Brigada diverse tn alertă : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30.
• Rocky : EXCELSIOR — 9; 11,30; 
14; 17; 19.45, MELODIA — 9; 11,30; 
14; 17; 19,45, GLORIA - 9; 11.30; 
14; 17; 19,45.
• Osînda : LIRA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.
• Pușcă veche : GRI VITA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Tom și Jerry — 9,30; 11,30; 13.30, 
Actorul și sălbaticii — 16; 19 : FE
RENTARI.
• Operațiunea „Petrol** : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15, la grădină — 20.

Programul 1
9.00 Teleșcoală.

10.00 Antologia filmului pentru copii 
și tineret : Stan șl Bran

11.00 Cum se desfășoară stagiunea es
tivală.

11.20 Itinerare folclorice
11.40 File de istorie : Oastea la români. 

Episodul III — „Continuatorii".
12.00 Telex.
16.00 Telex.
16.05 Teleșcoală.
16.35 Curs de limba engleză.
17.05 La volan
17.20 Cîntece patriotice și ostășești
17.40 Lecții TV. pentru lucrătorii din 

agricultură.
18.10 Județul Timiș vă oferă... Emisiune 

muzical-coregrafică
18.50 Tribuna TV. — „Clasa eroică**.
19.20 i joi Ie seri.
19,30 Telejurnal • 23 August 1977 — In 

(ntîmpinarea marii sărbători.
19.50 Hotârîrile Congresului consiliilor 

oamenilor muncii — program de 
acțiune !

20.00 Seară de teatru : „Capul** de Mih- 
nea Gheorghiu. Premieră TV.

21.45 Orizont tehnico-științific.
22.20 Telejurnal.
Programul 2
19.50 Film serial pentru copii : Robin 

Hood — reluarea episodului 2.
20.20 Viața economică a Capitalei.
20.50 Tineretul Capitalei.
21.15 Telex.
21.20 Muzică de cameră !n interpreta

rea unui mare violonist : David 
Oistrah.

21.55 Inscripții pe celuloid. Istorie și 
artă — documentar privind istoria 
Palatului Wilanow de lingă Var
șovia.

Timpul probabil pentru 3, 4 $1 5 au
gust. în tară : Vremea va fi în general 
instabilă și va continua să se răcească 
ușor la începutul intervalului, îndeosebi 
în jumătatea de nord a țării. Cerul va 
fi temporar noros în Transilvania. Ma
ramureș și Moldova, unde vor cădea

ploi locale și cu caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice. In ce
lelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar 
aversele izolate. Vînt în general slab. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele între 20 și 30 de 
grade. Pe alocuri — condiții de grin
dină. In București : Vremea va fi ușor 
instabilă și se va răci ușor îndeosebi la 
începutul intervalului. Cerul va fi 
schimbător, favorabil aversei de ploaie. 
Vînt moderat (15—20 km/h).

Timpul în luna august
Potrivit prognozei Institutului me

teorologic. în cea mai mare parte a 
lunii august vremea va fi normal de 
caldă.

între 1 si 6 august, vremea va fl 
ușor instabilă în nord si in zonele de 
deal si de munte, unde izolat vor că
dea Ploi de scurtă durată, mai ales 
după-amiază. în celelalte regiuni, 
vremea va fi în general frumoasă. 
Vintul va sufla slab pină la mode
rat. predominînd din sectorul nord- 
estic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
cele maxime intre 22 si 30 grade, 
local mai ridicate.

între 7 si 11 august, vremea va fi 
frumoasă, dar răcoroasă noaotea si 
dimineața în nordul tării. Vintul va 
sufla slab. Temperaturile minime vor 
oscila între 8 și 18 grade, mai cobo- 
rîte în depresiunile intramontane. iar 
cele maxime intre 22 si 32 grade, mai 
ridicate în a doua parte a interva
lului.

In zilele de 12—18 august, vremea 
va ti călduroasă. Cerul va fi variabil 
cu înnorări mai pronunțate in iumă- 
tatea de nord-vest a tării si in zo

nele muntoase, unde vor cădea ploi 
de scurtă durată, insotite de descăr
cări electrice. în celelalte zone, ploile 
vor fi izolate. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 12 și 22 grade, 
iar cele maxime intre 21 si 31 grade, 
local mai ridicate.

In perioada 19—24 august vremea 
va fi în general instabilă cu cer 
schimbător. Ploi locale, insotite de 
descărcări electrice, se vor semnala 
îndeosebi după-amiaza. Temperatu
rile vor scădea ușor.

în ultimele zile ale lunii august 
vremea va fi în general instabilă, 
mai ales în jumătatea de nord-vest 
a tării și în zonele de deal și de 
munte. Cerul va fi temporar noros 
in Banat. Crișana. Maramureș. Tran
silvania si nordul Moldovei, unde vor 
cădea averse locale insotite de des
cărcări electrice si de intensificări 
ale vîntului de pină la 30—40 km/h. 
în celelalte regiuni aversele vor fl 
izolate. Temperaturile minime vor 
oscila între 12 si 22 grade, iar cele 
maxime între 20 si 29 grade.

(Agerpres)

• Salvele Aurorei : PROGRESUL 
— 16: 18; 20.
• Rio Grande — 9,45; 11,45, Malek 
pleacă in vest — 14: 16 15, Clovnii 
18.30, Femeia cu două fețe — 
20.30 ; CINEMATECA.
• Locotenentul McQ In acțiune :
GIULEȘTI - 9; 11; 13.15; 15.30:
17,45; 20.
• Gluma — 16; 18; 20. Pintea — 
10; 12; 14 : COTROCENI.
• Călătoriile lui Guliver — 16; 
18, învingătorul — 20 : PACEA.
• Pasărea albastră : FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15.30; 18: 20.
• Timidul : AURORA — 9: 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20,30. la grădină - 
20, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

18; 20, la grădină — 20.30, GRADI
NA FESTIVAL — 20.
• Maiakovski ride : VIITORUL — 
15.30: 17,45: 20.
• Joe Kidd : MIORIȚA — 9; 11;
13; 15.15; 17.30: 19,45. GRADINA
MOȘILOR - 20.15.
• Gloria nu cîntă : POPULAR — 
16: 18; 20.
• Veronica se întoarce — 9; 11; 
13: 15. Anul de grație 1573 - 17; 
19.45 : MUNCA.
• Trei frați in vacanță : FLAMU
RA - 9.
• Comedie mută ’77 : FLAMURA 
- 11.15; 13 30; 15,45; 18; 20. PARC- 
HOTEL — 20,30.
• Căluțul cocoșat — 11,15;

13,30, Magnolia înflorește din plin
— 15,45; 18; 20 : COSMOS.
• Desene animate — 9.30. Toam
na bobocilor — 11.30; 13.30; 16; 18; 
20 : FLACARA.
• Șapte păcate : GRADINA DI
NAMO — 20.
• Oameni respectabili : GRADI
NA BUCEGI — 20,15.
• Frățiorul : GRADINA UNIREA
— 20.15.
• O fereastră spre cer : GRADI
NA LIRA - 20.15.
• Urmărire la Amsterdam: GRA
DINA TITAN - 20,15.
• Parada Chaplin : GRĂDINA 
FLACARA - 20.30.
• Ah, Jonathan, Jonathan: GRĂ
DINA ARTA — 20,30.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare** — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : „Cam
ping-Boema** — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română** : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
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La O N U. a fost difuzată ca document oficial VIZITA DELEGAȚIEI U.T.C
R. D. GERMANA

Adunare cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a fondării

NATIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite a fost difu
zată ca document oficial al Adunării 
Generale a O.N.U. „Declarația pri
vind aprofundarea prieteniei si dez
voltarea colaborării frățești dintre 
Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist din Cehoslovacia, din
tre Republica Socialistă România si 
Republica Socialistă Cehoslovacă", 
semnată la București, la 24 iunie 
1977, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii

Socialiste România, și de tovarășul 
Gustav Husak. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Documentul a fost publicat la 
punctul de pe ordinea de zi a celei 
de-a XXXII-a sesiuni ordinare a 
Adunării Generale a 
lat „Transpunerea în 
rației asupra întăririi 
ternationale".

O.N.U.. intitu- 
viată a Decla- 
securitătii in-

BERLIN (Agerpres). Delegația 
Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., care par
ticipă la cel de-al 6-lea Festival al 
gimnasticii si sportului și la cea de-a 
6-a Spartachiadă a copiilor si tine
retului din R. D. Germană, a fost 
primită, sîmbătă. împreună cu dele
gațiile organizațiilor de tineret din 
celelalte țări socialiste reprezentate 
la aceste manifestări, de către Paul 
Vemer. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.

în cadrul unei convorbiri care a 
avut loc cu acest prilej cu conducă
torul delegației U.T.C.. Paul Verner 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al P.C.R.. președintele Republicii So
cialiste România, un salut călduros 
si urări de sănătate din partea to
varășului Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G.

Armatei Populare Chineze de Eliberare
ZIUA NAȚIONALĂ 

A CONFEDERAȚIA ELVEȚIENE

ORIENTUL MIJLOCIU PAKISTAN
• Prima etapă a turneului întreprins de secretarul de stat 
al S.U.A. • Un interviu al președintelui Sadat • Apelul 

Comitetului Executiv al O.E.P. pentru succesul convenției 
libanezo—palestinene

A fost fixată data 
alegerilor generale

primă 
Arabă

făcută

Situația din Orientul Mijlociu 
continuă să formeze obiectul unei in
tense activități diplomatice. Luni, 
secretarul de stat american. Cyrus 
Vance, și-a început un turneu de 13 
zile în această zonă, a cărui 
etapă o constituie Republica 
Egipt.

Intr-o declarație de presă
la sosirea. în Alexandria. Cyrus Van
ce a spus : „Din convorbirile avute 
anterior cu toti liderii țărilor pe care 
le voi vizita se degajă concluzia că 
ei doresc să participe la Conferința 
de la Geneva si sînt gata pentru ne
gocieri fără condiții prealabile". Pro
gramul vizitei lui Vance în Egipt in
clude două întâlniri cu președintele 
Egiptului. Anwar El Sadat.

După vizita în Egipt. Cyrus Vance 
va vizita succesiv Libanul. Siria, 
Iordania. Arabia Saudltă. închein- 
du-și vizita în regiune cu întrevede
rile de la Tel Aviv.

care constituie miezul problemelor 
Orientului Apropiat, nu poate fi sta
bilită pacea în zonă. El si-a expri
mat opinia că. așa cum a declarat 
oficial și a negociat zilele acestea cu 
regele Hussein al Iordaniei si cu pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, trebuie să fie o 
anumită legătură între noul stat pa- 
lestinean și Iordania, deoarece do
rește ca în S.U.A. și in întreaga lume 
să se știe că acest stat palestinean 
nu va fi împotriva nimănui. El și-a 
exprimat opinia că. în vederea solu
ționării problemei palestinene. tre
buie să aibă loc un dialog între Sta
tele Unite, palestineni și israelieni.

ISLAMABAD 1 (Agerpres). — La 
18 octombrie, în Pakistan urmează 
să aibă loc alegeri generale în ve
derea transferării puterii către un 
guvern civil — s-a anuntat oficial la 
Islamabad, după cum informează a- 
gentia France Presse.

Electoratul pakistanez va alege, cu 
acest prilej, 216 membri ai Adună
rii naționale, precum și pe deputății 
celor patru Adunări provinciale. •

Generalul Ziaul Haq, administra
torul legii marțiale, a precizat că, 
în vederea alegerilor, campania elec
torală va putea începe în a doua 
jumătate a lunii septembrie.

CAIRO. — într-un interviu acordat 
societății americane de radiotelevizi- 
une „C.B.S.“. transmis de agenția 
M.E.N.. președintele R. A. Egipt. An
war El Sadat, a spus că anul acesta 
trebuie să se înregistreze un pro
gres în procesul de instaurare a pă
cii în Orientul Apropiat, proces 
a stagnat în ultima vreme. El a 
tat că. în cadrul convorbirilor 
care secretarul de stat al S.U.A. 
rus Vance, le va avea cu ocazia
neului întreprins în Orientul Apro
piat, va fi examinată problema sta
bilirii unei date pentru reconvocarea 
conferinței de la Geneva.

Șeful statului egiptean a apreciat 
recenta declarație a președintelui 
S.U.A. privind faptul că palestinenii 
trebuie să aibă o patrie drept foarte 
încurajatoare, subliniind că. fără 
soluționarea problemei palestinene.

care 
ară- 

pe 
Cy- 
tur-

BEIRUT. — Comitetul Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei a adresat duminică diferite
lor componente ale rezistentei pales- • 
tinene apelul „de a acționa pe de
plin pentru succesul" convenției li- 
banezo-palestinene de la Chtaura. 
încheiată cu o săptămînă în urmă.

Apelul a fost lansat la sfîrșitul 
unei reuniuni consacrate aplicării 
primei faze a acestui acord, a cărui 
realizare — subliniază agenția pales- 
tineană de presă W.A.F.A.. citată de 
A.F.P. — constituie „o mare contri
buție la restabilirea păcii în Liban". 
Reuniunea — precizează sursa citată 
— a avut loc duminică după-amiază. 
sub conducerea lui Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P.

Prima fază a convenției de la 
Chtaura, a cărei aplicare urmează 
să dureze 15 zile, a intrat în vigoare 
sîmbătă. în cadrul acestei etape se 
prevede instalarea unor posturi de 
control ale Forței arabe de descura
jare la periferia taberelor palestinene 
din Beirut, Saida și Tripoli. în vede
rea retragerii armamentului greu.

Scrutin parlamentar 
în

DAMASC 1 (Agerpres). — Aproa
pe 3 milioane de alegători sirieni 
au fost chemați luni în fata urnelor 
pentru a-i desemna pentru un man
dat de 4 ani pe cei 195 de noi mem
bri ai Consiliului Poporului, organul 
legislativ suprem din Siria.

Majoritatea candidatilor înscris! pe 
listele electorale sînt membri ai for
mațiunilor politice reunite în Frontul 
Național Progresist, care dispune de 
124 de mandate în actuala compo
nentă a Consiliului Poporului. Apro
ximativ 70 la sută din candidați sînt 
membri ai Partidului Baas Arab So
cialist din Siria, al cărui secretar ge
neral este președintele țării. Hafez 
Al-Assad.

In viitorul Consiliu al Poporului. 99 
de locuri urmează să revină repre
zentanților muncitorilor si țăranilor.

TURCIA

Noul guvern a obținut votul de învestitură 
Deputaților
ganizarea de alegeri anticipate. în în
cercarea de a pune capăt fricțiunilor 
dintre componenții coaliției guverna
mentale cvadripartite.

Referindu-se la programul guver
namental al noului guvern, prezentat 
forului legislativ la sfîrșitul săptă- 
minii trecute, agenția Associated 
Press menționează că el nu oferă 
schimbări radicale față de politica 
preconizată de precedentul cabinet. 
Astfel, programul nu oferă soluții 
precise pentru probleme cronice — 
cum ar fi situația deficitară a co
merțului exterior.

al Camerei
ANKARA 1 (Agerpres). — Noul 

guvern de coaliție al Turciei, prezi
dat de Suleyman Demirel, a obținut, 
luni, votul de învestitură al Camerei 
Deputaților. în 
229 din cei 450 
sului (Camera 
legislativ).

Observatorii 
noua echipă guvernamentală repre
zintă, de fapt, o reeditare cvasi-iden- 
tică a celei care a condus Turcia din 
luna martie 1975 pînă în iunie a.c., 
cînd premierul Demirel a hotărît or-

favoarea sa au votat 
de membri ai Medjli- 
Inferioară a forului

politici subliniază că

PEKIN (Agerpres). Comitetul 
Central al Partidului Comunist Chi
nez. Consiliul de Stat al R. P. Chi
neze si Comisia Militară a C.C. al 
P.C.C. au tinut, duminică, la Pekin 
o mare adunare pentru a sărbători 
a 50-a aniversare a fondării Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
transmite agenția China Nouă.

Adunarea a fost prezidată de Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez. președintele Comisiei Militare 
a C.C. al P.C.C.. premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze.

Ie Cien-in. vicepreședinte al C.C. 
al P.C.C.. vicepreședinte al Comisiei 
Militare a C.C. al P.C.C. și ministru 
al apărării naționale, a rostit o cu- 
vîntare.

Au fost prezenți Den Siao-pin, 
vicepreședinte al C.C. al P.C.C.. vice
președinte al Comisiei Militare a 
C.C. al P.C.C.. vicepremier al Con
siliului de Stat, șeful Marelui Stat 
Maior al Armatei Populare Chineze 
de. Eliberare. alți conducători de 
partid, de stat și ai armatei.

Excelenței Sale Domnului KURT FURGLER
Președintele Confederației Elvețiene

BERNA
Cu prilejul Zilei naționale a Confederației Elvețiene, adresez Excelenței 

Voastre cele mai calde felicitări și urări de pace și prosperitate pentru 
poporul elvețian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare româno-elvețiene vor 
cunoaște în continuare o dezvoltare dinamică, spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și cooperării In Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Noi manifestații împotriva regimului
rasist la Soweto

JOHANNESBURG 1 (Agerpres). — 
Noi incidente au izbucnit, luni, la So
weto — suburbia africană a Johannes- 
burgului — unde poliția a deschis 
focul asupra unui grup de tineri care 
manifestau împotriva bantustanizării 
sistemului de învătămînt de către 
regimul minoritar rasist din Repu
blica Sud-Africană. După cum in
formează agențiile de presă, forțele 
de represiune au lansat. în același 
timp, cîini polițiști care i-au atacat 
pe demonstranți. Multi tineri au fost 
spitalizați.

Operațiunea lansată de polițiști — 
scrie agenția France Presse — face

Pentru consolidarea 
procesului revoluționar 

din Peru
O declarație a secretarului 

general al P.C. Peruan
LIMA 1 (Agerpres). — Partidul 

Comunist Peruan dă o apreciere po
zitivă intenției guvernului de a 
orienta tara pe făgașul dezvoltării 
democratice, de a păstra si consolida 
cuceririle procesului revoluționar si 
de a asigura transmiterea puterii 
unor personalități civile prin inter
mediul unei constituții care fixează 
principalele transformări social-eco- 
nomice ale tării — a declarat secre
tarul general al partidului. Jorge del 
Prado, comentînd recentul discurs 
rostit de șeful statului peruan. Fran
cisco Morales Bermudez, eu ocazia 
celei de-a 156-a aniversări a procla
mării independentei tării.

Cuvîntarea președintelui statului, a 
declarat Jorge del Prado, prezintă o 
deosebită importantă 'în prezent, 
cind forțele reacționare au lansat o 
nouă ofensivă contra drepturilor ma
selor muncitoare. Scopul reactiunii. a 
arătat el. este de a provoca sciziune 
între popor și conducerea statului.

agențiile de presă
Vizită. Agentia Tanlug infor

mează că Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia și președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
va efectua o vizită oficială de prie
tenie în R.P.D. Coreeană în a doua 
jumătate a lunii august, la invitația 
lui Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene.

Kurt Waldheim va vizita 
R. P. Chineză. Un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a anuntat că secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald-

heim. va pleca miercuri din Paris 
spre R.P. Chineză, unde va efectua o 
vizită oficială.

Primul ministru angolez, 
Lopo do Nascimento. a anunțat în
ființarea unei rețele comerciale de 
stat la nivel național și introduce
rea unui sistem unitar de preturi 
fixe. Lopo do Nascimento a subliniat 
necesitatea sporirii sensibile a pro
ducției agricole si industriale. în ve
derea ameliorării situației critice 
din domeniul aprovizionării.

tactică „antidemon- 
punct de forțele re-

parte din noua 
strații", pusă la . 
gimului de la Pretoria, in condițiile în 
care in întreaga tară iau amploare 
acțiunile de protest ale populației de 
culoare împotriva practicilor discri
minatorii și a politicii de apartheid.

★

La Pretoria au început luni con
vorbiri între primul ministru sud- 
african John Vorster si diplomati din 
cinci țări occidentale membre ale 
Consiliului de Securitate. S.U.A.. Ma
rea Britanie. Franța, Canada si 
R.F.G., consacrate problemei nami- 
biene.

Obiective primordiale 
aie dezvoltării 

Republicii Benin
COTONOU 1 (Agerpres). Parti

dul Revoluției Populare a Beninului 
a dat publicității o declarație pri
vind liniile generale ale politicii 
partidului si etapele principale ale 
revoluției din această tară.

Referi.ndu-se la sarcinile primor
diale ale partidului, declarația sub; 
liniază necesitatea extinderii luptei 
Împotriva adversarului principal al 
revoluției din Benin — imperialis
mul internațional — pentru lichida
rea influentei imperialiste în eco
nomia națională, pentru înfăptuirea 
unei reforme agrare radicale, dez
voltarea conștiinței de clasă a oa
menilor muncii si educarea 
nou.

Documentul stabilește trei 
principale ale revoluției din 
etapa eliberării naționale, perioada 
întăririi puterii populare pe baza a- 
liantei strinse a claselor ce partici
pă la îndeplinirea sarcinilor revolu
ției democrat-pdpulare si. în sfîrșit, 
consolidarea cuceririlor revoluționa
re pe calea instaurării dictaturii 
proletariatului, crearea bazei tehni- 
co-materiale a socialismului.

Geneva, veche ceta
te, așezată sub mete
rezele Alpilor, la ieși
rea Rhonului. din la
cul Leman, este un 
oraș in care modernul 
coexistă cu zonele ca
racterizate prin străzi 
înguste, din epoca me
dievală, cu case mici 
din piatră, bolți arcui
te și turnuri de pază. 
Pe Tour de Tile, o 
placă de marmură 
păstrează încrustată 
însemnarea lui Iulius 
Caesar din prima car
te a „Comentariilor" 
sale, după care încă 
în anul 58 î.e.n. s-au 
purtat aici tratative 
internaționale, între 
helveții descinși din 
munții și revărsați spre 
pămînturile galilor și 
legiunile consulului ro
man trimis să le stă
vilească înaintarea. 
Erau primele negocieri 
din . istoria acestui 
oraș, care, cu timpul, 
avea să devină o ade
vărată metropolă a 
dialogurilor internațio
nale.

Gazda fostei Ligi a 
Națiunilor, între cele 
două războaie mon
diale, apoi a sediului 
european al O.N.U.,

Geneva adăpostește
azi aproape 200 de or
ganizații internațio
nale, fiind considerată, 
pe bună dreptate, un 
uriaș laborator, in care 
se cristalizează idei 
menite să apropie po
poarele. să facă posi
bilă conlucrarea între 
oameni de pe toate 
meridianele globului.

Acest rol, pe care 
Geneva și-1 asumă 
fără rezerve, exprimă 
o trăsătură esențială a 
întregii colectivități 
helvetice, născută în 
urmă cu aproape șap
te secole (1 august 
1291) pe cîmpia Riitli, 
de lingă Lucerna, 
unde reprezentanții a 
trei cantoane s-au le
gat printr-un pact 
veșnic pentru apărarea 
libertății și indepen
denței lor. Era jură- 
mintul unor oameni 
care puneau astfel ba
zele Confederației 
Helvetice, formată 
prin unirea succesivă 
a celor 25 de cantoa
ne de azi.

Condițiile specifice 
în care se dezvoltă El
veția, schimburile in
tense cu alte state

sporesc mereu preocu
parea ei pentru a di
versifica tot mai mult 
cooperarea internațio
nală.

între România și 
Elveția există vechi 
legături de colaborare 
care cunosc în ultimii 
ani un curs ascendent, 
pe multiple planuri. 
Ca țări europene, am
bele își aduc contribu
ția la instaurarea u- 
nui climat de pace și 
securitate pe conti
nentul nostru, sînt in
teresate în aplicarea 
cu strictețe în viață a 
documentelor prevede
rilor Actului final al
Conferinței general- 
europene. Contactele 
politice la diferite ni
veluri. vizitele reci
proce ale 
prezentanti 
economice,

unor re- 
ai vieții 
științifice

și culturale, schimburi
le comerciale în curs
de extindere și diver
sificare întregesc ta
bloul colaborării ro-
mâno-elvețiene, în fo
losul ambelor țări, al 
cauzei destinderii și 
înțelegerii generale.
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REUNIUNEA INTERPARLAMENTARĂ DE LA CIUDAD DE MEXICO

Opinii realiste în sprijinul cooperării• •

Ansamblul de cintece si dan
suri „Doina" a prezentat, in 
orașul egiptean Alexandria, un 
spectacol, la care au asistat per
sonalități ale vieții politice și 
culturale din localitate, membri 
ai corpului diplomatic, precum 
și un numeros public. Spectaco
lul s-a bucurat de un frumos 
succes.

★

economice internaționale
în capitalele latino-americane au 

avut loc, în ultimul timp, un șir de 
reuniuni continentale, zonale sau cu 
caracter internațional, consacrate di
feritelor aspecte ale cooperării econo
mice. Un asemenea forum s-a orga
nizat. săptămâna trecută, la Ciudad 
de Mexico, unde reprezentanții parla
mentelor din țările Americii Latine 
și din țările Pieței comune vest-euro
pene au luat în dezbatere cadrul și 
modul in care evoluează relațiile co
merciale dintre C.E.E. și partenerii 
săi de pe continentul de la sud de 
Rio Grande. (Este cunoscut că. pe 
baza Convenției de la Lome — 1975 
— țările din zona Pacificului și Ca
raibilor au dobîndit statutul de mem
bre asociate la C.E.E.). Problemati
ca dezbaterilor a depășit însă acest 
cadru, fiind aduse în discuție o serie 
de aspecte importante pentru proce
sul de edificare a unei noi ordini e- 
conomice internaționale. exprimîn- 
du-se în acest sens un sir de opinii

Reuniunea a prilejuit discutarea, în 
special, a dificultăților pe care le 
fcitîmpină țările latino-americane pe 
planul relațiilor comerciale cu C.E.E.

Intr-adevăr, de mai mult timp, ță
rile latino-americane și-au manifestat 
insatisfacția în legătură cu scăderea 
participării C.E.E. în comerțul cu ta
rile continentului de Ia sud de Rio 
Grande. în prima parte a deceniului 
trecut această participare a repre
zentat circa 28—29 la sută, pen
tru ca după 10 ani să coboare la 
25—26 la sută, în prezent fiind doar 
de 20 la sută. La Ciudad de Mexico, 
țării© latino-americane au apreciat 
această tendință drept rezultatul 
unor „practici discriminatorii", con
trar «piritului Convenției de la 
Lome. La aceasta se adaugă de
ficitul balanței comerciale latino- 
americane în raporturile economice 
cu C.E.E., care, în 1974, s-a ridicat 
la 1 230 milioane de dolari.

Aria dezbaterilor a cuprins șl o 
serie de probleme referitoare la 
structura schimburilor comerciale 
dintre cele două părți. în legătură 
cu aceasta, revista 
lazioni 
numai

italiană „Re- 
Internazionali" observa că 

12 din produsele tradiționale

ale țărilor latino-americane (printre 
care petrol, cupru, carne, cafea) re
prezintă 51,9 la sută din totalul ex
porturilor continentului în statele 
C.E.E. Aceasta nu ca rezultat 
al faptului 'că nu s-ar fi diversificat 
capacitățile de export ale țărilor 
latino-americane. Dimpotrivă, pro
blema este — așa cum s-a subliniat 
în termeni clari, la sesiunea de la 
Ciudad de Mexico — că latino-ame- 
ricanii întâmpină dificultăți in des
facerea pe Piața comună vest-euro- 
peană a produselor realizate tocmai 
în sectoarele lor economice moderne.

Parlamentarii din C.E.E. au dat o 
6erie de explicații ca răspuns la cri
ticii© latino-americane, subliniind că 
economiile vest-eurppene trec și ele 
prin serioase dificultăți, dar s-a re
cunoscut, în același timp, că efec
tele cele mai dure ale crizei econo
mice se repercutează din plin asupra 
țărilor in curs de dezvoltare. De aici, 
concluzia că, în relațiile de cooperare 
cu aceste țări, trebuie să se țină 
seama de situația creată. în conse
cință, o serie de hotărîri și reco
mandări adoptate de parlamentari 
vin în întâmpinarea 
latino-americane. Se 
de exemplu, crearea 
vest-europeano-latino-americane. care 
să urmărească încurajarea expor
turilor netraditionale ale țărilor 
latino-americane, contribuind, tot
odată. la finanțarea comerțului lor si 
a unor proiecte de investiții regio
nale. precum si la facilitarea schim
burilor comerciale cu C.E.E.

Sesiunea interparlamentară a dis
cutat și greutățile cu care se con
fruntă țările latino-americane în fi
nanțarea dezvoltării lor economice. 
Parlamentarii au susținut rezoluția 
O.N.U. cu privire la alocarea a 0,7 
la sută din produsul național brut 
al țărilor bogate pentru sprijinirea 
dezvoltării țărilor mai puțin favori
zate.

Totodată, reprezentanții Pieței co
mune vest-europene s-au angajat, la 
Ciudad de Mexico, să întreprindă ac
țiuni. de conlucrare cu organismele 
economice de la sud de Rio Grande, 
în primul rînd cu Sistemul economic 
latino-american (S.E.L.A.) — ca o

doleanțelor 
preconizează, 
unei bănci

nouă recunoaștere internațională a 
rolului și prestigiului acestei orga
nizații.

Hotărârile Conferinței interparla
mentare nu pot soluționa — evi
dent — problemele acumulate in 
raporturile dintre C.E.E. si țările 
latino-americane. dar deschid per
spective în această direcție. O sem
nificație deosebită au sublinierile 
privind eforturile care trebuie de-' 
puse pentru reducerea decalajelor 
dintre țările industrializate și cele 
în curs de dezvoltare, aceasta fiind 
o condiție fundamentală a unei noi 
ordini economice internaționale. în 
„Actul de la Ciudad de Mexico", ex- 
primindu-se „profunda preocupare" 
fată de adîncirea prăpastiei ce separă 
țările latino-americane de cele in
dustrializate. se relevă că țările in 
curs de dezvoltare așteaptă ca dialo
gul cu statele cu un grad ridicat de 
dezvoltare să ducă „la o conciliere de 
interese pentru a facilita instaurarea 
definitivă a unei noi ordini economi
ce internaționale". în acest context, 
țările latino-americane au subliniat 
însemnătatea respectării Declarației 
și Programului de acțiune în vederea 
instaurării unei noi ordini economice 
și a Cartei drepturilor si îndatoririlor 
economice ale statelor — idee inclusă 
recent în documntele reuniunii.

Prin recomandările și 
făcute în vederea 
schimburilor dintre 
americane și cele din C.E.E., 
concluziile care depășesc, ca semni
ficație. raporturile dintre cele două 
grupări economice, dovedindu-se de o 
largă valabilitate internațională, prin 
ideile puse în evidentă privind 
necesitatea înscăunării unor ra
porturi economice de tip nou, de 
echitate și egalitate in drepturi, re
uniunea de la Ciudad de Mexico — 
expresie localizată Ia un anumit 
spațiu geografic a dialogului dintre 
statele industrializate șl cele în curs 
de dezvoltare — aduce o contribuție 
notabilă la dezbaterea constructivă 
a unor probleme de importanță ma
joră pentru extinderea cooperării e- 
conomice internaționale.

La Zagreb s-au încheiat mani
festările din cadrul celui de-al 
XII-lea Festival internațional 
de folclor. Timp de opt zile, 
peste 60 de ansambluri din țara- 
gazdă. precum si din alte țări, 
printre care si România, au pre
zentat programe de dansuri și 
cintece populare.

La Hiroșima s-a deschis 
un simpozion internațional 
privind urmările bombardamentelor 
din august 1945 de la Hiroșima și 
Nagasaki. La simpozion sînt prezenți 
peste 400 de participanți, reprezen- 
tînd organizații politice, sociale și 
organisme științifice japoneze, orga
nizații internaționale neguvernamen
tale. precum și organizații de masă, 
asociații și mișcări pentru pace din 
23 de țări, între care și România.

Kuweitul a realizat un 
„acord final" cu companiile pe
troliere americane și japoneze în le
gătură cu naționalizarea proprietăți
lor pe care acestea le mai posedă pe 
teritoriul kuweitian, a declarat, du
minică, ministrul petrolului, Abdel- 
Mutalleb Al-Kazimi.

PORTUGALIA
sugestiile 

îmbunătățirii 
țările latino- 

prin

Eugen POP

0 delegație a Adunării 
Naționale a R. S. Vietnam, 
în frunte cu Truong Chinh. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Vietnam, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale. a sosit la Irkuțk la invita
ția Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Noul guvern belgian al 
premierului Leo Tindemanș a pre
zentat bugetul pe anul viitor. în va
loare de 956 100 000 000 franci bel
gieni (aproximativ 27,3 miliarde do
lari). cifră care reprezintă 
tore fată de 
11,1 la sută, 
prezentantilor 
Tindemans a

o creș- 
bugetul anterior de 
Anunțând bugetul re- 

presei, premierul 
subliniat că guvernul 

său va acorda prioritate luptei îm
potriva șomajului. In Belgia, șoma
jul. potrivit statisticilor C.E.E.. este 
cel mai ridicat din rîndul 
membre ale Pieței comune, 
gind in prezent la 255 581 
totali, ceea ce reprezintă 7 
din populația activă.

Furtul unei stații de tele
viziune. Aparatele societății ita
liene de Radioteleviziune utilizate 
pentru retransmiterea programelor 
„Tele-Monte Carlo" in Italia au fost... 
furate, în noaptea de sîmbătă spre 
duminică de pe Muntele Pizzorne, 
in apropiere de Florența. Girată de 
„Electronica Montagni" din Florența, 
stația servește de releu intre nordul 
și sudul Italiei. Ca urmare a acestui 
furt, programele „T.M.C." nu au mai 
putut fi recepționate într-o mare 
parte din Toscana, in Emilia Ro
magna și Veneția.

Buget de austeritate.In 
cadrul unei reuniuni a guvernului 
israelian, duminică, ministrul de fi
nanțe Simha Erlich a prezentat pro
iectul unui buget național de auste
ritate ce prevede noi reduceri ale 
investițiilor și cheltuielilor publice in 
anul fiscal 1977—1978. relatează agen
ția Reuter. Guvernul israelian a a- 
nunțat de asemenea devalorizarea 
monedei naționale cu 1.9 față de un 
grup de devize internaționale. Aceas
tă măsură constituie cea de-a treia 
devalorizare a lirei israeliene în a- 
ceastă lună. Potrivit noii rate de 
schimb, o liră israeliană echivalează 
cu 0.35 dolari.

țărilor 
ajun- 

șomeri 
la sută

Proteste ale sindicatelor împotriva proiectului de lege 
privind indemnizațiile pentru exproprieri

LISABONA 1 (Agerpres). Adu
narea Republicii a Portugaliei (par
lamentul) s-a pronunțat la sfîrșitul 
săotămînii trecute asupra proiectu
lui de lege privind indemnizațiile . ce 
vor fi acordate pentru naționaliza
rea unor obiective industriale si 
pentru exproprieri de moșii, prin 
aprobarea. în linii generale, a aces
tuia cu .81 de voturi favorabile, a- 
partinînd deputaților socialiști, și 61 
contra (Partidul Comunist si Cen
trul Democratic si Social). Partidul 
Social-Democrat s-a abținut de la 
vot.

Textul definitiv al documentului 
urmează să fie supus aprobării în

luna octombrie, dună reluarea lu
crărilor parlamentului. informează 
agenția AN OP.

Pe de altă parte, aceeași sursă in
formează că C.G.T.P. (Confederația 
Generală a Muncitorilor Portughezi 
— Intersindicala Națională) protes
tează împotriva proiectului de lege 
care prevede indemnizații în 
de circa 100 miliarde escudos 
exproprieri, mentionind că 
sumă ar putea fi utilizată 
construirea de locuințe, care 
fie atribuite celor 500 000 de 
ghezi ce locuiesc. în prezent, 
răci.

valoare 
pentru 
această 
pentru 
să le 
portu- 
în ba-

• LUNĂ RECORD A 
CAPRICIILOR METEO
ROLOGICE. Luna care s-a 
încheiat se înscrie, potrivit a- 
precierilor meteorologilor, ca 
una din cele mai capricioase din 
ultimul secol. Zilele de sfîrșit 
ale acestei luni s-au caracteri
zat prin fenomene cu totul ieșite 
din comun. Astfel, în Spania a 
fost înregistrată cea mai scăzută 
temperatură în ultima sută de 
ani ; în zonele de munte a

■r nips»- ioc ia’ qplwlalte părți ale 
țăfii au? iăztrt “ploi torențiale 
roci. Ca urmare u condițiilor 
climaterice extrem de nefavora
bile au fost afectate întinse re
giuni viticole atît din Spania, cit 
și din Franța și Italia — pro
ducția mondială de vin a acestui 
an anunțîndu-se cu 10—15 la sută 
mai redusă în raport cu produc
ția anului precedent. Pe de altă 
parte, pe țărmul golfului Prud- 
hoe, în zona Oceanului înghe
țat de Nord, termometrele au 
indicat temperaturi record de 24 
grade Celsius ! ; vremea deosebit 
de călduroasă a provocat pe su
prafețele împădurite din Alaska 
vaste incendii, pentru stingerea 
cărora s-au mobilizat pompieri, 
avioane și elicoptere.

• JUBILEUL DE AUR 
AL „LACULUI LEBEDE
LOR". Teatrul Mare din Mos
cova va sărbători o sută 
de ani de la primul spectacol 
cu baletul „Lacul lebedelor" de 
Ceaikovski. Cu acest prilej, pe 
scena Palatului Congreselor din 
Kremlin vor fi organizate un șir 
de spectacole omagiale. Baletul 
va fi prezentat intr-o montare 
nouă, datorată artistului poporu
lui Iuri GrigoroViei. Intr-unui 
din spectacole, partitura dublă 
a Odettei și Odilliei va fi inter
pretată de artista poporului 
Maia Plisețkaia.

• METEORIT. In Ma
dagascar a căzut sîmbătă 
un mare meteorit, care la 
intrarea în atmosferă s-a 
rupt in două. Primul fragment 
s-a prăbușit lingă localitatea 
Finanarantshoa, la 400 kilometri 
sud de Antananarivo, capitala 
țării, formînd un crater cu un 
diametru de 240 metri. Al doilea 
fragment a căzut in regiunea 
Ankazobe, la 100 kilometri vest 
de capitală. Șocul produs de 
căderea celor două fragmente de 
meteoriți a fost resimțit pe dis
tanțe de sute de kilometri.

• CUNOȘTEAU VE
CHII EGIPTENI TUTU
NUL? Specialiștii francezi 
care au restaurat mumia lui 
Ramses al II-lea au făcut o des
coperire considerată de-a drep
tul senzațională. în țesuturile 
mumificate s-au detectat urme 
de „nicotiană". plantă sălbatică 
a cărei variantă cultivată este 
cunoscută îndeobște sub numele 
de... tutun. Descoperirea este 
surprinzătoare prin aceea că 
pină acum se considera că tu
tunul sau „iarba lui Nicot" 
(după numele francezului care 
a popularizat-o in Europa) a 
fost adus destul de tîrziu — de 
către spanioli — pe continentul 
nostru din America de Sud. 
unde era larg folosit de indi
geni. Acum reiese că planta de 
tutun era cunoscută și in Egip
tul faraonilor. Se pare totuși că 
vechii egipteni nu foloseau tu
tunul pentru fumat, ci pentru 
proprietățile sale puternic in
secticide — amestecîndu-1 cu 
rășinele care serveau la proce
sul de mumificare.

• PĂȚANIA BUTOIU
LUI CU BERE. Deodată, în 
mijlocul străzii — un butoi. 
Militarii, o patrulă din cadrul

trupelor britanice dislocate în 
Irlanda de Nord, s-au apropiat 
tiptil-tiptil. Să-1 dea la o parte 
de acolo ? Nu, ar fi prea riscant, 
cu siguranță că ascunde vreo 
bombă ! Mai bine să-i pună în 
preajmă puțin exploziv și... Zis 
și făcut. S-au dat înapoi, de- 
clanșind apoi explozia. Urma
rea ? S-au trezit scăldați in... 
bere neagră ! Desigur, episodul 
petrecut în orașul Londonderry, 
așa cum e relatat de „Interna
țional Herald Tribune", are un 
aspect amuzant. Dar, din păca
te, se știe; nu exploziile hazlii 
sînt nota dominantă în Ulster, ci' 
celelalte explozii —• soldate cu 
victime și adinei suferințe, în 
cadrul conflictului fratricid ce 
sfîșie în continuare această pro
vincie.

• 130 KM ÎNOT. 
Canalul Mînecii, care a fost 
traversat pînă acum de mai 
mulți înotători pe ruta cea 
mai scurtă (Dover — Callais) 
este în aceste zile martorul unei 
tentative neobișnuite ; Daniel 
Menguy încearcă pentru prima 
dată să-1 străbată pe deschide
rea sa cea mai mare, intre in
sula engleză Wight și portul 
francez Cherbourg (circa 130 
km.). înotătorul, care a fost de 
șase ori campion al Franței pe 
distanța de 1 500 de metri, este 
Însoțit in tentativa sa de o șa
lupă ai cărei ocupanți îl alimen
tează „din mers" la fiecare trei 
ore.

• RASA CANINĂ 
CEA MAI VECHE. Ciinii 
din rasa „Shar-peis", ale căror 
efigii în piatră străjuiau mor
mintele împăraților chinezi de 
acum două milenii, erau consi
derați. practic, ca dispăruți. Ca
racteristicile lor : pielea Încre
țită ca niște manșoane succesive 
sau ca burduful unui acordeon 
și ochii mari, rotunzi, care dau 
impresia unor bile ; pe de altă 
parte, pielea căzută a fălcilor 
producea un sunet specific cind 
animalul își scutura capul. De
osebit de robuști și ascultători, 
erau socotiți ca perfecte ani
male de pază. Recent, america
nul Ernest Albright a descoperit 
în Macao, din întîmplare, o pe
reche de „Shar-peis", obținind 
apoi prin înmulțire mai multe 
exemplare ; puii se deosebesc 
de adulți prin aceea că au 
pielea și mai ridată, de parcă 
ar fi din pluș.

• CEA MAI MARE 
STATUIE A LUI BUD
DHA, DIN LUME,
în Valea Bamiyan, din Afga
nistan, și care are o înălțime de 
55 de metri, își va recăpăta în
fățișarea inițială, grație muncii 
minuțioase a restauratorilor. 
Statuia, ridicată în secolul al 
5-lea al erei noastre, a fost de
teriorată în repetate rînduri pe 
parcursul secolelor. Lucrările de 
restaurare au început în anul 
1969 și ele urmează să se În
cheie curând.

• ȘCOLĂRITĂ TO
READOR. La vîrsta de 17 
ani, tînăra. școlăriță spaniolă 
Maribel Atienzar este considera
tă a fi „noul Cordobes" (toreado
rul cel mai celebru din Spania). 
Descoperită întîmplător cu pri
lejul unei corride în scopuri pu
blicitare. la care au participat 
numai femei, Maribel s-a dove
dit un talent extraordinar in" 
tr-o meserie prin excelentă a 
curajului și îndeminării — pînă 
acum considerat ca un apanaj 
exclusiv al bărbaților. Specia
liștii sînt stupefiați mai ales de 
modul în care mînuiește ,.mu- 
leta" (capa roșie), considerînd-o 
că întrece la acest capitol chiar 
și pe toreadorii cei mai experi
mentați. O nouă dovadă că nu 
există „porți" de, netrecut pen
tru „sexul slab".
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