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ASTĂZI ESTE „ZIUA MINERULUI"

După cum se știe'. cu începere de la 1 iulie a.c. au intrat in vigoare 
prevederile Legii privind, pensiile de asigurări sociale de stat si asis
tența socială, iar de la 1 august a.c. se aplică Decretul Consiliului de 
Stat cu privire la majorarea pensiilor.

In legătură cu aceste importante acte legislative, un număr de 
cetățeni au solicitat o serie de lămuriri și precizări, au pus întrebări 
privind modul de interpretare a unor prevederi și reglementări.

Prezentăm mai jos explicații menite să faciliteze înțelegerea apro
fundată și justă de către toți cei interesați a sensului și conținutului 
unora din prevederile Legii pensiilor și ale Decretului de majorare a 
pensiilor.

PARTIDUL, INTRESUL POPOR 
ACORDĂ 0 ÎNALTĂ PREȚUIRE 
MUNCII HARNICE A MINERILOR, 
detașament de frunte al eroicei 

noastre clase muncitoare
Ca în fiecare an. oamenii muncii, 

întregul nostru ponor sărbătoresc 
..Ziua minerului", cinstind glorioase
le tradiții de luptă revoluționară ale 
minerilor, munca eroică, plină de ab
negație a acestui detașament de frun
te al clasei noastre muncitoare, de
plin angajat in opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră. Sint bine
cunoscute tradițiile revoluționare ale 
minerilor, puternicele bătălii de clasă 
pe care au fost nevoiți să le poarte 
odinioară împotriva exploatării crîn- 
ceneburghezo-moșierești. Trăind in 
condiții de foamete și mizerie, lo
cuind in bordeie, aruncați pe drumuri 
de valurile șomajului, la cerințele 
lor îndreptățite pentru o viață ome
nească li se răspundea prin gloanțe 
— ca la Lupeni in 1929.

Aceste tradiții și-au găsit continu
area prin eforturile dîrze ale mineri
lor pentru a sprijini refacerea indus
triei în primii ani de după război, 
pentru a asigura tării cărbunele și mi
nereuri le necesare desfășurării activi
tății productive. De-a lungul anilor 
construcției socialiste, ei au adus o 
contribuție remarcabilă, prețuită din 
plin de partid, de întregul popor, la 
progresul economic și social al țării.

în acest an. sărbătorirea ..Zilei mi
nerului" se desfășoară în condițiile 
cind întreaga clasă muncitoare, în

„Minerii Văii Jiului sînt hotăriți să facă totul pentru 
a aduce o contribuție cit mai importantă la înfăptuirea
istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea al P. C. R.“

ADUNAREA FESTIVĂ 
DE LA PETROȘANI
Cu prilejul „Zilei minerului", 

simbătă după-amiază a avut loc 
la Casa de cultură a sindicate
lor din Petroșani o adunare fes
tivă, la care au luat parte un 
mare număr de mineri de la ex
ploatările din Valea Jiului, de 
energeticieni. constructori de 
utilai minier si alti oameni ai 
muncii din acest important ba
zin carbonifer al tării.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Pană și Constantin Băbălău, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei.

In cadrul adunării a luat cu- 
vîntul Clement Negruț. prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
de partid Petroșani, care a vor
bit despre semnificația acestei 
sărbători, despre realizările 
în producție ale colectivelor 
exploatărilor din Valea Jiu
lui și despre grija manifes
tată permanent de partidul 
și statul nostru pentru îmbună
tățirea continuă a condițiilor de 
muncă și viață ale minerilor.

In încheierea adunării, intr-o 
vibrantă atmosferă sărbătoreas
că. participanții la adunarea 
festivă au adoptat, in unanimi
tate. o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului.

Adunarea a fost urmată de un 
bogat program artistic.

Adunări pentru cinstirea ..Zi
lei minerului" au avut loc și in 
alte centre miniere din țară. 

MOTRU : una din noile așezări miniere ale patriei

tregul popor, muncește cu dirzenie și 
abnegație pentru traducerea in viață 
a obiectivelor Programului de dez
voltare economico-socială a țării, sta
bilit de Congresul al XI-lea al parti
dului, a sarcinilor actualului cincinal, 
care au căpătat noi dimensiuni prin 
hotărîrile adoptate de recentul Con
gres al consiliilor oamenilor muncii 
— marele forum al clasei noastre 
muncitoare. In realizarea sarcinilor 
acestui cincinal, în înfăptuirile către 
care tindem, munca minerilor se află 
la loc de cinste, se bucură de pre
țuirea întregului popor. Astfel. în sân
te luni din acest an. minerii au obtinut 
peste prevederi, in exclusivitate pe 
seama creșterii productivității mun
cii. o producție globală de 221 mili
oane lei, care s-a concretizat in li
vrarea suplimentară a peste 1000 
tone cupru in concentrate, 7 600 tone 
brichete de cărbuni, 2 000 tone bau
xită și cantități importante de alte 
produse.

Acest important sector industrial a 
cunoscut in anii construcției socialis
mului o puternică dezvoltare. Pe 
harta tării au apărut noi bazi
ne carbonifere, ca bazinul Olte
niei — in care, prin tehnologii 
cu mecanizare complexă, integra
lă, se realizează circa trei sfer
turi din producția de lignit a Roma
nici. Totodată, importante fonduri 

Telegrama adresată C. C. a/ P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

„Ziua minerului", sărbătoare a muncii, intrată în 
tradiția poporului român — se spune în telegramă 
— ne oferă nouă, minerilor din Valea Jiului, prepara
tori, constructori, energeticieni, tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, prilejul să 
ne exprimăm cele mai sincere sentimente de profun
dă dragoste și stimă față de dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care ne 
oferiți zi de zi minunata pildă a comunistului revo
luționar, dedieîndu-vă întreaga viață, toată puterea 
de gîndire și acțiune partidului, fericirii și bunăstării 
noastre socialiste.

Trăim încă adînca emoție a recentei reîntâlniri cu 
dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general. 
Chemările și îndemnurile adresate de dumneavoastră 
cu acest prilej, ca minerii Văii Jiului să fie in con
tinuare un detașament puternic, de frunte, al eroicei 
noastre clase muncitoare, al partidului și statului 
nostru, în sporirea producției, în dezvoltarea econo
miei, în înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresu
lui al XI-lea, ne mobilizează și mai mult în întreaga 
activitate pusă în slujba patriei socialiste.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că toți minerii din Valea Jiului muncesc fără 
preget pentru a-și îndeplini cu înaltă responsabilitate 
angajamentul asumat în fața partidului, a dumnea
voastră personal, de a da patriei cît mai mult căr
bune, conștienți fiind de faptul că în acest mod își 
aduc contribuția la realizarea exemplară a prevede
rilor actualului plan cincinal. în primele 7 luni ale 
acestui an, colectivele de mineri din Valea Jiului, 
sub conducerea organizațiilor de partid, au depășit 
producția globală industrială cu 55 milioane lei, pro
ducția marfă cu peste 39 milioane lei, iar planul de 
investiții s-a realizat în proporție de 111 la sută. O 
amplă acțiune a fost desfășurată în acest timp pen
tru modernizarea tehnologiilor din subteran, mecani
zarea principalelor operații de lucru, pentru per

fecționarea organizării și conducerii întregii activi
tăți, ridicarea nivelului de pregătire profesională în 
pas cu progresul tehnic.

Recentele măsuri luate din'^nițiativa dumneavoas
tră întregesc cadrul favorabil al afirmării depline a 
capacității noastre de muncă și creație, pentru în
deplinirea cu întreaga răspundere comunistă a sar
cinilor pe care ni le-ați încredințat, din care cea mai 
importantă pentru noi este sporirea continuă a pro
ducției de cărbune.

Acum, la această sărbătoare prin care patria 
cinstește munca minerilor — se spune în continuare 
în telegramă — încercăm o nouă satisfacție decurgînd 
din grija partidului pentru bunăstarea noastră, aceea 
a majorării retribuției de care noi beneficiem prin
tre primele categorii de oameni ai muncii. Vedem în 
această măsură inițiată de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, expresia grijii pă
rintești pe carș ne-o purtați nouă, acelora care va
lorificăm bogățiile din adîncuri. Sîntem conștienți că 
asemenea măsuri vor prinde viață numai prin mun
ca noastră, a tuturor, prin efortul unit al întregului 
popor, prin sporirea producției și productivității mun
cii. în lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului și ale recentului Congres al consiliilor oa
menilor muncii.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, strîns uniți în jurul partidu
lui, al conducerii sale înțelepte, minerii Văii Jiului 
vor face totul pentru punerea în valoare a rezerve
lor de creștere a productivității muncii, de sporire 
a producției de cărbune și reducere a cheltuielilor 
materiale cu care se realizează această producție, 
pentru a satisface într-o măsură din ce în ce mai 
mare cerințele economiei naționale, contribuind ast
fel la dezvoltarea și înflorirea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

în săptămîna care se încheie, în județele situate în sudul tării, 
unde lipsa apei din sol este mai accentuată, s-au desfășurat ample 
acțiuni in vederea irigării unor suprafețe mari. Iată cum au crescut 
suprafețele irigate in cursul unei săptămini in sistemele mari : 30 iu
lie — 45 000 hectare : 31 iulie — 47 500 hectare : 1 august — 44 500 
hectare ; 2 august — 47 200 hectare ; 3 august — 49 225 hectare ; 4 au
gust — 51 300 hectare ; 5 august — 59 340 hectare. De asemenea, s-au 
aplicat udări pe suprafețe mari în sistemele locale de irigații si chiar 
pe terenurile neamenaiate, unde s-a transportat ana cu ajutorul cis
ternelor.

Desigur, mai sint încă posibilități mari in ce privește extinderea 
suprafețelor, posibilități care, trebuie să fie puse pc deplin in valoare 
pentru a potoli setea pămintului, asigurindu-se astfel obținerea unor 
recolte cit mai mari.

Iată concluziile unui raid-anchetă organizat în județele Tulcea, Te
leorman și Vrancea.

de investiții au fost alocate pen
tru redeschiderea unor mine mai 
vechi, considerate in trecut nerenta
bile (ca cele de la Bălan. Moldova 
Nouă și Vulcan), precum si pentru 
modernizarea exploatărilor miniere 
existente.

S-au schimbat, totodată, condițiile 
de muncă ale minerilor. Pentru re
ducerea continuă a efortului fizic și 
creșterea productivității s-au între
prins ample acțiuni de introducere a 
mecanizării operațiunilor grele și eu 
volum mare de muncă. De pildă, 
dacă in 1965 se încărca mecani
zat in minele de cărbuni nu
mai 16,8 la sută din volumul ex
cavat in galerii, in primul semestru 
al acestui an gradul de mecanizare 
a crescut la peste 50 la sută. In a- 
bataje. tăierea si încărcarea mecani
zată a cărbunelui reprezenta in 1965 
numai 5,2 la sută, în timp ce în a- 
cest an s-a ajuns la peste 46 la 
sută. în vederea creșterii securității 
muncii, o mare extindere au căpătat 
abatajele susținute cu complexe me
canizate si stâlpi hidraulici, sistem 
prin care se extrage în prezent pes
te 75 la sută din producția de căr
bune în subteran. în fine, se poate 
arăta că in sectorul minereurilor 
circa 78 la șută din producție se rea-
(Continuare in pag. a II-a)

Succese 
ale minerilor

• Colectivele exploatărilor 
miniere Leurda și Lupoaia — 
fruntașe in bazinul carbonifer al 
Văii Motrului — indeplinindu-și 
cu un substantial avans planul 
de producție pe 7 luni, au reu
șit să ridice la peste 55 000 tone 
și. respectiv, la circa 45 000 tone 
cantitatea de lignit extrasă su
plimentar de la începutul anului, 
în acest, fel. cele două colective 
și-au realizat și depășit angaja
mentele asumate in întrecerea 
socialistă pe anul 1977. Sporurile 
suplimentare de producție au la 
bază creșterea productivității 
muncii, gradul inalt de mecani
zare a lucrărilor din subteran, 
precum și preocupările intense 
pentru buna organizare a mun
cii. (Dumitru Prună).

• Minerii din cel mai vechi 
bazin carbonifer al tării — Ani
na — au depășit prevederile de 
olan la producția totală de 
cărbune cu 8 950 tone, iar la 
productia-marfă — cu aproape 
6 milioane lei. în principal, 
sporurile de producție au fost 
obținute pe seama creșterii pro
ductivității muncii, indicator 
depășit pină acum cu 6,7 la sută, 
prin mai buna organizare a 
muncii in subteran si promo
varea largă a tehnicii noi. Cele 
mai bune rezultate în muncă au 
obtinut brigăzile conduse de 
Ion Roșu, Ion Cătană, Ștefan 
Cocean si Dumitru Dobre. (Ni- 
colae Cătană).
• Demne de remarcat sint și 

realizările colectivului exploată
rii miniere din Rodna. In 7 luni, 
minerii de aici au extras peste 
sarcinile de olan mai mult de 
4 700 tone minereu complex. Se 
cuvine relevat faptul că sporu
rile de producție au fost obți
nute exclusiv pe seama creșterii 
productivității muncii, care a 
fost superioară sarcinii planifi
cate cu 10,4 la sută si cu 8 pro
cente mai mare decit angaja
mentul anual inițial, (Gheorghe 
Crisan).

în legătură 
cu unele prevederi 
ale Legii pensiilor

Principiul fundamental al Legii 
pensiilor este garantarea dreptului la 
pensie al fiecărui cetățean, care are 
o anumită vechime in muncă și o 
anumită virstă sau care și-a pier
dut total sau partial capacitatea de 
muncă datorită unor accidente sau 
boli, indiferent de sex sau naționa
litate, în raport de cantitatea, cali
tatea si importanta socială a mun
cii depuse pentru dezvoltarea gene
rală a societății noastre socialiste.

La baza legii stau principiile eti
cii si echității socialiste, realizarea 
unui raport rational între venituri
le provenite din retribuții si veni
turile din pensii, in concordantă cu 
nivelul dezvoltării actuale a econo
miei noastre naționale, cu posibili
tățile de care dispune în prezent so
cietatea noastră socialistă.

O caracteristică care învederează 
superioritatea Legii este faptul că ea 
adoptă ca principiu diriguitor nepla- 
fonarea pensiei, fixarea acesteia pe 
baza calculării unui anumit procent 
din retribuția tarifară avută. Se știe 
că in alte țări există regimuri de 
pensionare bazate oe scheme fixe, 
care plafonează pensiile la anumite 
niveluri ce nu pot fi depășite. In 
România se asigură diferențierea 
pensiilor in funcție de aportul fiecă
ruia la viata economică si socială, in 
perioada, muncii active, de retribuția 
de care s-a bucurat fiecare, lăsind la 
libera alegere a pensionarului, pen
tru calcularea pensiei, fixarea perioa
dei de 5 ani din ultimii 10 ani de ac
tivitate — în care, de regulă, oame
nii au cea mai bogată experiență și 
cea mai înaltă competentă profesio
nală. în care culeg roadele eforturi
lor depuse o viată întreagă in pro
fesiunea respectivă.

O expresie deosebit de elocventă a 
umanismului Legii pensiilor, a aten
ției acordate soluționării diferitelor

La întreprinderea „Rulmentul" din Brașov, un nou lot de produse este pe punctul de a fi expediat beneficiarilor, 
după ce in prealabil a constituit obiectul unui exigent examen al calității

Foto : E. Dichiseanu
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Pe toate terenurile însetate.

prin irigații cu toate mijloacele 

APĂ DIN BELȘUG CULTURILOR!

TULCEA: 
Aspersoarele 

să funcționeze 
zi și noapte

In Tulcea irigarea culturilor a tre
cut de citeva zile pe prim planul ur
gențelor. Efectele negative ale unor 
zile prelungi de secetă au impus mă
suri de funcționare a sistemelor de 
irigație neîntrerupt, ziua si noaptea, 
la intreaga lor capacitate. La 
I.E.L.I.F. ni se spunea că zilnic, in 
zona celor trei mari sisteme de iri
gat. ogoarele primesc apă pe apro
ximativ 3 000 hectare, realizindu-se 
aproape integral planul de udări.

„Numai în cooperativa noastră, ne 
spunea Ion Chirus. președintele 
C.A.P. Bestepe. irigăm săptăminal 730 
hectare. Lor li se mai adaugă alte 

probleme de viață ale oamenilor 
muncii o constituie prevederile con
sacrate asistenței sociale. Astfel, in 
acest cadru se reglementează gratui
tatea asistenței medicale pentru pe
rioadele in care oamenii muncii nu 
pot lucra, acordarea concediului me
dical plătit, trimiterea în stațiuni' 
balneo-climaterice, la tratament sau 
odihnă, concedii și indemnizații pen
tru femeile încadrate în muncă in 
perioada maternității, prequm și pen
tru îngrijirea copiilor bolnavi, in
demnizații pentru procurarea unor 
materiale sanitare necesare invalizi
lor, ajutoare în caz de deces. Legea 
prevede, de asemenea, ajutor social 
și îngrijire în instituții adecvate a 
persoanelor fără mijloace de exis
tență proprie și fără susținători le
gali, dreptul de internare în instituții 
sanitare cu asistență gratuită pentru 
pensionari și membrii familiilor aces
tora, precum și alte numeroase avan
taje similare.

Potrivit reglementărilor legale ac
tuale, au drept la pensie pentru 
munca depusă și limita de virstă toți 
cetățenii cu o vechime în muncă de 
minimum 30 de ani, bărbații, și 25 
de ani, femeile, la împlinirea vîrstei 
de 62 de ani, respectiv 57 de ani. 
Totodată, legea dă dreptul persoa
nelor încadrate in muncă și care 
au vechimea necesară ca, la ce
rerea lor, să iasă la pensie cu 
2 ani mai devreme, respectiv la 
împlinirea vîrstei de 60 de ani. băr
bații, și 55 de ani. femeile. In același 
timp însă, ținînd seama de dorin
țele exprimate de numeroși oameni ai 
muncii, legea prevede posibilitatea ca 
persoanele care doresc să-și continue 
activitatea și după împlinirea vîrstei 
de pensionare să fie menținute in 
muncă pe o perioadă de cel mult 3 
ani — adică pină la 65 de ani băr
bații si 60 de ani femeile —. fie în 
unitatea respectivă, fie în altă unitate 
sau alt loc de muncă.

O atenție deosebită acordă noua 
Lege a pensiilor oamenilor muncii ce 
lucrează în domenii hotărâtoare ale 
producției materiale si a căror acti

150 hectare, care primesc apa pro
venită din sistemul local. Dispunem 
de 130 aripi de ploaie si de importan
te cantități de conducte din butii. 
Peste 30 motopompisti asigură pom
parea apei pe conducte. Cu cele două 
cisterne ne care le are cooperativa, 
transportăm în aceste zile apă pen
tru udatul pomilor în livadă. Mobi
lizăm zilnic la lucru circa 100 coo
peratori".

„Stațiile noastre, ne mărturisea Ni
colae Calin, șeful sistemului de iri
gație Mahmudia. funcționează per
manent. la întreaga capacitate. Zilnic 
pompăm apa pe 760 hectare teren. 
Dintre beneficiarii noștri, cei mai se
rioși ni se par cooperatorii de la Ia
zurile si îndeosebi cei din zonele su
dice, nisipoase ale județului, din 
Murighiol si Dunavăț. Resimțind lip
sa apei din sol, cooperatorii din a- 
ceste unități veghează permanent 
asupra bunei funcționări a motopom- 
pelor. aripilor de ploaie si aspersoa- 

vitate se desfășoară în condiții mai 
grele, respectiv a celor ce se înca
drează in grupele de muncă I si a II-a : 
aceștia beneficiază de avantaje supli
mentare atît in ce privește aprecierea 
vechimii in muncă și a vîrstei de 
pensionare, cit și baza de calcul a 
pensiei. Astfel, persoanelor care au 
lucrat, efectiv, cel puțin 20 de ani în 
locuri de producție încadrate In 
grupa I de muncă, sau cel pu
țin 25 de ani in grupa a II-a de 
muncă, la stabilirea pensiei li se 
iau in calcul, pentru fiecare an lu
crat în aceste grupe, cite 1 an și 
6 luni pentru grupa I și 1 an și 3 
luni pentru grupa a II-a. Pe aceas
tă bază, persoanele care au lucrat 
în grupele I sau a II-a de muncă au 
dreptul, la cerere, să fie pensionate 
la im,plinirea viratei de 52 de ani, 
bărbații, și 50 de ani, femeile, pentru 
grupa I, și respectiv 57 de ani băr
bații și 52 de ani femeile pentru, 
grupa a II-a. De asemenea, persoa
nele arătate mai sus sînt pensiona
te, la cerere, la 50 de ani, atît băr
bații cît și femeile din grupa I de 
muncă, și Ia 55 de ani, bărbații, și 
50 de ani, femeile, din grupa a II-a, 
In cazul in care aceste persoane nu 
se pensionează și își continuă acti
vitatea în alte locuri de muncă, ele 
își păstrează dreptul la pensie; eu 
avantajele pe care le conferă grupa 
de muncă din care provin, iar peri
oada lucrată în continuare se consi
deră vechime în muncă in grupa 
la care au lucrat anterior.

Persoanele care au vechimea în 
muncă prevăzută de lege și au lucrat 
efectiv cel puțin 15 ani în locuri înca
drate in grupa I de muncă sau cel pu
țin 20 de ani în locuri încadrate în 
grupa a II-a de muncă au dreptul să 
li se reducă, la cerere, virata de pen
sionare, de la 60 de ani, bărbații, și de 
la 55 de ani. femeile, in mod propor
țional cu anii lucrați în aceste grupe 
de muncă, pină la 52 de ani, bărbații, 
și 50 de ani. femeile, pentru grupa I. 
și. respectiv. 57 de ani, bărbații, și 52 
de ani. femeile, pentru grupa a II-a. 
în acest caz insă, baza de calcul a 
pensiei este cea prevăzută pentru 
grupa a IlI-a de muncă, la care se 
adaugă în mod proporțional un spor 
decurgînd din anii lucrați in grupa I 
sau grupa a II-a de muncă.

Aceste prevederi asigură posibili
tatea oamenilor muncii de a ieși 
la pensie mai devreme, dacă doresc, 
sau de a-si continua activitatea fie 
în același loc de muncă, fie în alte 
domenii sau sectoare mai ușoare,
(Continuare în pag. a IlI-a) 

relor. execută corect si rapid muta
rea lor".

Merită a fi. de asemenea, subliniat 
că la chemarea organelor locale de 
partid, a comandamentului județean, 
în unitățile agricole ale județului se 
folosesc. în afara sistemelor mari de 
irigat, tot mai mult resursele locale 
de apă. Cei aproape 2 000 de coope
ratori si funcționari de la sate, care 
participă zilnic în cîmp la acțiuni de 
combatere a efectelor secetei, exe
cută udări de-a lungul canalelor, fo
losesc alte mijloace puse la dispo
ziție de către consiliile populare. La 
I.A.S. Tulcea si la cooperativa agri
colă de producție din Mineri, cu aju
torul formațiilor de pompieri, s-au 
udat în ultimele zile 23 hectare cu 
porumb și 3 hectare cu sfeclă de 
zahăr.

Se face, în același timp, simțită ne
voia de a se acționa în mod hotărit 
în fiecare unitate în vederea efec
tuării udărilor. Or. în unele coopera
tive agricole această importantă cam
panie Împotriva secetei a demarat 
greoi. La Ceamurlia de Sus și la Sa- 
bangia, în alte unități agricole, nu 
întregul echipament pentru irigații 
a fost scos la timp în cîmp. La 
C.A.P. Agighiol și Sarinasauf. din lip
să de supraveghere a sistemelor, ana 
nu ajunge cu presiune la toate as
persoarele. pe alocuri acestea sînt 
blocate sau smulse, apa băltește. Ca 
urmare, udările nu sînt de bună ca
litate.

întrucît timpul se menține secetos, 
iar unele plante au aiuns la perioada
(Continuare în pag. a III-a)
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SĂNĂTATE: o largă rețea 

de ocrotire
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GRIJA PENTRU MINERII TARII
Minerii se bucură de un loc de frunte în societatea noastră. Această prețuire se reflectă 

în preocuparea permanentă a partidului pentru condițiile lor de muncă și de viață : retribuția 
minerilor este de prima categorie ; centrele miniere și-au schimbat radical înfățișarea prin 
construirea a numeroase locuințe ; totodată, s-a extins rețeaua de școli, spitale, policlinici, uni
tăți comerciale și așezăminte de cultură.

• De la 1 august a.c., în sectorul minier se aplică prima etapă de creș- 
cu 20 LA SUTĂ ; în acest cincinal, minerii vor beneficia 

LA SUTĂ, depășind creșterea medie pe
tere a retribuției nete
de o sporire a retribuției tarifare de 35 
întreaga economie.

® Pe harta țării au apărut noi cen
tre urbane miniere : URICANI 
Valea Jiului ; MOTRU — în județul 
Gorj : MOLDOVA NOUĂ — în județul 
Caraș-Severin ; BĂLAN — în județul 
Harghita. La Motru și Bălan în ultimii 
11 ani populația s-a dublat.

în
© în principalele centre miniere din 

țară funcționează 31 ȘCOLI PROFE* 
SIGNALE cu peste 4 500 de elevi, 31 
LICEE INDUSTRIALE MINIERE cu 
32 960 elevi, 5 ȘCOLI DE MAIȘTRI cu 
590 elevi, precum și institute de învă- 
lămînt superior tehnic.

lată, de asemenea, cîteva cifre concludente privind ansamblul a 12 centre miniere im
portante : Valea Jiului, Motru, Rovinari, Anina, Moldova Nouă, Baia de Arieș, Bălan, Leșu 
Ursului, Voievozi, Borșa, Baia Sprie și Cavnic.

• în perioada 1965-1976 s-au construit și dat în foiosință 
PESTE 23000 APARTAMENTE moderne, confortabile, precum și 
CĂMINE pentru nefamiiiști totalizînd 5700 DE LOCURI.

® Din 1965 și pînă la sfîrșitul anului trecut au fost con
struite 38 DE ȘCOLI cu 350 săli de clasă, precum și creșe și 
cămine cu aproape 2300 DE LOCURI.

fost construite unităti spita- 
și 15 DISPENSARE,

• Numai în anii 1965-1976 au 
licești cu 650 DE PATURI, precum 
s-au adăugat celor existente.

• Comparativ cu anul 1965, 
se îngrijesc de sănătatea minerilor și a familiilor lor a 
în 1976 cu 48 LA SUTĂ MAI MARE, iar 
SANITARE MEDII S-A DUBLAT.

• Corespunzător creșterii 
DESFACERILOR DE MĂRFURI a 
anul 1976

NUMĂRUL MEDICILOR

« 111/

Aici

care

care 
fost 

cel AL CADRELOR

minerilor,

față de anul

trăiau...

1965.

veniturilor
sporit DE PESTE 2,1

volumul
ORI în

CONDIȚIILE
Aici

BAIA MARE : unul din spitalele construite pentru mineri

CULTURA: o bogată viață spirituală

MOTRU : Casa de cultură

ȘCOALA: spre trepte înalte 
de învățămînt

PETROȘANI: Institutul de mine

DE 
trăiesc azi minerii

VIAȚĂ

VULCAN și PETRILAImagini din Valea Jiului orașele

(Urmare din pag. I)

Uzează prin metode moderne, de 
mare productivitate, iar gradul de 
mecanizare a încărcării la înaintare 
in galerii a atins 64 la sută din vo
lumul lucrărilor.

Pe măsura dezvoltării și moderni
zării ample a capacităților de pro
ducție în acest sector, crește numărul 
oamenilor muncii care îmbrățișează 
această bărbătească, frumoasă și atit 
de importantă meserie. O asemenea 
creștere a rindurilor detașamentului 
minerilor este și efectul grijii stator
nice. al măsurilor consecvente luate 
de conducerea partidului pentru 
crearea unor condiții de viață tot 
mai bune pentru oamenii muncii din 
acest sector. în anii construcției so
cialiste s-a înfăptuit un vast pro
gram de construcții de locuințe și e- 
dificii social-culturale: spitale, creșe, 
cantine, cinematografe, case de cul
tură ctc. Bunăoară, numai în anul 
1976 și in prima jumătate a acestui 
an s-au realizat pentru mineri pes
te 1 100 apartamente și 1 600 locuri 
în cămine. Pe harta țării au apărut 
orașe noi ale minerilor : Uricani în 
Valea Jiului, Motru în județul Gorj, 
Moldova Nouă în județul Caraș-Se
verin, Bălan în județul Harghita.

O expresie grăitoare a grijii per
manente manifestate de conducerea 
partidului față de condițiile de mun
că ale minerilor o constituie redu
cerea săptăminii de lucru la 36—42 
ore în principalele bazine miniere, 
acțiune începută încă din 1973.

A fost organizată o rețea vastă de 
școli pentru pregătirea cadrelor, 
școli profesionale, licee industriale 
miniere, instituții de invătămint su
perior tehnic. toate amplasate in 
principalele bazine miniere ale tării.

Potrivit programului adoptat de

etapă de creștere a retribuției nete 
— cu 20 la sută, ceea ce înseamnă 
că la nivelul unui an minerii vor 
cîștiga in plus peste 1.1 miliarde lei. 
In ansamblu, minerii vor beneficia 
in acest cincinal de o sporire a re
tribuției tarifare de 35 la sută, de-

ce se întreprinde, atît in activi
tatea de producție. cît și in 
viata socială și politică din centrele 
muncitorești miniere, să se facă cu 
participarea directă a muncitorilor, 
țlnîndu-se seama de părerile, de su
gestiile și propunerile lor, printr-un

Partidul, întregul popor acordă 
o înaltă prețuire muncii harnice 

a minerilor
Comitetul Central al partidului, în 
ședința plenară din 28—29 iunie a.c., 
pentru creșterea mai accelerată a ni
velului de trai al poporului în ac
tualul cincinal, o atenție deosebită 
se acordă sporirii retribuției mine
rilor care, asa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceausescu. in cuvîntarea 
rostită la adunarea populară de la 
Petroșani, dețin și vor ocupa și în 
viitor primul loc în sistemul retri
buției socialiste din tara noastră. 
Astfel, începînd de la 1 august a.c., 
în sectorul minier se aplică prima

pășind creșterea medie prevăzută pe 
întreaga economie.

în cadrul procesului de adîncire a 
democrației socialiste în tara noas
tră s-a creat minerilor, ca tuturor 
oamenilor muncii, cadrul democratic, 
organizat pentru participarea directă 
la conducerea activității economice 
și sociale — respectiv consiliile oa
menilor muncii, adunările generale. 
Referindu-se la acest aspect, cu pri
lejul vizitei de lucru în Valea Jiu
lui, secretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea ca tot

dialog larg, deschis, astfel incit să 
se ajungă la soluționarea operativă 
și judicioasă a problemelor ridicate 
de cei ce muncesc. în acest context 
a fost subliniată cerința întăririi ro
lului adunărilor generale, ca for su
prem de conducere muncitorească, 
cunoscut fiind că nu există probleme 
care să nu poată fi rezolvate atunci 
cînd sînt supuse dezbaterii colective.

Și în acest an, „Ziua minerului" 
constituie un bun prilej pentru mi
neri de a raporta realizări și succese 
de seamă în întrecere, fapte de mun

că prin care își exprimă patriotis
mul, sentimentele de dragoste si re
cunoștință profundă față de condu
cerea partidului, de secretarul său 
general pentru atenția cu care ii în
conjoară. pentru promptitudinea și 
receptivitatea manifestate fată de 
cerințele ce apar, pentru măsurile 
consecvente adoptate în scopul îm
bunătățirii continue a condițiilor lor 
de. muncă și de viată.

în acest sens, în fața minerilor se 
deschide un cîmp larg de muncă 
harnică, responsabilă, de cea mal 
mare importantă pentru dezvol
tarea economiei : sarcini deose
bite se pun în sectorul carboni
fer. în vederea creșterii mai pu
ternice a producției de lignit și huilă 
pentru cocs ; totodată, trebuie acțio
nat pentru lichidarea anumitor rămî- 
neri în urmă în extracția minereuri
lor feroase și neferoase, precum și 
pentru introducerea în circuitul eco
nomic a altor substanțe minerale 
utile — asigurarea „pîinii industri
ei" avînd o însemnătate deosebită 
pentru avîntul întregii economii na
ționale. singura temelie posibilă 
a creșterii nivelului de trai al tutu
ror celor ce muncesc.

De ziua lor, întregul popor încon
joară cu căldură pe minerii patriei 
și, adresîndu-le tradiționalul salut 
„Noroc bun !“, le urează să înscrie 
noi succese în munca lor eroică con
sacrată propășirii economice și so
ciale a României socialiste.

Oamenii muncii din județul Maramureș 
se angajează să realizeze in actualul 

cincinal o producție suplimentară 
de 1850 milioane lei

Telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

într-o telegramă adresată C.C. ai 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către Comitetul județean Mara
mureș al P.C.R., se arată : Comuniș
tii, toți oamenii muncii din aceste 
străvechi meleaguri românești, fără 
deosebire de naționalitate, uniți in 
gînduri și fapte, însușindu-și hot&ri- 
rile Plenarei C.C. al P.C.R. din 28—29 
iunie, precum și cele ale Congresului 
consiliilor oamenilor muncii, vor mi
lita în continuare pentru înfăptuirea 
exemplară a programelor de dezvol
tare suplimentară a economiei na
ționale pînă în 1980. în acest scop, 
ne angajăm să realizăm — în actua
lul cincinal — un spor de producție 
in valoare de 1 850 milioane lei.

Maramureșul fiind un județ cu 
preponderență minieră — se arată în 
telegramă — dorim sâ ne exprimăm 
șl cu acest prilej cele mai alese mul
țumiri și satisfacții față de cuvintul

pe care dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, l-ați rostit in Valea 
Jiului. Cu aceleași sentimente de a- 
dîncă mulțumire șl înaltă stimă au 
primit minerii din județul nostru mă
sura adoptată de conducerea partidu
lui privind sporirea, de la 1 august, 
a retribuției personalului muncitor 
din această ramură importantă, an- 
gajîndu-se să nu-și precupețească e- 
forturile pentru a*Si onora cu cinste 
Sarcinile ce le revin.

Exprimînd adeziunea deplină față 
de politica înțeleaptă și clarvăzătoare 
a partidului și statului nostru, se 
spune în încheierea telegramei, ma
ramureșenii vor acționa cu hotărire 
și energie pentru transpunerea în 
viață a mărețelor obiective izvorite 
din prevederile actualului cincinal, 
sporindu-și astfel contribuția la edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră.

h cinstea 

marii noastre 

sărbători 

naționale

Succese ale oamenilor
muncii în îndeplinirea

planului și a
Realizare de înaltă 

tehnicitate
într-o telegramă adresată C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
colectjvul de muncitori,. tehnicieni si 
ingineri de la întreprinderea meca
nică Alba Iulia face cunoscut că, in 
cinstea zilei de 23 August, a obținut 
un remarcabil succes : turnarea pla
toului pentru strungul carusel de 
8500 mm, o piesă de 45 tone, cu un 
înalt grad de complexitate.

Această premieră industrială, se 
spune' în. telegramă, marchează în
ceputul turnării la noi a pieselor 
destinate fabricării masinilor-unelte 
grele, sarcină de importanță majoră 
stabilită pentru industria construc
toare de mașini de conducerea su
perioară de partid, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu, contri
buind la accelerarea progresului teh
nic, la creșterea potențialului indus
trial al României socialiste.

Creșterea 
productivității muncii

Oamenii muncii din industria ju
dețului Iași, în frunte cu comuniștii, 
cinstesc apropiata zi de 23 August 
cu un bilanț rodnic în producție. 
Astfel, in șapte luni, pe ansamblul 
județului s-a realizat suplimentar o 
producție globală în valoare de 405,8 
milioane lei și o producție-marfă de 
345,2 milioane lei. Acest spor de 
producție s-a obținut îndeosebi pe 
seama creșterii productivității mun
cii, care a fost superioară prevede
rilor de plan cu 2,4 la sută. între 
altele, s-au realizat peste prevederi 
15 299 MWh energie electrică. 3 319 
tone profile îndoite, 1 885 tone fibre 
Si fire poliesterice, 812 000 că
rămizi și blocuri ceramice, 3 489 mp 
plăci din așchii din lemn, peste 1 
milion mp țesături diverse, 1940 
tone ulei comestibil, antibiotice in 
valoare de 107,3 milioane lei, mobilă 
în valoare de 1,7 milioane lei și alte 
produse. (Manole Corcaci).

însemnate cantități 
de produse peste plan

în unitățile industriale din județul 
Argeș, planul pe 7 luni la producția 
globală a fost depășit cu 220 mili
oane lei. Numai în luna iulie, Com
binatul petrochimic Pitești a obținut 
suplimentar o productie-marfă in va
loare de peste 35 milioane lei. în a- 
ceeasi lună, întreprinderea de motoa
re electrice Pitești a livrat la ex
port cu 30 la sută mai multe produ
se. Au fost realizate suplimentar in
tre altele : benzină — 20 201 tone ; 
aspiratoare — 12 200 bucăți ; auto
turisme „Dacia 1300“ — 1100 bucăți ; 
benzi transportoare din cauciuc — 
246 tone. Sînt fapte de muncă, care 
confirmă hotărîrea colectivelor de 
oameni al muncii din întreprinderile 
industriale argeșene de a întîmpina 
marea sărbătoare a patriei noastre 
cu rezultate cît mai bune in pro
ducție. (Gheorghe Cîrstea).

Realizat: mai bine 
de 75 la sută 

din angajamentul 
anual

Rezultatele pe care tînăra industrie 
a județului Buzău le-a obținut în a- 
cest am concretizate în producerea 
peste prevederi a importante canti
tăți de utilaje chimice, tehnologice 
și terasiere, sîrmă si produse din sîr- 
mă, materiale de construcții, mobilă, 
țesături si confecții textile, demon
strează hotărîrea colectivelor din a- 
ceâstă parte a țării de a face totul 
pentru îndeplinirea integrală a anga-

angajamentelor
jamentului suplimentar de a realiza 
in actualul cincinal un spor de pro
ducție de 3,2 miliarde lei. Aceasta 
face ca in ziua marii sărbători națio
nale de la 23 August, oamenii muncii 
buzoieni să raporteze realizarea. în 
pluș, a unui volum de producție de 
peste 250 milioane lei — cifră repre- 
zcntîtid mai .tflhe ’db" ttef sferturi din 
angajamentul pe acest an. (Agerpres).

Materiale noi 
de construcții

Colectivul întreprinderii de mate
riale de construcții din Călărași, in 
colaborare cu unități similare si in
stitute de specialitate din tară, a des
fășurat în ultimul timp o largă ac
țiune de reproiectare a produselor în 
vederea reducerii consumurilor spe
cifice și îmbunătățirii calității aces
tora. Ca urmare, în întreprindere s-a 
reușit ca la unele produse să se re
ducă consumurile de materiale cu. 
15—20 la sută, în timp ce calitatea 
lor a crescut considerabil. Astfel, 
prin reproiectarea grinzilor transver
sale de 18 metri folosite la acoperi
șuri. s-a îmbunătățit calitatea lor, au 
sporit gradul de funcționalitate și 
rezistența acestora. La chesoanele de 
acoperiș de 12 metri, care au fost 
înlocuite cu elemente din beton ușor 
nrecomprimat. alternat cu lumina
toare din mase pjastice, greutatea 
elementelor pe metru pătrat de aco
periș scade cu circa 90 kg, fapt ce ie 
conferă un grad sporit de rezistență.

Instalație modernă 
construită 

prin autoutilare
în cadrul activității de creație teh

nică originală, la întreprinderea de 
utilaj chimic din Ploiești, acum, in 
prag de 23 August, a fost consemna
tă o nouă realizare de prestigiu. Un 
colectiv format din inginerii Steliaa 
Bică și Petre Georgescu, tehnicianul 
Valeriu Bolghiu. maistrul Teodor E- 
nescu și muncitorii de înaltă califi
care Mihai Moldoveanu, Gheorghe 
Nicolae. Dumitru Bică. a conceput, 
proiectat și construit prin autoutilare 
o instalație automată folosită la 
tratamente termice. După cum ne-a 
relatat Inginerul-șef al întreprinderii. 
Teodor Ungureanu. recenta realizare 
tehnică reprezintă un succes de pri
mă mărime pentru unitate, cu o înaltă 
eficiență economică. Instalația — con
struită numai și numai cu piese indi
gene. o parte produse în uzina plo- 
ieșteană, altele achiziționate de la în
treprinderile de mașini electrice 
București si de panouri electrice — 
are și avantajul de a asigura econo
misirea a peste un milion lei valută. 
(Constantin Căprarul.

Livrări suplimentare 
Ia export

în întîmbinarea marii noastre săr
bători naționale, colectivele între
prinderilor industriale din județul 
Suceava consemnează. între impor
tantele succese obținute în întrecere, 
depășirea prevederilor de plan la 
export cu 20 milioane lei valută. O 
contribuție remarcabilă au adus-o 
la îndeplinirea si depășirea sarcini
lor de blan Ia export constructorii 
de mașini si utilaie de la întreprin
derea de utilaie si piese de schimb 
si de la întreprinderea mecanică din 
Suceava, oamenii muncii de la între
prinderea de industrializare a lapte
lui. lucrătorii întreprinderii județe
ne de industrie locală si de la salina 
„Cacica", precum si colectivele în
treprinderii forestiere de exploatare 
si transport si de la Filatura din Făl
ticeni. meșteșugarii suceveni. 
(Gheorghe Parascan).
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Cu privire la prevederile Legii pensiilor 
și Decretului de majorare a pensiilor

(Urinare din pag. I) 

pină la împlinirea virstei maxime 
prevăzute de lege.

Legea pensiilor prevede că oame
nii muncii care continuă să lucreze, 
după dobîndirea unei vechimi in 
muncă de 30 de ani, bărbații, și 25 
de ani, femeile, indiferent de gru
pa din care fac parte, beneficiază, 
pentru activitatea depusă după îm
plinirea acestui număr de ani, în 
primii cinci ani, de un spor anual la 
pensie de 1 la sută din retribuția ta
rifară, iar pentru toți ceilalți ani 
următori de un spor de 0,5 la sută 
anual.

în spiritul principiilor umanismu
lui socialist, legea pensiilor mani
festă toată solicitudinea pentru oa
menii muncii care, la un moment 
dat. au o capacitate de muncă re
dusă, ca urmare a unor accidente, 
boli profesionale sau a afectării din 
alte motive a stării sănătății lor. Pen
tru aceștia, indiferent de categoria de 
muncă din care fac parte, legea re
glementează posibilitatea încadrării 
in locuri de muncă mai ușoare.. co
respunzător capacității lor. precum si 
obligația unităților socialiste de a crea 
în acest scop condițiile necesare. In 
asemenea cazuri, muncitorii si maiș
trii din grupele de muncă I si a Il-a 
cu o vechime minimă de 10 ani în 
grupele respective, vor fi încadrați în 
munci care să le asigure o retribuție 
de cel puțin 70 la sută din retribuția 
in vigoare corespunzătoare încadrării 
avute anterior. La o vechime ce de
pășește 15 ani, procentul de retribu
ție se va ridica la 75 la sută. Legea 
prevede că, dacă noul loc de muncă 
nu asigură această retribuție, dife
rența pină la 70 la sută, respectiv. 75 
la sută, se va acoperi din fondul asi
gurărilor sociale de stat, ca parte 
componentă a retribuției tarifare.

Așa cum arată practica, pensionarii 
de invaliditate de gradul I si II pre
zintă in general boli si incapacități 
grave care nu le permit să munceas
că. în. ce privește pensionarii cu in
validitate de gradul III. care si-au 
pierdut jumătate din capacitatea de 
muncă, pot lucra, potrivit urevederi-

(Urniare din pag. I) 

de consum maxim de ană. se impune 
ca peste tot si în iudetul Tulcea. să 
se acționeze in lumina indicațiilor 
comandamentului județean, cu hotă- 
rire și înaltă responsabilitate civică. 
(Vasile Nicolae).

TELEORMAN :
De ce numai

90 la sută 
din programul zilnic ?

în ultimele zile, ca urmare a mă
surilor luate de comandamentul ju
dețean. programul de udări a fost 
respectat cu mai multă rigurozitate 
in majoritatea unităților agricole din 
județul Teleorman. Așa cum ne in
formează tov. Emil Radulescu, di
rectorul întreprinderii de exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
în ziua de 4 august au fost irigate 
3 671 ha din cele 4 019 ha planifica
te. Se lucrează intens la I.A.S. Turnu 
Măgurele. în cooperativele agricole 
Bujorul. Traian. Dracea. Putineiu, 
Voivoda și „Răscoala din 1907“ — 
Pietroșani. unități in care programul 
de udare a fost realizat sută la sută. 
De asemenea, în sistemul Contești, 
unde T.C.I.F. București a acționat 
cu mai multă operativitate pentru 
înlăturarea unor defecțiuni, in ziua 
de 4 august doar 2 din cele 12 uni
tăți agricole nu au realizat progra
mul de udări.

Cu toate acestea, programul de 
udări pe județ nu se realizează decît 
in proporție de 90 la sută. Care sînt 
cauzele ? în primul rînd, echipamen
tul de udare nu este folosit, peste 

lor legii, o jumătate din programul 
normal, unitățile socialiste avind o- 
bligația .să le asigure in acest scop 
locuri de muncă corespunzătoare. 
Pentru munca prestată, aceste per
soane voi’ primi o retribuție care. îm
preună cu pensia de invaliditate, le 
poate asigura un venit de pină la 70 
la sută pentru grupa a IlI-a de mun
că. de 75 la sută pentru grupa a Il-a. 
do 80 la sută pentru grupa I. din re
tribuția avută Ia data stabilirii gradu
lui de invaliditate. actualizată cu 
majorările aduse acestei retribuții.

Legea prevede că pensiile de inva
liditate. in special cele de gradul III. 
se revizuiesc periodic. în scopul a- 
precierii obiective a posibilității per
soanelor respective de a-si relua ac
tivitatea normală. în concepția legii, 
perioada de pensionare pentru inva
liditate este consacrată refacerii sănă
tății si recuperării capacității de mun
că. astfel incit, persoanele respective 
să se poată reintegra pe deplin in 
activitatea economico-socială, redo- 
bindindu-și. pe această cale, retribu
ția integrală. Tocmai in acest scop, 
organele sanitare sînt obligate să 
acorde, în perioada pensionării de 
invaliditate, toată solicitudinea și 
îngrijirile necesare în vederea în
sănătoșirii cit mai grabnice a celor 
in cauză și reluării vieții și activită
ții profesionale și sociale normale. 
Aceasta este o expresie grăitoare a 
umanismului Legii pensiilor, a grijii 
față de om care stă în centrul po
liticii partidului și statului, a aten
ției întregii noastre societăți.

Pensionarii de invaliditate care, Ia 
intrarea in vigoare a legii, benefi
ciau atît de pensie, cit și de retri
buție, își mențin acest drept pînă la 
31 decembrie a.c., dacă continuă să 
fie încadrați în muncă. Legea preve
de obligativitatea unităților socia
liste ca, după această perioadă, să le 
asigure acestora locuri de muncă 
corespunzător capacității lor, in con
formitate cu noile reglementări le
gale in vigoare.

Legea prevede, de asemenea, ca 
pensionarii pentru limită de vîrstă, 
încadrați in muncă, să beneficieze in 
continuare de dreptul la pensie si la

Apă din belșug culturilor!
tot. la întreaga capacitate. Astfel, la 
cooperativa agricolă „Cetatea" din 
Turnu Măgurele, din cele 179 aripi 
de ploaie programate, doar 80 au 
fost scoase in cimp. iar la coopera
tiva agricolă Ciuperceni. doar 56 din 
107. Aceasta a făcut, firește, ca nu
mai 50 la sută din suprafața prevă
zută să primească apa. în cele două 
cooperative agricole din comuna 
Cervenia, irigarea unor suprafețe mai 
mici decît cele prevăzute se dato- 
rește defecțiunilor în organizarea 
muncii, lipsei de operativitate a 
constructorului — T.C.I.F. București 

■ in înlăturarea “dofitctiunilof ''«pă
rute. în 'ălte' Unități agri'colp. cum 
sînt cele din Lunca, Saele, Uda Clo- 
cociov. Bragadiru. nu se respectă 
indicația privind mutarea conducte
lor și functionarea echipamentului 
de udare la întreaga capacitate, atit 
ziua, cît și noaptea.

Analizînd situația irigării culturi
lor, comandamentul județean a sta
bilit ca toate utilajele să fie mai in
tens folosite, atit ziua, cit și noap
tea. iar programul de udări să se 
realizeze integral. (Ion Toader).

___ VRANCEA : ___ 
Să nu-și facă loc 

autoliniștirea
In programul de măsuri al secre

tariatului Comitetului județean de 
partid Vrancea adoptat in cadrul 
unei ședințe de lucru, la care a par
ticipat și activul de partid si de 
stat din agricultură, s-a prevăzut 
mobilizarea tuturor forțelor umane 
și a mijloacelor mecanice în vede
rea irigării unor suprafețe cît mai 
mari. Cum se desfășoară lucrările ? 

retribuție, pină la 31 decembrie a.c., 
dacă continuă să se afle in cimpul 
muncii. De asemenea, pensionarii 
pentru limită de vîrstă pot fi folo
siți de unitățile socialiste pentru ac
tivități temporare sau pentru exe
cutarea anumitor lucrări, cumulind in 
felul acesta pensia și cîștigul din 
muncă. Sumele realizate in activită
țile arătate mai sus, împreună cu 
pensia, pot atinge nivelul retribuției 
primite la data pensionării, actuali
zată cu majorările survenite ulterior.

în legătură 
cu majorarea pensiilor

în cadrul programului general, 
stabilit de conducerea partidului și 
statului, de ridicare a nivelului de 
trai al poporului, de creștere mai ac
centuată a veniturilor oamenilor 
muncii, odată cu majorarea retribu
ției pentru muncă s-a trecut și la 
majorarea pensiilor de asigurări so
ciale de stat.

După cum se știe, pornind de la 
necesitatea îmbunătățirii condițiilor 
de viată ale oamenilor muncii care 
lucrează nemijlocit în producție, care 
produc bunurile materiale, asigurind 
progresul neîntrerupt si multilateral 
al societății noastre socialiste, o mare 
parte a mijloacelor de care dispune 
statul a fost îndreptată spre creșterea 
retribuțiilor, ce urmează să sporească 
in acest cincinal cu 30 la sută — a- 
dică cu 10 la sută mai mult decit se 
stabilise în hotărârile Congresului al 
XI-lea.

Procentul de majorare a pensiilor 
este ceva mai mic decît sporul retri
buției pentru muncă, ridieîndu-se însă 
și el la o medie de 21—22 la sută — • 
superioară prevederilor Congresului 
al XI-lea — si care se aplică in mod 
diferențiat. începînd cu 8 La sută pen
tru pensiile mai mari si terminând cu 
40 la sută pentru pensiile mai mici. 
Aceasta reflectă grija partidului si 
guvernului pentru ridicarea venituri
lor, in special ale cetățenilor cu pensii 
mai mici care, la timpul lor, au adus 
o contribuție importantă la creșterea 
avuției naționale, la mersul înainte

De Ia început trebuie arătat că în 
numeroase unități agricole au fost 
obținute rezultate bune. După cum 
ne-a informat tov. Neculai Chipăiiă, 
secretar al comitetului județean de 
partid. în cursul unei zile au fost 
irigate 1029 de hectare, cu 246 hec
tare in plus fată de programul sta
bilit. Acestora li se mai adaugă alte 
35 hectare irigate suplimentar. în 
afara sistemelor.

Dar iată ce „spune" cîmpul. La 
C.A.P. Adjud, planul săptăminal la 
irigat a fost depășit în 4 zile, cu 21 
hectare, utilajele din dotarea unită- 

! ții funcționează, în medie. 20 de ore 
; pe zi. S-au găsit si noi surse de apă 

in acumulările din zona șantierelor 
de- extragere a balastului. Aici. 30 
hectare de grădină cu legumi’ au 
fost udate a 3-a oară, iar pe 10 hec
tare s-a aplicat și udarea a 4-a. Ini
țial s-a stabilit ca 40 de hectare de 
porumb să fie irigate. Echipa de u- 
dători a hotărît să realizeze în plus 
incă 10 hectare. Pină joi seara, u- 
darea a treia a cuprins 30 de hec
tare cu porumb. Și la C.A.P. Horno- 
cea se aduc zilnic corecturi in pro
gramul de udări. în sensul depășirii 
sistematice a normelor stabilite. Ca 
urmare, ceea ce s-a programat pen
tru o săptămînă de lucru a fost în
deplinit in numai 4 zile. Cu spor se 
lucra si Pe ogoarele cooperativei a- 
gricole Suraia.

Există însemnate posibilități pen
tru a fi irigate suprafețe mai mari. 
Ele se găsesc atit in sistemele 
locale, cit și in sistemul mare 
Biliești — Slobozia Ciorăști. pro
iectat și extins ulterior pentru a 
asigura irigarea a peste 12 700 hec
tare. La C.A.P. Ruginești, de exem
plu, pînă în ziua raidului nostru, au 
fost irigate doar 11 hectare din cele 

al societății noastre, primind pensii 
in raport cu posibilitățile de atunci 
ale economiei noastre naționale.

De majorarea arătată beneficiază, 
incă din etapa I, atît pensionarii 
existen.fi în prezent, cît si cei care au 
ieșit la pensie sau urmează să se 
pensioneze in perioada de după 1 
august a.c. Pe această cale se vor 
evita decorelările între pensiile ce
tățenilor pensionați după vechiul sis
tem și cei ce vor beneficia de noul 
sistem de pensionare, păstrindu-se un 
raport corespunzător între toate cate
goriile de pensionari.

★
Atît prevederile legii ce regle

mentează sistemul de pensionare, cît 
și Decretul de majorare a pensiilor 
reflectă preocuparea constantă a par
tidului si statului ea. pe măsura pro
gresului economiei naționale. înain
tării pe calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate, să se 
asigure imbunătătirea condițiilor de 
viață materiale și spirituale ale tutu
ror cetățenilor, ridicarea nivelului de 
trai, a gradului de civilizație a între
gului nostru popor.

Este evident pentru fiecare că bu
năstarea populației se poate asigu
ra numai pe baza sporirii continue 
a avuției naționale, a succeselor ob
ținute în înfăptuirea politicii parti- 

< dului de dezvoltare a forțelor de pro
ducție. de creștere si modernizare a 
economiei naționale, prin valorifi
carea maximă a întregului nostru 
potential material și uman. De a- 
ceea, apare de ia sine înțeles că 
pentru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a prevederilor acestor im
portante documente de stat este ne
cesar ca toti oamenii muncii să des
fășoare o activitate susținută pentru 
realizarea și depășirea obiectivelor 
actualului cincinal, traducerea în via
tă a istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XI-lea al P.C.R. Fără în
doială că oamenii muncii vor acțio
na cu toată energia si perseverenta 
în scopul perfecționării si sporirii e- 
ficientei întregii producții de bunuri 
materiale, înfloririi economice si so
ciale tot mai puternice a patriei — 
temelia propășirii întregii noastre 
națiuni.

347 hectare cuprinse în programul 
unității- Sursă de apă există, dar fără 
a fi pompată ea nu poate ajunge la 
rădăcina plantelor. Sub capacitatea 
prevăzută se lucra și la cooperativele 
agricole Pufești. Slobozia Ciorăști. 
La C.A.P. Milcovul. din 160 hectare 
au fost irigate doar 54 hectare pe. zi. 
Această situație se datorește. atit de
fecțiunilor în funcționarea sistemului 
Biliești—Slobozia Ciorăști. cît și sla- 
bei organizări a muncii. (Dan 
Drăgulescu)

„Zestrea" tehnică a întreprinderii „23 August" din București se îmbogățește continuu cu agregate noi, moderne, 'de 
înaltă productivitate Foto : Sandu Cristian

PIESELE DE SCHIMB
Cum se asigura ? Cum sînt

In anchetele de pină acum ale „Scînteii" pe tema asigurării și gos
podăririi pieselor de schimb am pus accentul pe modul concret in care 
consiliile oamenilor muncii, compartimentele de specialitate din în
treprinderi acționează concret în această privință — cunoscut fiind fap
tul că de existenta pieselor de schimb, in cantitatea și de calitatea ne
cesară. depind buna întreținere și functionarea rațională a mașinilor 
și utilajelor, baza tehnică a îndeplinirii planului de producție. Cu atit 
mai acute sînt asemenea probleme pe o mare platformă industrială, în 
cadrul unei centrale, cum este; CENTRALA INDUSTRIALA PENTRU 
METALE NEFEROASE DIN SLATINA, in unitățile acesteia consu- 
mindu-se, datorită specificului procesului tehnologic, mari cantități de 
piese de schimb.

Dezvoltarea industriei românești a 
aluminiului a impus și crearea unui 
puternic sector de fabricație pentru 
asigurarea pieselor de schimb. Tre
buie spus de la bun început însă 
că nerealizările la unele produse, 
din anii anteriori, se datoresc in 
parte și lipsei anumitor piese de 
schimb pentru instalațiile și utila
jele tehnologice. Pentru prevenirea 
neajunsurilor s-a ajuns la concluzia 
că este necesară construirea, pe 
platforma industrială a Slatinei, a 
unei mari unități — uzina de utilaj 
metalurgic și piese de schimb — 
care să satisfacă cerințele tuturor 
întreprinderilor din cadrul centralei 
industriale pentru metale neferoase. 
Uzina a intrat în funcțiune in anul 
trecut, cu o primă capacitate de cî- 
teva mii de piese de schimb prelu
crate.

— Ih uzina dată în exploatare în 
anul trecut — ne-a spus tov. ing. 
Ion Dăscălescu. directorul tehnic al 
centralei — se realizează circa 70 la 
sută din volumul pieselor de schimb 
necesare întreprinderii de aluminiu, 
dar încă puține pentru întreprinde
rea de prelucrare a aluminiului și 
pentru întreprinderea de produse 
cărbunoase.- Cînd vor intra în func
țiune și celelalte capacități prevă
zute in etapa a Il-a de dezvoltare, 
uzina va putea asigura 80 Ia sută 
din necesarul întreprinderilor din ca
drul centralei în domeniul pieselor 
de schimb. Concomitent cu construi

rea și dezvoltarea acestei unități 
specializate în fabricarea pieselor de 
schimb, am acordat atenție și sec
toarelor de autoutilare din fiecare 
întreprindere in parte. Așa se ex
plică faptul că. în ultimii trei ani, 
producția de piese de schimb în u- 
nitătile centralei noastre a crescut 
de patru ori.

Cum se prezintă lucrurile în prac
tică, este confirmată aprecierea direc
torului tehnic al centralei ? La între
prinderea de aluminiu. în anul tre
cut. s-au realizat și omologat 98 de 
repere de piese de schimb, iar in 
perioada ce s-a scurs din acest an, 
103 repere, fată de 142 cit este

Platforma industrială 
a Centralei 

pentru metale 
neferoase din Slatina

planificat. La întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului s-au fabricat 
68 de repere în primul an al cinci
nalului actual și 42 in șase luni a.c., 
din 72 prevăzute pentrp întregul an 
1977. Pe total, in unitățile din ca
drul centralei au fost omologate, in 
perioada la care ne referim, peste 300 
repere din cele 421 prevăzute, cu o va
loare de aproape 4 milioane lei. 
De asemenea, prin autoutilare, in 
lunile ce au trecut din acest an. au 
fost confecționate piese de schimb 
în valoare de 102 milioane lei, față 
de 212 milioane lei cit s-a stabilit 
pe întreaga centrală în acest an. In 
sprijinul asimilării a noi piese de 
schimb vine și activitatea Centrului 
ele cercetare și proiectare pentru teh
nologia aluminiului, unitate a Cen
tralei industriale pentru metale ne
feroase din Slatina. Aici se elabo
rează documentațiile tehnice pentru 
piese de schimb, ansamble. suban- 
samble si utilaje, ce cuprind soluții 
de execuție dintre cele mai moder
ne. S-a conturat in acest fel o disci
plină de producție in ceea ce pri
vește proiectarea pieselor de schimb 
și a utilajelor, care nu se mai asi
gură la intimplare. ci intr-un sistem 
unitar pe întreaga centrală.

Iată-ne și în marea hală a uzinei 
de utilaj metalurgic și piese de 
schimb, unde se lucrează intens la 
strunguri și freze, la alte utilaje, 
moderne, cum ar fi mașinile de pre
lucrat prin coordonate, cele de pre
lucrat și rectificat angrenaje, de fre
zat și alezat. Tov. ing. Matei Dănilă, 
șeful secției de producție piese de 
schimb, ne vorbește despre modul 
de asimilare și realizare a noi pie- 

gospodârife ?
se. despre diversitatea și tehnicitatea 
înaltă a acestora. Am văzut aici 
foarte multi tineri muncitori, cafe 
nu depășesc vîrstă de 20—21 de ani, 
lucrind cu o indemmare demnă de 
invidiat. Majoritatea lor — strun
gari, frezori, rectificatori — au fost 
pregătiți in uzină, in cadrul progra
mului de calificare și ridicare a ca
lificării. Ei produc piese de schimb 
pentru podurile tehnologice din sec
țiile de electroliză, pentru laminoare, 
mașini de lingotat, concasoare, ma- 
laxoare. compresoare de aer, cît și 
piese tehnologice : tije anodice. dis
pozitive de prindere a anozilor, bare 
catodice ș.a. Cu toate că uzina este 
nouă, iar cei care lucrează aici sint 
în marea lor majoritate tineri, pla
nul producției globale pe primul se
mestru a fost îndeplinit. Este și fi
resc. din momentul in care indicele 
de utilizare a mașinilor-unelte, in 
secția amintită, a fost de 90 la sută 
și va ajunge, potrivit angajamentu
lui asumat, la 94 la sută.

Bine gîndită este și asigurarea cu
rentă și în perspectivă a pieselor de 
schimb. Se urmărește ca la uizina de 
utilaj metalurgic să se realizeze pie
se de schimb, ansamble și suban- 
samble complexe, cu programe de 
execuție anticipate, iar întreprinde
rile să-și fabrice necesarul de piese 
de schimb pentru consumul curent, 
pe baza dezvoltării în continuare a 
activității de autoutilare. Așa, de 
exemplu, - anul acesta la întreprinde
rea de prelucrare a aluminiului, în 
atelierul de autoutilări, se produc 
piese în valoare de 40 milioane lei, 
față de 30 milioane lei în anul tre
cut. și de 19.6 milioane lei în 1975. ; 
la întreprinderea de produse cărbu
noase, volumul pieselor de schimb 
realizate prin autoutilare a crescut 
de la 6 milioane lei în 1975. la 10 
milioane în anul trecut si 11.5 mili
oane în acest an.

Cu toate aceste realizări de seamă, 
în unele întreprinderi din cadrul cen
tralei nu se acordă încă atenția cu
venită sectorului de autoutilări, asi
gurării pe această cale a întregului 
necesar de piese de schimb. La în
treprinderea ..de", prelucrare a alumi
niului. de exemplu. posibilitățile 
existente nu sînt valorificate pe de
plin. O serie de utilaje pentru conL 
fectionarea pieselor de schimb au 
fost transferate în alte unități, ră- 
minind mari spații de producție ne
folosite. Totodată, la capitolul piese 
de schimb, realizările din primul se
mestru a.c. sînt cu mult inferioare 
sarcinilor planificate. De altfel. în 
această unitate și coeficientul de u- 
tilizare a mașinilor-unelte este cu 
totul necorespunzător. Dezvoltarea 
uzinei specializate de pe platforma 
industrială a Slatinei nu trebuie să 
ducă la atrofierea preocupărilor din 
celelalte întreprinderi pentru asimi
larea si producerea a noi piese de 
schimb, conditionarea și recondițio- 
narea celor folosite. Piesele de 
schimb garantează funcționarea op
timă a tuturor utilajelor tehnologi
ce. îndeplinirea si depășirea sarci
nilor de producție — și acestei pro
bleme trebuie să i se acorde în
treaga atenție în fiecare unitate, cit 
și pe ansamblul centralei.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

DEMOCRAȚIA MUNCITOREASCĂ IN ACȚIUNE
Pentru cei ce cunosc destoinicul 

colectiv al Exploatării miniere Fi
lipeștii de Pădure, județul Prahova, 
era de așteptat ca adunarea genera
lă a reprezentanților oamenilor 
muncii să decurgă in spirit de înal
tă responsabilitate muncitorească. 
Așa a și fost, nedesmințindu-se 
maturitatea și devotamentul dove
dite, în repetate rînduri, de acest 
colectiv.

Lucrările adunării au demarat sub 
semnul unor succese de seamă. 
Bilanțul primelor 7 luni ale acestui 
an consemnează, printre altele, rea
lizarea unui spor al producției glo
bale industriale in valoare de 7 mi
lioane de lei, materializată. în pri
mul rînd, în 15 000 tone de lignit ex
trase peste prevederile planului și 
angajamente.

Conștiința înaintată 
începe cu autoexigență

Pornind de la aceste rezultate, re
prezentanții oamenilor muncii s-au 
înscris, la cuvint cu dorința limpe
de de a afirma că se poate mai mult, 
că succesele trebuie să conducă nu 
la automultumire, ci la si mai multă 
autoexigență, la întărirea răspunde
rii muncitorești. Minerul Ion Vlad s-a 
referit la combinele blindate ultra
moderne cu care este dotată mina, 
relevînd că aceste utilaje de înal
tă productivitate impun multă con
știinciozitate tehnică si grijă de pro
prietar, ținînd seama de valoarea lor. 
Maistrul mecanic Stan Miron s-a re
ferit la modernitatea și gradul de si
guranță pe care le oferă armarea ga
leriilor cu stilpi metalici asigurați 
prin ventile cu azot, piese deosebit 
de rezistente, dar care obligă la multă 
atenție în manevrarea lor.

Un adevărat rechizitoriu muncito
resc, o critică deschisă, obiectivă și 
fără menajamente a făcut brigadie
rul Alexandru Dul la adresa celor 
comozi, cu atitudine învechit-func- 
tionărească fată de sarcini, insufi
cient preocupați de mersul general 
al activității.

— Eu știu așa, și nu greșesc : 

partidul ne învață, ne cere ca locul 
maistrului si al șefului de echipă să 
se afle in miezul producției, in fo
cul activității — spunea brigadierul 
Dul. Noi avem în sector doi maiștri 
electromecanici si doi șefi de echi-

Insemnări de la adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la 
EXPLOATAREA MINIERĂ Filipeștii de Pădure

„Dezbătind organizat, cu răspundere si spirit 
JeJisciulmă^ca adevărati stapini si gospodari**
pă. E puțin ? E mai curind mult, 
însă acești tovarăși, spre deosebire 
de specialiștii electromecanici din 
alte sectoare, nu au o atitudine de 
adevărati maiștri si adevărati șefi 
de echipă. Dacă se defectează o pom
pă de presiune, ei stau liniștit că 
mai avem o pompă, sau două, de 
rezervă : așteaptă să se defecteze și 
acelea. Dacă le arăt ce ventil lip
sește, mă întreabă de unde să-l ia. 
Pentru ce mă întreabă ei pe mine ? 
Nu e treaba lor să rezolve ? Dacă se 
defectează o combină blindată, mai
strul de la noi coboară în subteran, 
îi pune diagnosticul și... se așază 
alături să mănince. Or. dacă a- 
fară e seară, pleacă să se 
culce. Așteaptă s-o repare meseriașii 
lui. Cum poate să doarmă liniștit ? 
Cum se împacă această atitudine cu 
înaltul spirit de răspundere care tre
buie să ne caracterizeze pe toti ? 
înregistrăm 435 de ore stag

nare a utilaielor de înaltă producti
vitate, in timp ce în luna aprilie bri
gada mea a dat 259 de tone sub plan. 
Am recuperat această restantă, dar 
asta nu înseamnă că specialiștii elec
tromecanici de la noi. de la Roșioara, 

nu trebuie să-si schimbe neîntîrziat 
atitudinea !

Rezolvarea 
problemelor 

stă în puterea 
forumului muncitoresc

Democrația muncitorească este de
mocrația dezbaterii libere, responsa
bile. urmate de fapte concrete. Ast
fel, poate fi rezumată o altă trăsătu
ră a dezbaterilor de la Filipeștii de 
Pădure. Dînd glas mandatului încre
dințat de tovarășii săi de muncă, ar
tificierul Petre Popescu a criticat 
faptul că. uneori, aproximativ un sfert 
din stilpii metalici reparați de atelie
rul mecanic se dovedesc necorespun
zători și a propus introducerea unui 
sistem de garantare a pieselor repa
rate. Unii reprezentanți ai atelie

rului electromecanic au încercat să 
explice deficienta prin negli jenta ce
lor care transportă stîlpii. Cineva s-a 
ridicat si a spus răspicat : „Ce în
seamnă disputa aceasta între diferite 
sectoare de producție ?! Să se ter
mine cu ea. Fiecare să se poarte cu 
bunurile minei ca adevărati proprie
tari. producători si beneficiari".

— Noi ne-am lăsat pe tînjeală la 
gindul că pentru unele agregate nu 
avem stand de probă — arăta 
autocritic maistrul mecanic Stan

Miron. Spre exemplu, pentru trolii. 
Puteam face noi standuri de probă 
prin autodotare. dar ne-am intimidat 
la gindul că ele nu vor satisface 
poate exigentele metrologilor. Aceas
ta nu este o atitudine comunistă. E- 
xistă. în colectivul nostru, inițiativa 
ca fiecare specialist să rezolve anual 
cel nutin o problemă de tehnicitate, 
de autodotare. Vom avea grijă ca. pe 
viitor, să alegem teme complexe, 
care să valorifice inventivitatea oa
menilor. teme care să răspundă nece
sităților prioritare ale muncii.

— Am si eu cîteva cuvinte de spus. 
Mai ales că se află aici si tovarășul 
director general al combinatului, in
giner Condurache Dumitru. Vreau să 
mă adresez direct tovarășului direc
tor general. Rețineți că exploatarea 
noastră minieră a înregistrat o depă
șire a consumului de energie electri
că de peste 600 000 de kilowați. Noi 
furnizăm lignit bun termocentrale
lor. Știm cită nevoie au termocen

tralele de cărbune, iar tara de ener
gie electrică. La baza ei stă. ca să 
sou,n asa. sudoarea noastră. Cum pot 
vorbi unii că s-a depășit consumul 
de energie pentru că... s-au schim
bat normativele ! Nu e asa. îl rog pe 
tovarășul director general să noteze: 
linsese, spre exemplu, pinioaneiș de 
atac de 5.5 kW. Ce facem ? în loc să 
ne aprovizionăm cu ce ne trebuie 
înlocuim mașina, pentru un simplu 
pinion. Așa ajungem să folosim tro- 
lii de putere dublă, cu consum de 

energie dublu, fără să fie nevoie. Așa 
se risipește energia. Ce-am avut de 
spus am spus.

Maistrul Constantin Naidu a rămas 
în picioare, asteptind răspunsul di
rectorului general al Combinatului 
cărbunelui din Ploiești.

— Da 1 Aveți dreptate ! A confir
mat tovarășul Condurache. Piese e- 
xistă. oamenii care să se ocupe de 
aprovizionare există si sînt remune
rați pentru aceasta. Nu se vor mai 
repeta asemenea situații.

In mină nu se poate 
fără ordine

De la miner la director general, a- 
proaue toti cei care au luat cuvîntul 
s-au referit la problema ordinii și 
disciplinei in producție. Nu pentru că 
ar fi existat aspecte deosebite, inso
lubile. Aspectele de indisciplină în 

muncă au o semnificație scăzută in 
raport cu constatările pozitive ; da
rea de seamă relevă : ..la toate ge
nurile de lucrări, normele de muncă 
au fost realizate". Totuși, reprezen
tanții oamenilor muncii si-au mani
festat insatisfacția fată de fluctuația 
cadrelor, fată de ocuparea fondului 
de timp maxim disponibil doar în 
proporție de 90.81 ia sută si fată de 
numărul absentelor nemotivate. S-a 
apreciat în mod critic faptul că. 
uneori, rezolvarea abaterilor. în spe

cial a absentelor nemotivate, a fost 
rezumată la .sancțiuni disciplinare.

în acest spirit a vorbit si minerul 
Ion Vlad :

— în problema disciplinei eu po+ 
să vă spun că merg pe 20 de ani de 
subteran. Și n-am nici o absentă. Nici 
o sancțiune. Dar nu de teama sancțiu
nilor n-am absentat eu. Si atitia alții. 
A avut cine să vorbească, la timp, cu 
mine, să ne facă să înțelegem intere
sele generale. Să preluăm noi pro
blema educației. Noi știm cel mai 
bine, și din timp, pe cel care e gata 
să calce alături.

Gospodari buni 
ai propriilor condiții 

de viață
Prezenta la adunarea generală a oa

menilor muncii a gospodarilor comu
nei, participarea directă în dezbateri 

a secretarului comitetului comunal de 
partid. Ion Duțu, a părut tuturor 
cit se poate de firească. In cursul 
adunării l-am văzut permanent no
tând cu scrupulozitate cele mai mici 
critici sau sugestii cu privire la ceea 
ce poate si trebuie să meargă mai 
bine in așezarea minieră.

Unii vorbitori au criticat aspru cir
culația necorespunzătoare a autobu
zelor. Aveam să aflu că. după adu
nare, atit primarul cit și reprezentan
tul comitetului județean de partid au 
cerut ferm conducerii întreprinderii 
județene de gospodărire locală să facă 
ordine printre șoferii autobuzelor de 
la Filipești. să completeze si să mo
dernizeze parcul auto. Alți vorbitori 
s-au referit la întreruperile in ali
mentarea cu apă. Primarul Dutu — 
fâcind un apel la opinie împotriva ce
lor ce irosesc apa potabilă — a in
format totodată adunarea despre sta
diul de recuperare a celor 37 de pu
țuri depreciate, angajindu-se să asi
gure accelerarea lucrărilor.

Filipeștii de Pădure se pregătesc să 
devină așezare urbană. Oamenii mun
cii au fost informați despre zecile de 
apartamente care vor fi date în folo
sință încă in acest an. despre noile 
dotări ce urmează a fi edificate in 
perioada următoare — fabrica de pli
ne, spital, săli de clasă, grădiniță, 
creșă. blocuri cu alte 600 de aparta
mente. lucrări de canalizare si multe 
altele. După adunare, gazdele mi-au 
vorbit cu mindrie despre chipul nou 
al acestor meleaguri. Auzeam adesea 
referiri ca : „Pe locul acesta nu era 
nimic". „Acum 20 de ani. cînd am 
venit eu. în locul clubului era o mlaș
tină". „Veneam pe jos la șut".

„Viața ne demonstrează — mărturi
sea în chip de rămas bun secretarul 
comitetului de partid al întreprinde
rii. Mihai Comănoiu — că de munca 
noastră depind si condițiile noastre de 
viată. De aceea, angajamentele for
mulate în adunare, cu toate că sînt 
mari, sînt pe deplin realiste. Ati 
notat, nu-i așa, că. pînă ia finele a- 
nului. ne angajăm să dăm o producție 
de cărbune de aproape o dată si ju
mătate mai mare decît prevederile de 
plan

Notasem.

Sergiu ANDON

existen.fi
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U Relația dintre dezvoltarea 
economică și consolidarea puterii 
politice democratice, populare

Du.pă înfăptuirea insurecției na
ționale armate antifasciste și anti- 
imperialiste, cercurile reacționare, 
interne și internaționale, au căutat, 
prin toate mijloacele, să paralizeze 
dezvoltarea procesului revoluționar, 
să demobilizeze de la luptă masele 
largi populare. Pe măsură ce se con
tura tot mai ferm traiectoria unor 
adinei transformări revoluționare, 
avînd drept țintă instaurarea unei 
puteri politice noi. consecvent de
mocratice. ofensiva cercurilor reac- 
tiunii interne și internaționale s-a 
intensificat. în fata perspectivei in
staurării puterii populare, aceste 
cercuri au făcut uz de toate mijloa
cele. mergind de la exercitarea unor 
puternice presiuni politice — sint 
semnificative în acest sens mașina- 
țiunile pentru menținerea majorită
ții in guvern, ..greva regală", refu
zul puterilor occidentale de a re
cunoaște guvernul democrat-popular 
instaurat la 6 martie 1945 sau de a 
relua relațiile diplomatice cu tara 
noastră — și pină la încercări de 
recurgere la forță, la folosirea ar
melor împotriva maselor populare.

în condițiile atit de grele în care 
se găsea atunci țara — ruina provo
cată de jaful hitlerist. dezorganiza
rea. urmările războiului, poverile re
parațiilor. seceta cumplită etc. — 
una din principalele căi pe care s-a 
încercat anihilarea procesului revo
luționar a fost subminarea pe plan 
economic : practic, reacțiunea a re
curs la procedee de destabilizare e- 
conomicâ. intr-un sens asemănătoa
re celor ce aveau să fie aplicate, 
peste decenii, respectiv în anii din 
urmă. împotriva regimurilor demo
cratice constituite în țări cum ar fi 
Chile sau Portugalia — sabotajul și 
specula, fuga capitalurilor peste gra
niță. haosul financiar, inflația. Ac- 
tionînd pe aceste căi. reacțiunea ur
mărea să agraveze dificultățile ce 
afectau condițiile de viată ale ma
selor. să provoace neîncredere în 
puterea democrat-populară. instau
rată la 6 martie 1945. să abată po
porul de la obiectivele luptei revolu
ționare. Totodată, reacțiunea spera 
să poată provoca tulburări interne, 
care să constituie pretexte pentru 
intervenția cercurilor imperialiste în 
viața politică a României.

Confruntat cu această situație, 
partidul nostru a procedat just a-

cordind de la început o mare aten
ție imbinării luptei politice cu preo
cuparea pentru solutionarea proble
melor economice imediate și de per
spectivă, în acea viitoare a eveni
mentelor, în tumultul luptei cu 
partidele burgheze. în ..cascada" mi
tingurilor, demonstrațiilor de stradă, 
mișcărilor de masă, partidul nostru 
a evitat orientarea exclusivistă 
doar spre sferele vieții politice, com- 
pletînd activitatea în această direc
ție cu măsuri temeinice de refacere 
economică, tocmai pentru a zădăr
nici intențiile reacțiunii de a pro

trul activității revoluționare, ca 
forța principală a acestei lupte — 
Partidul Comunist Român a atras 
toate clasele și păturile sociale in
teresate — țărănimea, intelectualita
tea. păturile mijlocii ale populației 
de la orașe și chiar o parte a bur
gheziei. Tocmai pentru a asigura 
concentrarea majorității factorilor 
productivi ai societății într-un șu
voi viguros, în ianuarie 1945, de pil
dă. partidul comunist a renunțat 
temporar la unele prevederi din 
platforma-program a F.N.D. — mă
suri care stipulau naționalizarea u-

plan a implicat o vastă activitate 
politico-organizatorică. încă spre 
sfirșitul anului 1944 au fost create 
..comisiile de producție" și „comisii
le cetățenești", cu ajutorul cărora 
s-a instituit controlul muncitoresc in 
întreprinderi, respectiv controlul 
maselor largi populare asupra dis
tribuirii articolelor de larg consum. 
La sate, partidul s-a preocupat cu 
o atenție stăruitoare ca înfăptuirea 
pe cale revoluționară a reformei a- 
grare să nu perturbeze cu nimic 
desfășurarea muncilor agricole : S-a 
reușit astfel ca. înfrîngîndu-se sabo

Originalitate și spirit creator în politica 
partidului de transformare revoluționară 

a societății românești
voca destabilizarea economică si po
litică. Pornind de la realitățile so- 
cial-economice. partidul comunist a 
apreciat că de cîștigarea bătăliei e- 
conomice depindea, in ultimă in
stanță, insuși succesul desfășurării in 
continuare a procesului revoluțio
nar declanșat în zilele insurecției. 
Se poate spune că în activitatea 
P.C.R. și-a găsit o reușită materiali
zare îmbinarea politicului cu econo
micul.

Dată fiind complexitatea operei de 
reconstrucție, P.C.R. a considerat că 
ea nu poate fi decit rezultatul ac
țiunii si mobilizării marii majorități 
a poporului. în acest fel a conceput 
partidul lupta împotriva încercărilor 
de subminare întreprinse de cercu
rile reacțiunii. încă în platforma- 
program a Frontului National De
mocrat (F.N.D.). elaborată în sep
tembrie 1944. se arăta că drumul 
cel mai sigur pentru refacerea și 
dezvoltarea economiei îl constituie 
factorul intern — munca a tot ceea 
ce era activ, energic și competent 
în tara noastră. Alături de clasa 
muncitoare — aflată în cen

nor mari bănci, a cartelurilor din 
industria de bază, apreciindu-le că 
premature, inoportune în acea e- 
tapă.

Planul de redresare și dezvoltare 
economică, elaborat potrivit orien
tărilor Conferinței Naționale a 
P.C.R. din 1945. urmărea extinderea 
controlului statului asupra activită
ții economice și financiare a între
prinderilor particulare, reglementa
rea circulației mărfurilor și a pre
țurilor de desfacere, limitarea ma
nifestărilor anarhice ale producției 
capitaliste. însănătoșirea circulației 
monetare, lichidarea inflației, a spe
culei și sabotajului capitalist. întări
rea ordinii și disciplinei in produc
ție. prevenirea risipei de materii 
prime și materiale, introducerea ți
nui regim sever de economii. Com
plexitatea direcțiilor de acțiune pre
conizate pune pregnant în evidentă 
faptul că. de la bun început, partidul 
a avut în vedere împletirea strînsă 
a obiectivelor economice imediate 
eu cele privind dezvoltarea în per
spectivă a economiei naționale.

Transpunerea în viată a acestui

tajul și împotrivirea moșierimii, 
muncile agricole să fie făcute în 
general la timp — deși au trebuit 
înfruntate și calamități naturale. 
Consolidarea pozițiilor partidului. în 
urma alegerilor din noiembrie 1946, 
a permis trecerea la adoptarea unor 
noi măsuri economico-politice cu ca
racter progresist, democratic : eta
tizarea Băncii Naționale a României 
— în decembrie 1946 ; crearea ofi
ciilor industriale — în iunie 1947, 
ca organe de stat pe ramuri indus
triale. cu atribuții coordonatoare și 
de control, ceea ce a impus desfiin
țarea cartelurilor capitaliste ; efec
tuarea reformei monetare — în au
gust 1947. înființarea oficiilor eco
nomice județene avînd rolul de a 
acționa ca organisme de stat în do
meniul stabilirii preturilor, aprovi
zionării și controlului producției, 
circulației și repartiției produselor ; 
au fost adoptate legi și decrete me
nite să dea statului posibilitatea să 
exercite controlul asupra capitaluri
lor și proprietății capitaliste, să în
grădească tentativele de speculă și 
sabotaj. Ca urmare a acestor mă-

suri radicale, în prima jumătate a 
anului 1947 s-a trecut la elaborarea 
programelor de producție pentru în
treprinderile industriale — o „anti
cameră" a trecerii la planificarea 
eonomică, ce avea să devină posibilă 
după naționalizarea mijloacelor de 
producție industrială. Instituirea u- 
nui sistem de evidentă, dirijare și 
control asupra producției și reparti
ției produselor a permis statului de
mocrat-popular să-și exercite unele 
atribuții ale funcției economico-or- 
ganizatorice chiar in condițiile în 
care burghezia mai era proprietara 
marii majorități a principalelor mij
loace de producție. Se cuvine sub
liniat în mod deosebit că toate a- 
ceste măsuri au fost aplicate cu par
ticiparea intensă, directă, a maselor 
populare, prin mobilizarea și acțiu
nea lor nemijlocită.

Măsurile initiate de partid în pe
rioada 1944—1947 au asigurat premi
sele redresării economice a tării, au 
limitat și slăbit pozițiile claselor ex
ploatatoare. au dejucat uneltirile 
contrarevoluționare ale cercurilor 
reacțiunii, au asigurat consolidarea 
puterii politice a clasei muncitoare. 
Deși au trebuit să fie înfruntate, in 
continuare, condiții grele de viată 
— procesul inflationist nu a putut fi 
zăgăzuit decit după cîțiva ani — 
clasa muncitoare, oamenii muncii de 
la orașe și sate, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, au ieșit 
învingători în această bătălie de co
vârșitoare însemnătate.

Militând cu fermitate pentru refa
cerea grabnică a economiei, pentru 
dezvoltarea tării. Partidul Comunist 
Român s-a impus cu și mai multă 
putere ca apărătorul vajnic al inte
reselor vitale ale maselor largi popu
lare, al intereselor naționale. Aceas
ta i-a întărit și mai 'mult prestigiul 
in rîndurile poporului, care a văzut 
în partidul comunist singura fort.ă 
ferm hotărâtă să apere interesele vi
tale ale tării și să-1 conducă pe dru
mul unor adinei prefaceri sociale, pe 
calea libertății si prosperității. S-a 
afirmat, astfel, din nou și cu putere 
patriotismul comuniștilor, s-au su
dat. in aceste condiții, noi și puter
nice legături între partid și masele 
populare — unitatea dintre partid 
și nonor dovedindu-se factorul ho- 
tăritor al dezvoltării victorioase a 
procesului revoluționar.

Ioan ERHAN

Pe litoral, la „Olimp"
Foto : M. Cioc

Cura heliomarină și talasoterapia
în ce mod si prin care factori na

turali contribuie cura de odihnă pe 
litoral la îmbunătățirea stării de să
nătate 1 La întrebare a avut ama
bilitatea să ne răspundă conf. dr. 
Laurian ȘDIC, director al Clinicii de 
reumatologie din Eforie Nord.

— Fiind în plin sezon estival, vă 
propunem să ne oprim asupra fac
torilor stimulatori naturali de ne li
toralul nostru.

— Climatul litoralului, prin parti
cularitățile lui specifice legate de 
așezarea geografică, dar si de relief, 
este foarte indicat pentru nrșctica- 
rea dimatoterapiei. Efectul stimu; 
lator al curei heliomarine este mai 
puternic dacă expunerea la soare 
(hc.lioterapia) alternează cu băi și 
inot de durată scurtă, dar repe
tate, in apa rece a mării, agita
tă. cu valuri. De altfel, termenul de 
talasoterapie de 
aici derivă. Prin 
expunerile alter
nate la cald si la 
rece se realizea
ză o bună antre
nare a funcțiilor 
de termoreglare si
in special a celor care vizează activarea 
circulației singelui. Aceasta antrena
re a funcțiilor de termoreglare mă
rește capacitatea de răspuns a orga
nismului fată de diferiți factori de 
mediu : ger. vint, umezeală etc. Și 
este un fapt cunoscut de toti cei 
care au petrecut un concediu .pe li
toral — desigur, dacă au avut aviz 
sau recomandare medicală neutru 
mare si respectînd indicațiile pentru 
o cură corectă — că in sezonul rece

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

culațiel periferice, asupra respi
rației si asupra inimii etc. Mai pu
ternic acționează insă izbirea valu
rilor de ană marină, sărată, ca un 
masai puternic al pielii si al între
gii musculaturi, pusă in acest fel în 
situația de a opune rezistentă la 
presiunea valurilor.

— Din. cele expuse se vede că 
băile de mare sint .proceduri ener
gice si care reclamă un anume grad 
de rezistentă din partea organismu
lui. Ce recomandări .ne puteti face 
in acest sens 7

— Băile de mare trebuie dozate ca 
durată, tinted seama de stările me
teorologice. ale atmosferei si mai a- 
les de mișcările valurilor. în gene
ral. băile de mare se recomandă cu 
1-2 ore înainte de mese si in repri
ze scurte, cu pauze de insorire ue 
plajă. Băile de soare sau băile 

de aer care se 
combină cel mai 
frecvent cu băilo 
de mare sint in
dicate dimineața 
si nu către amia
ză, cind căldu
ra excesivă poate

provoca insolatii. De reținut că în 
timpul nlaiel trebuie să fie acoperit 
c:mul cu o pălărie de soare pentru 
a-1 proteja de razele fierbinți. Este 
necesar, de asemenea, ca expunerea 
să se facă progresiv incepind cu 
5—10 minute pe fiecare parte a 
corpului (în funcție de pregătirea fă
cută înainte de a veni pe litoral). Du
rata expunerii la soare depinde de 
virstă (copiii și persoanele în vîrstă 
n.u trebuie să depășească 1-2 ore pe

----------i ____ •

Ansamblul de cîntece 
și dansuri „Dam San“ 

Solie a artei 
vietnameze

„Dam San“ și „Sinh Kha" — 
două epopei care vorbesc despre 
l’apte de vitejie ale poporului 
vietnamez. In organică împleti
re cu cîntecul și dansul, ele dez
văluie un folclor cu tradiție de 
milenii. Se impletesc cu sunetul 
melopelc al acelui vechi instru
ment T’ru.ng (ca un nai uriaș, 
ca un xilofon suspendat), cu 
zvonurile catifelate ale gon
gului... Așa s-a născut, cu 
mai bine de două decenii 
în urmă, Ansamblul de cîn
tece și dansuri „Dam San". 
Din dorința de a prezenta lumii 
ceea ce are specific acea zonă 
din Republica Socialistă Vietnam, 
care se numește Tay-Nguyen, 
zonă în care muzica și dansull 
sint de o mare varietate și ex
presivitate. Un ansamblu bine 
cunoscut, laureat a numeroase 
festivaluri internaționale. Și nu 
numai pe podiumuri de concert 
și in mari săli de spectacole a 
evoluat Ansamblul „Dam San" ; 
este înscrisă în „cartea de onoa
re" a instituției prezenta sa — 
in timpul războiului împotriva 
agresiunii imperialiste america
ne — pe front, alături de luptă
tori, cîntecul și dansul fiind ex
presia patosului revoluționar, a 
dorinței de dreptate, de liberta
te. a luptei neînfricate, pentru 
cauza dreaptă a apărării patriei.

Vineri seara, ansamblul a 
prezentat, in sala „Rapso
dia Română", primul său spec- 
tacol din cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în tara noas
tră. Am ascultat o orchestră de 
estradă, soliști vocali, , soliști in
strumentiști, o orchestră a in
strumentelor de percuție, am 
urmărit cei 18 dansatori. Dacă 
piesele vocale, precum „Pasărea 
Konialio" sau „Pasărea ce aduce 
o veste bună" sau „Pîrîiașul", 
vorbeau despre dragostea locui
torilor din Tay-Nguyen pentru 
natură, despre dialogul om-na- 
tură, despre pitorescul acelor me
leaguri, in „Gongul anunță vic
toria". „Cîntecul constructorilor" 
și „Cintec despre orașul Ho Și 
Min“ se relevau preocupările 
oamenilor de astăzi pentru a-și 
Clădi o viață nouă.

Cîntecul a fost împletit cu 
dansul tradițional. Șase tineri au 
desfășurat, cu mișcări suple, jo
cul tobelor. Am fost invitați să 
asistăm la un dans de muncă, 
dans despre treieratul orezului. 
Și cele șase fete, in costume 
muiate parcă in verdele crud al 
orezăriilor. au demonstrat cum 
se treieră, cum se curăță, cum 
se alege bobul de orez.

Iată cîtiva dintre artiștii viet
namezi, soliști ai ansamblului, 
pe care publicul i-a aplaudat 
deosebit de călduros : soprana 
Anh Dao, baritonul Quy Du’O’Ng. 
soprana Ho’Ben, dansatoarea 
Tran Hanh.

Un spectacol de succes, care 
vorbește despre tradițiile lumi
noase și despre viața de astăzi 
a poporului vietnamez.

Smaranda OȚEANU

La magazinele cooperativelor de consum cinema
Uniforme

si rechizite școlare
Magazinele coopera

tivelor de consum din 
toată tara sint bine 
aprovizionate cu o 
gamă diversificată de 
mărfuri care satisfac 
cerințele cumpărători
lor. în această perioa
dă s-au pus in vînzare 
toate articolele ne
cesare elevilor pentru 
noul an de învătămînt. 
Astfel, de la raioanele 
specializate organizate 
în cadrul magazinelor 
se pot cumpăra sortu- 
lete pentru preșcolari, 
rochițe si sortulete 
pentru elevele din cla
sele I—IV. bluze si 
sarafane pentru ele
vele claselor V—XII, 
cămăși. costume și 
pantaloni pentru bă
ieți. Nu lipsesc, fi
rește. nici articolele 
pentru pionieri : bluze, 
cămăși albe, fuste pli- 
sate. cravate, insigne, 
bascuri etc.

Bineînțeles. gama 
de articole pentru 
elevi este mult mai 
variată. Ea cuprinde 
diverse articole pen

tru sport. încălțăminte 
din piele si înlocui
tori etc. De asemenea, 
la librăriile si raioa
nele specializate din 
cadrul magazinelor 
cooperației de consum

s-au pus în vînzare 
toate rechizitele ne
cesare elevilor : caiete, 
creioane negre si colo
rate. stilouri, penare, 
serviete, ghiozdane si 
altele.

• Inspectorul și 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 — 17,15; 20,15, PATRIA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20. FESTIVAL
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19.45, FA
VORIT — 9,15; 12,15; 16.15; 19,15, 
GRADINA CAPITOL — 20,15, PA
LATUL SPORTURILOR SI CUL
TURII — 13,30.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici — 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 vecini „minunați" :
DRUMUL SĂRII — 16: 18; 20,
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Mînie rece : VICTORIA — 9; 
11,15; 13.30: 15.45: 18; 20.15, VOLGA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18: 20.
• Brigada diverse in 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.
• Osinda : LIRA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Pușcă veche : GRIVITA — 9; 
11,15: 13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Tom și Jerry — 9.30: 11,30;
13.30, Actorul și sălbaticii — 16; 
19 : FERENTARI.
• Operațiunea „Petrol" : BU-
ZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20.15, la grădină — 20.
• Salvele Aurorei î PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Marele Gatsby (ambele serii)
— 9,45, La amiază — 18,30, Shane
— 20,30 : CINEMATECA.
• Locotenentul Mc Q în acțiune :

CIULEȘTI — 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 : FLOREASCA
— 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, GRA
DINA 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 ciută î POPULAR — 
16; 18; 20.
• Veronica se întoarce — 9; 11; 
13; 15, Anul de grație 1573 — 17; 
19,45 : MUNCA.
• Trei frați în vacanță : FLA
MURA — 9.
• Comedie mută ’77 î FLAMURA
— 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, PARC- 
HOTEL — 20,30.
• Căluțul cocoșat — 9: 11.15;
13.30. Magnolia înflorește din plin
— 15,45; 18; 20 : COSMOS.

teatre
• A.R.I.A. (la sala Operei Ro
mâne) : Festivalul de folclor al 
țărilor balcanice. Spectacol inau
gural — 20.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(rotonda Ateneului) : Spectacol 
de sunet șl lumină „Muzica in 
Bucureștiui de ieri și dc azi“ — 
19,30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmlglu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare*4 — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă
nase44 (grădina Boema) : „Cam- 
ping-Boema*4 — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (la Teatrul de vară „23 
August"; Cîntece de viață lungă 
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Hocus- 
Pocus și-o găleată — 19.30.

■devin mai puțin .Viulnenabili fată de 
unele afecțiuni cum girte guturaiul, 
sinuzitele. fartngitele. amigdalitele, 
diferitele nevralgii, „răceli" etc. Un 
alt factor stimulator din climatul 
marin il reprezintă bogăția de raze 
solare, datorită purității aerului și 
mai ales bogăția acestora in radiații 
ultraviolete si calorice, care, între 
altele, favorizează dilatatia capilare
lor, activează metabolismul, accele
rează schimburile cu mediul ambiant 
etc. Toate aceste caracteristici con
feră litoralului nostru calități supe
rioare pentru cură heliomarină și 
talasoterapie din luna mai pină in 
octombrie. Dar și in restul anului 
există numeroase posibilități pentru 
a face tratamente specifice, în sana
toriile special dotate.

— Ce rol revine talasoterapiei în 
cadrul curei heliomarine ?

— Taâaspterapia — ca si heliotera- 
pia — joacă un rol important în tra
tamentul diverselor afecțiuni prin 
modificările favorabile be care le 
determină. Rezultate bune si foarte 
bune s-au obținut în tratamentul 
unor boli ca tuberculoza extrapul- 
monară. respectiv osteoarticulară, cu
tanată. gangltonară. ori in rahitism, 
reacții adenoide, anemii, convalescen
țe după boli infecțioase, tulburări de 
creștere și de corecție la copii. Se 
înțelege că preocupările pentru pre
venirea unor asemenea boli sau ale 
altora pe aceste căi ocupă u.n loc cen
tral în. cercetarea noastră medicală.

în talasoterapie rolul principal 
revine băilor de mare, dar desigur 
acestea sint combinate cu helio și 
aeroterapia. care la un. loc constituie 
complexul binecunoscut sub denu
mirea de cură heliomarină.

Acțiunea băilor de mare este con
diționată (le temperatura apei, de 
mișcarea valurilor și de tempe
ratura aerului. Contrastele dintre 
temperatura caldă a aerului Si cea a 
apei acționează intens asupra cir-

>.zi si numai dimineața dqj'reme). de 
starea de sănătate, de constituția or
ganismului. de temperament, de sta
rea de oboseală fizică ori nervoasă 
etc. O procedură terapeutică pe care 
o recomandăm celor veniti pe lito
ral este împachetarea cu nisip, pe 
plajă. Acțiunea terapeutică în acest 
caz se bazează pe căldura nisipului 
si pe efectul mecanic al particulelor 
fine de nisip asupra pielii si în spe
cial asupra nervilor periferici. Căl
dura nisipului si. absorbția continuă 
a transpirației de către nisip fac din 
împachetarea cu nisip procedura fi- 
zioterapică în care se elimină cea 
mai mare cantitate de transpirație : 
pină la 2-3 kilograme de lichid intr-o 
ședință de cîteva ore. O altă proce
dură cu caracter terapeutic este nă- 
moloterapia, practicată la Techirghiol 
sau in lacuri cu proprietăți si
milare. Ea constă din. aplicarea unui 
strat subțire de nămol (cu care se 
unge tot corpul) după o prealabilă 
încălzire la soare, iar îndepărtarea 
se face prin baia de ghiol. Atit he- 
lioterapia, cît si talasoterapia acțio
nează pozitiv asupra întregului or
ganism prin mecanisme complexe. 
Eficienta lor depinde însă de modul 
in care sint respectate indicațiile me
dicului care a făcut trimiterea la 
odihnă sau la cură.

— Ce precizări ne puteti face în 
legătură cu unele contraindicatii ?

— Nici una. pentru că acestea sint 
stabilite strict individual de către 
medicul care face recomandarea pen
tru cura de odihnă sau de tratament. 
Atit oamenii sănătoși, cit și cei su
ferinzi trebuie să consulte medicul 
pentru stabilirea stațiunii balneocli- 
matice si în funcție de starea de să
nătate. ca Si de indicațiile și contra- 
indicațiile respective.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

O mașina•a 

cumpărata 
cu ochii închiși...

într-o zi. Alexandru Vulpe din București, 
str. Salvatori, l-a rugat pe prietenul său 
G. N. — comuna Berceni, Ilfov — să-i 
împrumute autoturismul proprietate perso
nală pentru citeva ore. să facă o plimbare. 
Prietenul a fost de acord. „Dar la 7 să fii 
înapoi" — a precizat el, incredintindu-i 
cheile și actele mașinii

Numai că. odată urcat la volan. Al. V. a 
uitat de promisiunea făcută amicului... După 
ce a transformat cele cîteva ore de plim
bare în cîteva zile, plictisit de atîta șofat, 
s-a gîndit să scape de „grija" autoturismu
lui. Ajuns în orașul Toplița. autoturismul 
a fost vîndut unui localnic — Ioan V. (str. 
Lungă nr. 200). contra sumei de 55 000 lei. 
Care localnic a „închis ochii" și în fata fap
tului că mașina nu era a lui Al. V. și în fața 
actelor autoturismului în care figura un 
proprietar absolut necunoscut lui. absent la 
vinzare. După care, cu banii în buzunar, 
Vulpe a „șters-o“ iepurește !

Nu vom intra în amănunte. Ajuns în fata 
instanțelor judecătorești, cazul si-a căpătat 
pină la urmă cuvenita soluție legală : Al. V. 
a fost condamnat penal și obligat la resti

tuirea sumelor de bani primite ; Ioan V. a 
fost obligat la restituirea autoturismului de 
ocazie și la plata cuvenitelor despăgubiri 
civile și a cheltuielilor prilejuite de „cum
părarea" autoturismului, care rămăsese. în 
realitate, proprietatea lui G.N.: 8 449 lei.

— Cum. onorată instanță — a încercat să 
scape de răspundere cumpărătorul „de o- 
cazie" — tot eu sint păgubit si tot eu plă
tesc daune ?!

Hotărîrea instanței a rămas definitivă. 
Cine caută lucruri „de ocazie" plătește des
păgubiri „de ocazie".

Adevărul a ieșit, 
într-adevăr, 

la suprafață...
— Solicit să fie audiati Si alti martori, să 

se ceară relații și de la alte cooperative 
agricole de producție unde mi-am desfă
șurat activitatea. Adevărul trebuie să iasă 
la suprafață...

Pentru repetate abateri în muncă — 
chefuri în timpul orelor de program, com
portare necorespunzătoare fată de cei con
trolați — lui Ion Buzică, fost revizor con
tabil principal în cadrul Casei de pensii din 
U.N.C.A.P., conducerea unității i-a desfăcut

contractul de muncă. Măsură pe care acesta 
a contestat-o in fata instanțelor judecăto
rești — Judecătoria sectorului 6 și, res
pectiv. Tribunalul Capitalei, secția a IlI-a 
civilă. Mereu a cerut „alti martori" și „alte 
relații", mereu și-a exprimat nădejdea că 
„adevărul trebuie să iasă la suprafață".

Și... a ieșit ! Admise și examinate de că
tre instanță, „noile mărturii" și „noile re
lații" (care. în treacăt fie spus, fuseseră 
deja avute in vedere încă de la desfacerea 
contractului de muncă) au spus și ele a- 
celași lucru, ca si „cele vechi" : in calitatea 
avută. I. B. s-a comportat necorespunzător, 
a încercat să folosească funcția de revizor 
contabil nu in interesul general, al unită
ților controlate și al legii, ci. nepermis. in 
interes propriu.

Hotărîrea instanței : desfacerea contrac
tului de muncă este legală, contestatarul 
este incompatibil cu funcția încredințată. 
Oricît de „noi" ar fi probele, cind menta
litățile pe care le dovedesc sint învechite, 
hotărîrea instanței nu poate fi decît sanc
ționarea vinovatului.

Contract sau 
prestidigitație ?

— Vă rog să-mi faceți dreptate, tovară
șe președinte. Deși — potrivit contractului

încheiat — chiriașul îmi datora suma de 
3 900 lei. prima instanță nu mi-a acordat 
decît infima sumă de 487,50 lei 1 Or, după 
cum se știe, contractul este legea părților...

Tribunalul Capitalei, secția a IlI-a civi
lă. Proprietar al unui teren situat in peri
metrul Capitalei, Nicolae Ionescu s-a gin- 
dit că n-ar fi rău să scoată din închirierea 
lui ceva bani. Motiv pentru care, după ce 
a găsit un chiriaș, i-a pus terenul la dis
poziție contra „modicei" sume de 1 leu mp 
pe lună. Fapt consemnat negru pe alb și 
în condițiile din „contractul" încheiat în
tre cei doi. „O mie trei sute de metri în
mulțit cu un leu metrul pătrat..." Prin în
chiriere ilegală, N.I. își asigurase un ve
nit nu mai mic de 1 300 lei lunar !

Firește, chiriașul a aflat pină la urmă că 
a fost păcălit, că prețul legal al unei ast
fel de închirieri nu este nici pe departe 
un leu pe lună, cum i-a pretins N.I.. ci 
mult mai mic. Motiv pentru care a refu
zat să-i plătească proprietarului chiria de 
speculă, impusă de acesta, oferind numai 
chiria prevăzută de lege.

Și hotărîrea primei instanțe — Judecă
toria sectorului 4 — și hotărîrea instanței 
de recurs — Tribunalul Capitalei, secția a 
IlI-a civilă — au stabilit unul și același 
lucru : N.I. are dreptul numai la plata le
gală, 487,50 lei. Contractul este intr-adevăr 
„legea părților" — așa cum susține si N.I. 
Cu o condiție însă : să respecte... legea.

Din caietul 
grefierului

„Deoarece gardul pîritului intră. în par
tea de sus, cu circa 25 cm in spațiul aerian 
al grădinii mele, luind prin aceasta atit 
aerul, cit și soarele absolut necesar creșterii 
corespunzătoare a usturoiului, subsemnatul 
vă rog să-1 obligati la despăgubiri în sumă 
de 1 080 lei, reprezentînd diferența de preț 
dintre usturoiul realizat de mine în condi
țiile de mai sus și usturoiul pe care l-aș 
fi putut realiza în condițiile în care gardul 
său stătea drept".

(Fragment din pretențiile formu
late de Vasile C.. care... nici ustu
roi n-a cultivat, nici daune n-a 
obținut. Tribunalul județean Galati, 
dosar civil 983/1977).

„Amprentele găsite de către organele de 
miliție la locul faptei, cît și acelea de pe 
volanul autoturismului cu care au fost 
transportate bunurile sustrase, deși identice 
cu ale mele, nu pot să știu însă ale cui 
sint ; s-ar putea să fie ale fratelui meu 
geamăn care, deși mai mic cu doi ani, îmi 
seamănă leit".

(Din „apărarea" lui Pîrvu B. Tri
bunalul Capitalei, dosar penal 
1 141/1977).

Titus ANDREI
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DE ZIUA MARINEI Plecarea reprezentantului Întîlnire la C. C. al P. C. R.

Navigatori sub tricolorul românesc
Sărbătorim, in fiecare 

an. in prima duminică a 
lunii august. Ziua mari
nei României socialiste. 
Cu acest prilej, gindurile 
noastre se Îndreaptă cu 
dragoste si respect spre 
bărbații harnici si teme
rari care, pe șantierele 
de construcții navale ale 
patriei, in porturi sau De 
drumurile înspumate ale 
mărilor si oceanelor, prin 
munca si faptele lor dem
ne de epoca ce o trăim 
dau noi străluciri tradiți
ilor marinărești naționale.

în acest an. al centena
rului independentei noas
tre de stat. marinarii ar
borează marele pavoaz 
cu sentimentul datoriei 
împlinite. Constructorii 
navali, muncitorii, tehni
cienii si inginerii, cuteză
torii mărilor, se prezintă 
la sărbătoarea lor cu în
făptuiri d.e prestigiu. Ziua 
de 28 mai 1977 se înscrie 
ca o dată memorabilă in 
istoria constructorilor ro
mâni de nave. în pre
zenta secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Cbausescu. a fost 
lansată nava amiral a 
flotei noastre maritime 
„Independența", petrolie
rul de 150 000 tdw, gi
gant al mării. înalt cit 
un bloc cu 15 etaje, cu o 
dotare tehnică la nivel 
mondial. Tot la țărmul 
Pontului Euxin. construc
torii navali din Mangalia 
— unde s-a ridicat mezi
nul șantierelor navale ro
mânești — au încheiat, 
cu un avans de trei luni 
fată de prevederi, con
strucția primei nave. A- 
eum. mineralierul „Calla- 
tis" așteaptă îmbrățișarea 
mării.

— Este o chestiune de 
prestigiu pentru noi — n© 
spune secretarul comite
tului de partid, tovarășul 
Teofil Pop. Vrem ca pri
ma navă pe care am con
struit-o să poarte cu 
cinste marca șantierului 
nostru. Avem deocamdată 
un numei dorim să-1 
transformăm in renume.

Zeci de nave românești 
străbat mările si oceanele 
lumii, durând cu ele me
sajul de pace si colabora-

re al țării noastre. Sint 
nave manevrate de echi
paje pricepute si destoi
nice. minunate colective 
de oameni formați la 
școala mării, a curajului. 
Mai tineri sau mai vîrst- 
nici. toți navigatorii sint 
animați de aceeași sete 
a zărilor largi, de dragos
tea pentru i 
marinar. Unii 
au trecut de 
Ecuatorul, au 
drumurile fără pulbere pe 
urmele lui Magellan sau 
Columb. Printre aceștia 
este si Liviu Budău. co
mandant pe nava ..Șire
tul". cel mai tînăr coman
dant din flotă.

La posturile datoriei 
ostășești veghează frun 
tarlilo pe apă ale țări 
marinarii militari. Fermi 
tatea si dîrzenia prezente 
In faptele lor îi afirmă ca 
oameni cu o conștiință 
înaintată, cu un înalt simt 
al datoriei comuniste. 
Astfel i-au format si edu
cat organizațiile de partid, 
din rindurile cărora fac 
parte cei mai destoinici 
ofițeri, maiștri militari, 
subofițeri si ostasi : in 
spiritul datoriei. Mindri 
de tot, ceea ce se înfăptu
iește In patria noastră, ei 
își manifestă. în același 
timp, recunoștința fier
binte pentru preocupa
rea Statornică fată de 
om manifestată de partid 
si de stat. încă din a- 
ceastă lună, fiecare bene
ficiază de măsurile adop
tate pentru majorarea re
tribuției, grijă căreia sint 
hotărîti să îi răspundă 
prin îndeplinirea cu onoa
re a tuturor îndatoririlor.

Fie că este vorba de 
unitatea în care muncește 
căpitanul de rangul doi 
Constantin Mîrsu — de 
trei ori consecutiv dețină
toare a titlului de frunte 
— de cele în care lucrea
ză ofițerii Ion Madar. 
loan Intorsură. Gabriel 
Nan sau de oricare din 
unitățile marinei militare, 
raportul pe care-1 prezin
tă marinarii de ziua lor 
este dens în fapte si îm
pliniri majore. E un ra
port care sintetizează re
zultatele perfecționării

meseria de 
l dintre el 

cîteva ori 
străbătut

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va fi reprezentat la funeraliile pre
ședintelui Republicii Cipru, arhie
piscopul Makarios, de tovarășul Emil 
Bobu. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

Simbătă după-amiază. la plecarea 
sa de pe aeroportul Otopeni spre 
Nicosia, au fost prezenți tovarășii 
Constantin Dăscălescu. secretar al 
C.C. al P.C.R.. și Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. (Agerpres)

Simbătă la amiază, tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit la sediul Co
mitetului Central cu tovarășul 
mand Nicolas, secretar general 
P.C. din Martinica, care face o vizită 
de prietenie în țara noastră, la invi
tația C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis, cu acest pri
lej, un mesaj de salut și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân.

Tovarășul Armand Nicolas a fost

Ar
ai

rugat să transmită conducerii parti
dului, poporului martinichez cele 
mai bune urări de succes și prospe
ritate din partea secretarului ge
neral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în cursul întilnirii, desfășurată 
într-o ambianță cordială, prieteneas
că, s-a efectuat un schimb de păreri 
privind preocupările actuale ale ce
lor do.uă partide, precum și unele’ 
probleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

A participat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

PENTRU OCUPAREA LOCURILOR RÂMASE LIBERE

Nou concurs de admitere In invățâmintul superior

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Democratice Ma
dagascar. Christian Remi Richard, cu 
prilejul numirii sale în funcție.

★
Simbătă. la Muzeul militar central 

a avut loc vernisajul expoziției „60 
de ani de la eroicele lupte din vara 
anului 1917". Sint prezentate docu
mente. obiecte originale și fotografii 
care înfățișează faptele eroice ale ar
matei române în bătăliile de la Mă- 
răști. Mărăsesti si Oituz.

La vernisai au luat parte veterani 
ai luptelor de acum sase decenii, ge
nerali si ofițeri activi si in rezervă, 
un numeros public.

continue a pregătirii de 
luptă, politice si de spe
cialitate. în toate unitățile 
Si marile unităti de nave 
a crescut numărul de mi
litari de frunte, al specia
liștilor de clasă — titluri 
ale vredniciei si măies
triei ostăsesti. în aplicați
ile tactice executate în 
larg — sever examen al 
calităților marinărești, al 
dîrzeniei si bărbăției, e- 
chipalele au acționat În
chegat. probînd o Înaltă 
măiestrie în executarea 
manevrelor. în mînuirea 
armamentului si tehnicii 
moderne din înzestrare.

Inima Vie a colectivelor 
marinărești, forța lor di
namizatoare o constituie 
organizațiile de partid. în 
complexul proces al edu
cării și instruirii, comu
niștii. prin exemplul si 
munca lor. au asigurat cu 
răbdare si perseverentă 
clădirea rezultatelor sin
tetizate în ceea ce numim 
capacitate de luptă ne te
melia solidă a conștiinței 
politice revoluționare, a 
nobilului sentiment al da
toriei. Rindurile celor 
care, pe navele lor. trup 
din trupul patriei, afirmă 
exemplar in muncă si 
viată cerințele codului

comunist. cuprind 
majoritatea covîrșitoaie a 
efectivelor echipajelor. Se 
cuvine să amintim de că- 
pitanii-locotenenti Ștefan 
Manea si Virgil Moisev : 
primul — un pasionat și 
iscusit inginer, neîntrecut 
specialist în tehnica de 
luptă la bord : al doilea 
— unul dintre comandan
ții de nave care an de an 
obține cu subunitatea nu
mai calificative de bine si 
foarte bine la toate cate
goriile de instrucție : ma
rina militară se mîndres- 
te. de asemenea, cu oa
meni ca maiștrii militari 
Alexandru Florea si Ste
fan Minea. specialiști de 
înaltă clasă.

La școala mării. învă- 
țînd să-și facă datoria sub 
drapel, marinarii militari 
deprind, alături de înalta 
pregătire de specialitate, 
curajul, dîrzenia, bărbăția. 
Dar. mai mult decît orice, 
ei învață să-si iubească si 
să-și servească exemplar 
patria socialistă — senti
ment înălțat asemeni ce
lui mal înalt pavilion al 
marinei române.

Câpitan de rangul II
Gheorghe 
CIOENARU

DE LA ADAS
Administrația asigurărilor de stat 

aduce la cunoștința celor interesați 
că pot contracta asigurarea de ac
cidente — la alegere — într-una 
din cele 4 variahte, fiecare 
acestea prezentînd caracteristici 
ferite, astfel : • Asigurarea de 
eidente cu sume asigurate fixe, 
tale, de 15 000 de lei, ■ la care pri
mele de plată pe o durată de 3 
luni sau de 6 luni sint, de 
de 12 lei sau de 15 lei, în 
de profesie. • Asigurarea 
eidente cu sume asigurate 
nlte. la care primele de plată sint, 
in funcție de aceleași criterii, de 
regulă, între 1.60 lei și 4 lei pe an, 
pentru fiecare 1 000 de lei sumă 
asigurată și se pot achita și în rate. 
• Asigurarea familială de acciden-

din 
di- 
ac- 
to-

regulă, 
funcție 
de ac- 
conve-

te. care cuprinde soții, precum și 
copiii, indiferent de numărul lor, 
în vîrstă de la 5 ani la 16 ani, la 
sume asigurate totale de 15 000 de 
lei pentru fiecare persoană. Prima 
de plată, pe o durată de 3 luni, este 
de 25 lei, pentru toate persoanele 
cuprinse în asigurare. Toate aceste 
asigurări de accidente oferă și' 
avantajul cuprinderii în asigurare 
Si ■ a bunurilor gospodărești. 
• Asigurarea de accidente „Turist", 
la care prima de plată este de 15 
lei pe o perioadă de 1 lună, aco
peră. pentru sume asigurate totale 
de pină la 40 000 de lei, cazurile de 
accidente ale asiguratului, iar pen
tru o sumă de 20 000 de lei, pagu
bele la bunurile casnice și gospodă
rești ale acestuia.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TENIS
Juniorii români în finala 

„Cupei de cristal"
• în finala competiției de tenis 

pentru juniori „Cupa de cristal", care 
se desfășoară Ia Praga. se vor intil- 
ni echipele României si R. D. Ger
mane.

In semifinale, selecționata Româ
niei a învins cu 2—1 formația Ceho
slovaciei. iar reprezentativa R. D. 
Germane a întrecut cu același scor 
(2—1) echipa Algeriei,

A
i

• în ultima zi a Turneului inter
național de rugbi de ta Tbilisi, e- 
chipa Dinamo București a învins cu 
scorul de 23—12 (13—6) formația Po
loniei, și s-a situat pe locul ÎI in 
clasamentul final, tar căpitanul e- 
chipei române, Gheorghe Nlca (cu 
52 de puncte înscrise), s-a clasat pri
mul între cei mai buni realizatori 
ai competiției.

Selecționata din Marea Britanie, 
care a participat sub numele de 
„Penguins", ciștigătoare a turneului, 
a întrecut în. ultimul meci, cu sco
rul de 25—13 (12—9), prima repre
zentativă a U.R.S.S. Echipa Ceho
slovaciei a întrecut selecționata de 
tineret a U.R.S.S. cu 18—7 (15—7).

în• După prima zi de întreceri, 
finala B a competiției masculine de 
atletism „Cupa Europei", care 
dispută la Gotcborg. conduce Franța, 
(cu 61 puncte), urmată de Cehoslova
cia (53 p), Suedia (50 p). Elve
ția (47 p), România (43 p), Bulgaria, 
Ungaria și Iugoslavia (cîte 35 
puncte). Din echipa României s-au 
evidențiat Stan Tudor, învingător la 
aruncarea ciocanului (68,48 m), Ilie 
Floroiu (clasat pe locul doi la .10 000 
m, cu 28’29”81/100) și Horia Toboc (lo
cul trei la 400 m garduri — 51” 
32/100).

se

• în
de șah
fruntea ........ .......
dere cele trei maestre românce par- 

» ticipante, Margareta -Mureșan, Emi
lia Chis si Gertrude 
4 puncte fiecare.

turneul international feminin 
de la Pemik (Bulgaria), in 
clasamentului se mențin li-

Baumstark, cu

început între- 
europene de

CICLISM. Ieri la Dinamo

Pentru ocuparea locurilor rămase 
libere după concursul din iulie 1977, 
se va organiza un nou concurs de 
admitere, care va începe la 1 sep
tembrie 1977 pentru toate sectoarele 
si formele de invătămînt. inclusiv 
specializările la care concursul se 
desfășoară în două etape. înscrierea 
candidatilor se va efectua în perioa
da 25-30 august. La concurs pot par
ticipa atît candidați neincorporabili, 
cit si incorporabili. condițiile de în
scriere fiind cele stabilite pentru 
concursul din iulie 1977. Disciplinele 
de concurs vor fi. de asemenea, cele 
stabilite pentru sesiunea din iulie 
1977.

Instituțiile de invătămînt superior 
si specializările la care se va susține 
concurs sint următoarele :

Institutul politehnic din București: 
pentru ingineri — zi, la specializă
rile : Tehnologia construcțiilor de 
mașini, Mașini-unelte, Utilajul și 
tehnologia sudării. Mașini hidraulice 
si pneumatice. Mașini termice. Me
canică fină. Utilaj tehnologic. Me
canică agricolă, Autovehicule rutiere, 
Material rulant de cale ferată. Teh
nologia transporturilor și telecomenzi 
feroviare. Metalurgie extractivă, 
Turnătorie. Prelucrări metalurgice, 
Electrotehnică. Energetică ; pentru 
subingineri — zi. la specializările : 
Mecanică fină. Utilaj pentru indus
tria materialelor de construcții. Au
tomobile. Turnătorie. Deformări 
plastice si tratamente termice. Tele- 
fonie-telegrafie. Automatizări indus
triale, Centrale termoelectrice ; pen
tru subingineri — serai, la speciali
zările : Tehnologia construcțiilor de 
mașini. Automobile. Turnătorie. Au
tomatizări industriale. Tehnologia 
sudării (întreprinderea de mașini 
grele București). Utilaj chimic si pe
trochimic (Combinatul chimic Făgă
raș). Utilaj pentru industria mate
rialelor de construcții (Fabrica de 
geamuri Buzău și întreprinderea 
de utilai si piese de schimb Bucu
rești). Material rulant de cale fera
tă (întreprinderea metalurgică de 
material rulant Grivița). Industriali
zarea lemnului (Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului Pipera).

Institutul național de chimie din 
București (funcționează la Institutul 
politehnic din Capitală) : pentru in
gineri — zi. la specializările : Teh
nologia compușilor macromolecutari, 
Petrochimie. Tehnologie chimică a- 
norganică. Tehnologia silicatilor și 
compușilor oxidici. utilaje si ingine
ria proceselor chimice : pentru .sub
ingineri — zi. la specializările : Teh
nologia maselor plastice. Tehnologia 
materialelor de construcții ; pen
tru subingineri — seral, la spe
cializările : Tehnologie chimică anor
ganică, Tehnologie chimică organică ; 
pentru invătămînt universitar — zi, 
la specializările : Chimie, Chimie-fizi- 
că, Biochimie.

Institutul de construcții din Bucu
rești : pentru ingineri — zi, la specia
lizările : Construcții civile, industria
le și agricole. Căi ferate, drumuri și 
poduri. Geodezie. Construcții hidro
tehnice, Utilaj tehnologic ; pentru 
subingineri — zi. la specializările : 
Construcții și întreținere feroviară. 
Drumuri și poduri. Cadastru funciar. 
Construcții hidrotehnice. Tehnică e-

dilitară, Mașini și utilaj pentru con
strucții ; pentru subingineri — seral, 
ta specializările : Construcții civile, 
industriale și agricole. Mașini și uti
laj pentru construcții.

Institutul politehnic din Cluj-Napo
ca : pentru ingineri — zi, ta specia
lizările : Tehnologia construcțiilor de 
mașini, Mașini-unelte, Mecanică a- 
gricolă, Utilaj tehnologic. Turnătorie, 
Prelucrări metalurgice, Construcții 
civile, industriale și agricole. Instala
ții pentru construcții ; pentru subin
gineri — zi, la specializările : Turnă
torie, Deformări plastice si tratamen
te termice ; pentru subingineri — se
ral, ta specializările : Construcții ci
vile. industriale și agricole. Tehnolo
gia construcțiilor de mașini (între
prinderea mecanică Cugir și între
prinderea de utilaj pentru industria 
materialelor de construcții și refrac
tare Bistrița), Mecanică fină (între
prinderea mecanică Cugir).

Institutul politehnic din Iași : pen
tru ingineri — zi, la specializările : 
Tehnologia construcțiilor de mașini, 
Mașini-unelte. Mecanică agricolă, U- 
tilaj tehnologic. Turnătorie, Prelu
crări metalurgice. Construcții civile, 
industriale și agricole. Căi ferate, 
drumuri și poduri, Instalații pentru 
construcții, Construcții hidrotehnice, 
îmbunătățiri funciare, Tehnologia fi
relor și țesăturilor ; pentru subingi
neri — zi, ta specializările : Arhitec
tură, îmbunătățiri funciare ; pentru 
subingineri — seral, la specializările : 
construcții civile, industriale și agri
cole, Tehnologie chimică anorganică, 
Tehnologia maselor plastice. Tehno
logia construcțiilor de mașini (între
prinderea de rulmenți Bîrtad). Utilaj 
pentru industria materialelor de con
strucții (întreprinderea de utilaje si 
piese de schimb Suceava). Tehnologie 
chimică organică (Combinatul petro
chimic Borzești).

Institutul politehnic din Timișoara : 
pentru ingineri — zi, ta specializări
le : Tehnologia construcțiilor de ma
șini. Utilajul și tehnologia sudării. 
Mașini hidraulice și pneumatice. Ma
șini- termice, Material rulant de cale 
ferată, Utilaj tehnologic. Mecanică a- 
gricolă. Construcții civile, industriale 
și agricole. Căi ferate, 
poduri. Instalații pentru 
Construcții hidrotehnice, 
țiri funciare ; pentru 
— zi, la specializările : 
ții hidrotehnice. îmbunătățiri fun
ciare ; pentru subingineri — seral, 
la specializarea ; Construcții civile, 
industriale și agricole.

Institutul de subingineri din Reșița: 
pentru subingineri — zi, la speciali
zările : Tehnologia construcțiilor de 
mașini, Tehnologia sudării. Turnăto
rie, Deformări plastice și tratamente 
termice ; pentru subingineri — seral, 
la specializarea : Tehnologia sudării.

Institutul de subingineri din Hu
nedoara : pentru subingineri — zi, ta 
specializarea : Furnale și oțelării ; 
pentru subingineri — seral, ta specia
lizările : Furnale și oțelării. Electro
mecanică tehnologică. Construcții ci
vile, industriale și agricole.

Institutul de mine din Petroșani : 
pentru ingineri — zi. ta specializări
le : Mine. Mașini și instalații minie
re ; pentru subingineri — zi. ta spe
cializările : Mine, Topografie minieră; 
pentru subingineri — seral, ta specia-

drumuri si 
construcții, 
îmbunătă- 

subingineri 
Construe-

teh-

Ultima probă a campionatelor pe velodrom
Campionatele republicane de ci

clism pe pistă s-au încheiat simbătă 
pe velodromul Dinamo din Capitală 
cu spectaculoasa probă de semifond 
cu adițiune de puncte, cîștigată de 
dinamovistul Traian Sîrbu (61 puncte 
— două ture avans — medie orară 
44 km pe 100 de ture). Pe locurile 
următoare s-au clasat Aurel Tănase

(Olinipia București) și Toma Marin 
(Steaua).

La fel cu coechipierul său Marin 
Valentin, talentatul ciclist Traian Sir- 
bu, în virată de 20 de ani. care este 
și campion de șosea (fond), a cucerit 
în acest sezon trei titluri de campion 
național, afimmîndu-se ca o autentică 
speranță a sportului nostru cu pedale.

Realizări de prestigiu

lizările : Mine, Electromecanică 
nologică.

Institutul de petrol și gaze 
Ploiești : pentru ingineri — zi, la 
cializărlle : Tehnologia prelucrării pe
trolului și petrochimie. Forajul son
delor și exploatarea zăcămintelor de 
petrol șl gaze ; pentru subingineri — 
zi, ta specializările : Utilaj chimic și 
petrochimic. Forajul sondelor și ex
ploatarea zăcămintelor de petrol și 
gaze : pentru subingineri — seral, la 
specializarea : Tehnologia prelucrării 
petrolului și petrochimiei (Combina
tul petrochimic Pitești).

Institutul de invătămînt superior 
din Baia Mare : pentru subingineri — 
zi, 1a specializările i Mine. Metalurgie 
neferoasă.

Institutul de învățămint superior 
din Pitești : pentru ingineri — zi, 
ta specializarea : Autovehicule rutie
re ; pentru subingineri ■— zi. ta spe
cializarea : Tehnologia construcțiilor 
de mașini ; pentru subingineri — se
ral, la specializările : Automobile, 
Tehnologia construcțiilor de mașini.

Institutul de invătămînt superior 
din Sibiu : pentru ingineri — zi, la 
specializarea : Tehnologia 
ilor de mașini.

Institutul agronomic din 
pentru ingineri — zi. la 
rea : îmbunătățiri funciare ; pentru 
subingineri — zi. ta specializarea : 
îmbunătățiri funciare.

Institutul agronomie din Cluj-Na
poca : pentru ingineri — fără frec
vență, ta specializarea : Zootehnie.

Universitatea din București : pen
tru ingineri — zi, la specializarea : 
Inginerie geologică și geofizică ; 
pentru invătămînt universitar — zi, 
ta specializările : Matematică, Mate- 
matică-mecanică, Fizică, Fizică teh
nologică.
, Universitatea din Brașov : pentru 
ingineri — zi, ta specializările : Auto
vehicul© rutiere, Mecanica agricolă, 
Utilajul și tehnologia sudării, Tur
nătorie ; pentru subingineri — zi, ta 
specializarea : Deformări plastice și 
tratamente termice ; pentru subingi
neri — seral, 1a specializările : Teh
nologia construcțiilor de mașini (în
treprinderea de aparate electrice auto 
Sf. Gheorghe), Automobile (între
prinderea mecanică Cîmpulung), In
dustrializarea lemnului (I.F.E.T. Rm. 
Vilcea).

Universitatea din Cluj-Napoca: 
pentru ingineri — zi, 1a specializă
rile : Tehnologie chimică organică, 
Inginerie geologică și geofizică ; pen
tru învățămînt economic — zi, ta spe
cializarea : Contabilitate și economie 
agrară ; pentru învățămînt economic 
— seral, ta specializările : Economia 
industriei, construcțiilor și transpor
turilor, Finanțe și contabilitate ; pen
tru învățămint economic — fără 
frecvență, ta specializarea : Contabi
litate și economie agrară : pentru 
învățămint universitar — zi, 1a spe
cializarea : Chimie-fizică.

Universitatea din Craiova : pentru 
ingineri — zi, 1a specializările : Elec
trotehnică. Electromecanică, Auto
matizări și calculatoare, Tehnologia 
construcțiilor de mașini, Mașini-unel
te ; pentru subingineri — seral, la 
specializarea : Construcții civile, in
dustriale și agricole ; pentru învăță- 
mînt economic — seral, 1a specializa
rea : Economia industriei, construc
țiilor și transporturilor ; pentru în- 
vătămint economic — fără frecvență, 
la specializarea : Contabilitate și eco
nomie agrară ; pentru învățămint 
universitar — zi, ta specializările : 
Matematică, Fizică.

din 
spe-

construcți-

București : 
spectaliza-

Universitatea din Galați : pentru 
ingineri — zi, ta specializările : Uti
lajul și tehnologia sudării, Turnăto
rie, Prelucrări metalurgice ; pentru 
.subingineri — zi, ta specializările : 
Instalații naVale de bord, Tehnologia 
sudării, Furnale și oțelării ; pentru 
subingineri — seral, ta specializă
rile : Tehnologia sudării, Construc
ții civile, industriale șl agricole, Teh
nologia construcțiilor de mașini (în
treprinderea „Progresul" Brăila), 
Electromecanică tehnologică (Combi
natul siderurgic Galați), Deformări 
plastice și tratamente termice (Com
binatul siderurgic Galați) ; pentru 
învățămint universitar Zi, la spe
cializarea : Limba engleză — a doua 
limbă străină (rusă).

Universitatea din Iași : pentru in
gineri — zi, la Specializarea ’. Ingi
nerie geologică și geofizică ; pentru 
invătămînt economic — zi, la specia
lizările : Finanțe și contabilitate ; 
Contabilitate $i economie agrară ; 
pentru învățămint economic — seral, 
la specializările : Economia indus
triei, construcțiilor și transporturilor, 
Finanțe și contabilitate ; pentru in- 
vățămint economic — fără frecventă, 
ta specializările : Economia indus
triei, construcțiilor și transporturilor, 
Contabilitate și economie agrară ; 
pentru învățămint universitar — zi, 
la specializarea : Matematică.

Institutul de Învățămint superior 
din Constanța : pentru subingineri — 
zi, la specializarea ! îmbunătățiri 
funciare ; pentru subingineri — seral, 
1a specializările : Tehnologia sudării, 
Tehnologia prelucrării petrolului și 
petrochimie (Combinatul petrochimic 
Năvodari).

Institutul de invătămînt superior 
din Suceava : pentru ingineri — zi, 
la specializarea : Tehnologia con
strucțiilor de mașini ; pentru subin
gineri — zi, ta specializările : Teh
nologia construcțiilor de mașini, Teh
nologia produselor alimentare de 
origine animală; pentru subingineri
— seral, la specializarea: Tehnologia 
construcțiilor de mașini; pentru în- 
vătămint universitar — zi, ta specia
lizarea: Limba română — o limbă 
străină (germană).

Institutul de invătămînt superior 
din Tirgu Mureș: pentru subingineri
— zi, ta specializările: Tehnologia 
construcțiilor de mașini, Electrome
canică tehnologică; pentru subingi
neri — seral, ta specializarea: Teh
nologia construcțiilor de mașini.

Academia de studii economice din t 
București: pentru învățămint econo
mic — fără frecvență, la specializa
rea: Contabilitate
agrară.

Institutul de teatru 
reș: 1a specializarea; 
ba română și limba

Institutul de arte

și economie

din Tirgu Mu-
Actorie — lim- 
maghiară.

plastice din 
București, la specializarea: Forme 
industriale, ceramică, sticlă, metal.

Conservatorul din București, la 
specializările : Muzică instrumentală 
— muzică (Corn), Muzică și compoziție 
muzicală — muzicologie (compoziție).

Conservatorul din Iași, la speciali
zarea : Muzică și compoziție muzica
lă — muzicologie (compoziție).

Institutele de medicină și farmacie 
din București, Cluj-Napoea și Iași, 
la specializarea: Stomatologie — 
3 ani.

Numărul de locuri pentru care se 
organizează concursul va fi afișat, 
pe specializări, la instituțiile respec
tive de invătămînt superior, cu 10 
zile înainte de data începerii con
cursului.

ÎTE Rî RI
• După cum am mai anuntat, timp 

de 4 zile (începînd de ieri, 6 august), 
în cadrul pitoresc al împrejurimilor 
localităților Gilău si Mihăiești — sub 
genericul amplei manifestări sporti
ve „DACIADA" — se desfășoară a 
17-a ediție a tradiționalului concurs 
de orientare sportivă dotat cu „Cupa 
Clujului". La întrecere participă peste 
320 concurenti din 22 de județe ale 
tării si din municipiul București.

• Cu prilejul unui concurs desfă
șurat in localitatea olandeză Sittard, 
atletul englez Daley Thompson a sta
bilit un nou record mondial pentru 
juniori la decatlon, cu un total de 
8 124 puncte.

• Campionatul european de volei 
rezervat echipelor de juniori s-a în
cheiat la Montpellier (Franța) cu 
victoria selecționatei U.R.S.S., care a 
întrecut în finală cu scorul de 3—0 
formația Cehoslovaciei. în meciul 
pentru locul trei, reprezentativa R.D. 
Germane a învins cu 3—1 echipa 
Poloniei.

• Delegația studenților sovietici la 
Universiada de la Sofia va cuprinde 
peste 200 sportivi si sportive avînd 
în frunte numeroși campioni si re
cordmani : Nelli Kim și Vladimir 
Markelov la gimnastică, Ludmila 
Maslakova, Iuri Sedîh, Serghei Se-

t

niukov la atletism, Valentina Sidoro
va, Olga Kniazeva, Aleksandr Ro- 
mankov la scrimă, Elena Vaițekov- 
skaia si Irina Kalinina la sărituri de 
la trambulină. Antrenorul lotului de 
atletism este Igor Ter Ovanesian.

• Finala probei de Simplu femei 
din cadrul campionatelor europene 
de tenis, care se desfășoară în ora
șul iugoslav Maribor, se va disputa 
între jucătoarele sovietice Elena 
Granaturova si Maria Kroșina.

• Turneul internațional de tenis 
de la North Conway a continuat cu 
disputarea sferturilor de finală ale 
probei de simplu. Surpriza zilei a 
fost furnizată de jucătorul american 
Harold Solomon, care l-a eliminat cu 
1—6, 6—4, 6—1 pe compatriotul său 
Jimmy Connors, cotat ca principal 
favorit al concursului.

• în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de la 
South Orange (New Jersey), campio
nul argentinean Guillermo Vilas l-a 
întrecut cu 6—1. 6—7, 6—1 pe ame
ricanul Peter Fleming, Roscoe Tan
ner (S.U.A.) a dispus cu 6—3, 6—2 
de iugoslavul Zeliko Franulovici, iar 
americanul John McEnroe a cîștigat 
cu 6—4, 7—5 partida disputată cu 
chilianul Jaime Eillol.

• în Iugoslavia au 
cerile campionatelor 
volei pentru echipe de junioare. For
mația României evoluează în grupa 
preliminară B, ale cărei meciuri se 
dispută în orașul Sabac. Iată primele 
rezultate înregistrate : Cehoslovacia— 
R. F. Germania 3—1 ; U.R.S.S. — Ita
lia 3—1 ; Ungaria — România 3—1 
(13—15, 15—10, 15—3, 15—9).

Rezultate înregistrate în grupa 
preliminară A : Polonia — Iugosla
via 3—2 : R. D. Germană — Olanda 
3—0 ; Bulgaria — Turcia 3—0.

Programul 1
8,08 Sportul pentru toți.
8,15 Tot înainte I
9,20 Film serial pentru copii : Robin 

Hood. Episodul 4.
9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii. Noi creații mu

zicale în anul centenarului Inde
pendenței.

12,30 De strajă patriei.
13,00
13,05
14,55
16.45

Telex.
Album duminical.
Magazin sportiv.
Film serial : Exploratorii. Mary 
Kingsley (1862—1900).

18,35
19,00

Floarea din grădină. (Emlsiune- 
concurs pentru tineri interpreți 
de muzică populară).
Micul ecran pentru cei mici.
File de istorie : Oituz. „Pe aici 
nu se trece
1001 de seri.19.20

19.30 Telejurnal • în întîmpinarea 
marii sărbători.
De Ziua minerului.
Film artistic Joe Kidd. Pre
mieră TV. Producție a studiouri
lor americane.
Studioul varietăților. (Emisiune 
de divertisment).

22.20 Telejurnal • Sport
Programul 2

10,00 Concert educativ realizat cu con
cursul orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat „Banatul" din 
Timișoara.

20.00
20,10

21,40

Electromotor" Timisoara

Printr-o mai buna valorificare 
potențialului tehnic și uman, in pe
rioada care a trecut de la începutul 
anului, la întreprinderea „Electro
motor" din Timișoara a fost realizată 
o producție suplimentară in valoare 
de aproape 10 milioane lei. economia 
națională primind în plus, printre 
altele, motoare electrice cu o pu
tere de 132 MW. S-a diversificat, 
totodată, nomenclatorul de 
cație.

O deosebită atenție se 
îmbunătățirii parametrilor
și economici a produselor. La mo

fabri-

acordă 
tehnici

16.00
16,05
16.30
19,00

Luni, 8 august 1977
Programul 1

Telex.
Teleșcoală.
Emisiune în limba maghiară. 
Cîntarea României.
festivalului național : 
artistic „Chindia" al 
lui petrochimic Pitești. 
1091 de seri.

aiLaureați
Ansamblul 

Combinatu-
19.20
19,30 Telejurnal • In întîmpinarea ma

rii sărbători.
19,50 România sub semnul lui August 

biruitor. Documentar.
20.20 Odiseea. (Ecranizare după poe

mul epic cu același titlu al poe
tului grec Homer).

21.20 Festivalul internațional de folclor 
al țărilor balcanice. (Selecțiuni în
registrate din spectacolul inaugu
ral de la Opera Română).

21,55 Cadran mondial.
22.20 Telejurnal.

Cind vor avea loc concursurile de admitere

in invățâmintul liceal și profesional, 

examenele de corigență și bacalaureat
• La 15 septembrie încep cursurile noului an școlar

toarele din gabaritul 22a. de pilda, 
greutatea a lost redusă cu 40 pină 
la 80 kg metal, iar la cele din 
gabaritul 250 — cu circa 100 kg. In 
șirul rezultatelor de prestigiu se 
înscriu și depășirea sarcinilor la 
export cu 5,6 milioane lei valută, 
precum și a prevederilor de plan 
la producția marfă vîndută și în
casată. ceea ce a condus la obți
nerea unui însemnat beneficiu su
plimentar. (Cezar Ioana).

în imagine : aspect de muncă din 
întreprindere.

Programul 2
16,30 Reportaj TV : „Se-ntoro coră

biile".
întîlnire cu satira și umorul. 
Cenacluri ale tineretului din Ca
pitală.
Pentru căminul dv.
Bucureștiul necunoscut : Cișmi- 
giul.
Film serial pentru copii : Cuore. 
Episodul 2 — „Marco, genovezul". 
1001 de seri.

16.50
17,30
18,15
18,30
18,55
19.20
19,30 Telejurnal • în întîmpinarea ma

rii sărbători.
19,50 Actualitatea bucureșteană.
20.10 Seară de operetă : „Cîntăretul 

mexican" de Francis Lopez (se
lecțiuni) .

21.10 Telex.
21,15 Emisiune de știință : Din tainele 

planetei — „Cele 20 de plăci 
tectonice",

21,40 Film serial : „Regan".

In legătură cu perioadele de des
fășurare a concursurilor de admitere 
in învătămintul liceal și profesional 
pentru anul școlar 1977—1978, pre
cum și a examenelor de corigentă și 
de bacalaureat pentru anul școlar 
1976/1977, Ministerul Educației și în- 
vătâmintului face următoarele preci
zări :

— Concursul de admitere in clasa 
a XI-a de liceu. învătămintul de zi, 
și în clasa a IX-a de la liceele pe
dagogice se organizează în perioada 
25 august — 5 septembrie, la unită
țile care dispun de locuri. înscrierea 
candidatilor și probele de aptitudini 
au loc între 25 si 31 august, iar pro
bele scrise si orale de concurs in 
perioada 2—5 septembrie.

— Pentru învătămintul liceal se
ral. înscrierea în clasa a XI-a se face 
în perioada 25—31 august. La unită
țile la care numărul candidatilor este 
mai mare decît numărul locurilor 
planificate admiterea se face pe bază

de concurs care se organizează intre 
2 si 5 septembrie.

— Pentru învătămintul profesional 
înscrierea în anul I se face în pe
rioada 25—31 august. La unitățile la 
care numărul candidatilor este mai 
mare decît numărul locurilor plani
ficate admiterea se face pe bază de 
concurs care se organizează intre 2 
Si 5 septembrie.

— Examenul de bacalaureat, sesiu
nea a Il-a, se organizează, ca și in 
anii anteriori, în perioada 15—25 au
gust.

— Examenele de corigentă pentru 
clasele terminale de liceu se desfă
șoară in perioada 10—13 august, iar 
pentru celelalte clase între 25 și 31 
august.

— Examenele de diferență prevă
zute în reglementările în vigoare se 
desfășoară în perioada 25—31 august.

— Cursurile anului școlar 1977—1978 
încep în ziua de 15 septembrie 1977.

r a Berzeasca si Caracal. în București : 
Vremea a fost călduroasă cu cerul 
variabil. Vintul a suflat slab.

Ieri în tară : Vremea a fost căl
duroasă. Cerul a fost variabil, cu 
înnorări mai accentuate dună-a mia
za. S-au semnalat averse locale de 
ploaie si frecvente descărcări elec
trice în cea mai mare parte a Mol
dovei și a Dobrogeij estul Transil
vaniei. zona deluroasă si de munte și 
cu caracter izolat in centrul Transil
vaniei si Muntenia. Vintul a suflat 
cu viteze pină la 30 km pe oră. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 20 grade la Constanța 
si Miercurea Ciuc și 30 grade la 
București, Budești, Călărași, Videle,

Timpul probabil pentru zilele de 
8, 9 si 10 august. în țară : Vremea 
va fi in general călduroasă mai ales 
în sudul țării. Cerul va fi variabil 
mai mult senin noaptea si diminea
ța. Izolat se vor semnala ploi de 
scurtă durată, îndeosebi în zonele de 
deal si de munte. Vînt în general 
slab. Temperatura va înregistra o 
ușoară scădere în nordul tării. Mini
mele vor fi cuprinse între 10 și 20 
grade, izolat mai scăzute în depre
siuni, iar maximele între 20 și 30 
grade, local mai ridicate. în Bucu
rești : Vreme caldă cu cerul variabil. 
Vint in general slab.

De la Direcția drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor si Telecomunicațiilor 
anunță că. datorită unor lucrări de 
consolidare a podului situat De dru
mul national 15. km 220 plus 210

(între Borsec si Poiana 
Tulgheș), se introduce, 
data de 8 august a.c.. 
greutate totală de 10 tone si de vite
ză de 10 km/oră.

Teiului. la 
începînd cu 
restricție de
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PE CALEA DEZVOLTĂRII CONTINUE 
A PRIETENIEI $1 COLABORĂRII 

MULTILATERALE ROMÂNU-SOVIETICE
Intilnirea prietenească dintre tova

rășul Nicolae. Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. care a 
avut loc in cursul zilei de vineri in 
Crimeea, se Înscrie ca un nou mo
ment de cea mai mare însemnătate 
in cronica relațiilor de prietenie, co
laborare multilaterală și solidaritate 
dintre partidele, statele și popoarele 
noastre. Se poate aprecia că întreaga 
desfășurare a vizitei, schimburile de 
vederi prilejuite, concluziile reliefate, 
atmosfera cordială, prietenească, au 
oglindit pregnant trăinicia prieteniei 
româno-sovietice, hotărîrea de conti
nuă adîncire a relațiilor de colabora
re pe cele mai diferite tărîmuri.

In general se poate consemna, spre 
satisfacția reciprocă, faptul că aceste 
raporturi, cu vechi rădăcini în tre
cutul istoric — stimulate de comuni
tatea de orînduire, de ideologie și țe
luri, și dispunînd de un cadru fertil 
prin Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală — cunosc o conti
nuă intensificare și amplificare, pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului, ale ega
lității în drepturi, respectului inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, g- 
vantajului reciproc si întrajutorării 
tovărășești.

în acest curs mereu ascendent, de 
o importantă majoră, determinantă 
s-au dovedit întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Leonid Brejnev. soldate cu înțelegeri 
și măsuri concrete de natură să sti
muleze dezvoltarea în continuare a 
raporturilor prietenești, să identifice 
noi posibilități și domenii de colabo
rare. In această direcție, s-au înscris 
ca evenimente marcante convorbirile 
din Crimeea din vara anului trecut, 
prilejuite de vizita în U.R.S.S. a to
varășului Nicolae Ceaușescu și. m 
mod deosebit, vizita oficială din toam
na aceluiași an a tovarășului Leonid 
Brejnev în România și convorbirile 
avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Prin amploarea schimburilor do 
vederi, prin înțelegerile reali
zate. prin bogatele sale re
zultate.. sintetizate în ..Declarația pri
vind dezvoltarea continuă a colabo
rării si prieteniei frătesti dintre 
P.C.R. și P.C.U.S.. dintre România si 
Uniunea Sovietică", dialogul româno- 
sovietic la nivel înalt a deschis noi 
orizonturi, de amole dimensiuni, con
lucrării multilaterale dintre cele două 
partide si state.

Pe această linie rodnică s-au înscris 
și noua intilnire din Crimeea. rezul
tatele sale pozitive.

Este cunoscut că schimburile de ex
periență intre partidele comuniste si 
muncitorești, in cadrul cărora fiecare 
iși împărtășește din preocupările, 
formele și metodele specifice de ac
tivitate. potrivit condițiilor si obiec
tivelor concrete, reprezintă un mijloc 
de accelerare a procesului .de edifi- 
„care a noii orinduiri. în acest sens 
se relevă si importanta schimbului 
larg de experiență intre cei doi con
ducători de partid și de stat. care, 
la intilnirea din Crimeea. s-au infor
mat reciproc despre modul cum sint 
îndeplinite hotăririle Congresului ai 
XI-lea al P.C.R. si ale Congresului 
al XXV-lea al P.C.U.S.. despre 
preocupările actuale ale celor două 
partide. Se poate afirma că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat expresie 
gindurilor si sentimentelor întregului 
popor român adresind popoarelor so
vietice calde felicitări pentru succe
sele dobindite in construcția comu
nismului și urarea de a obține noi 
realizări. întimpinînd astfel cu mari 
victorii cea de a 60-a aniversare a 
Revoluției din Octombrie. In rîndu- 
rile comuniștilor, ale oamenilor mun
cii din țara noastră au, de asemenea, 
un profund ecou sentimentele frătesti 
cu care popoarele sovietice urmăresc

DUPĂ ÎNCHEIEREA ÎNTlLNIRII PREGĂTITOARE DE LA BELGRAD

Prin eforturi unite, spre reușita reuniunii 
general-europene, spre noi pași efectivi 
pe calea edificării securității pe continent
Opinia publică din tara noastră a 

luat act cu vie satisfacție de încheie
rea cu rezultate pozitive a lucrărilor 
întilnirii pregătitoare de la Belgrad, 
apreciind că prin aceasta se creează 
premise favorabile pentru desfășura
rea reuniunii programate să înceapă 
la 4 octombrie tot in capitala Iugo
slaviei.

Hotăririle adoptate de intilnirea pre
gătitoare alcătuiesc un cadru cuprinză
tor. precizînd aspecte importante ale 
organizării și desfășurării viitoarei re
uniuni. Rod al eforturilor depuse de 
delegațiile celor 35 de state partici
pante, documentul adoptat consem
nează înțelegerile realizate cu privi
re la ordinea de zi, modul de orga
nizare, temptica de examinat, calen
darul. durata si alte aspecte ale vi
itoarei reuniuni.

Potrivit ordinii de zi convenite, in 
cadrul reuniunii se va efectua un 
Schimb de vederi aprofundat, atit cu 
privire la punerea in aplicare a dis
pozițiilor Actului final de la Hel
sinki și îndeplinirea sarcinilor defi
nite de Conferința general-europea- 
nă, cit și cu privire la extinderea re
lațiilor reciproce între statele parti
cipante. ameliorarea securității și 
dezvoltarea cooperării în Europa, ca 
și adincirea procesului destinderii în 
viitor. Totodată. se va proceda la 
definirea modalităților adecvate pen
tru tinerea altor reuniuni, potrivit 
prevederilor Actului final referi
toare la urmările conferinței, re
uniunea urmind a se incheia prin 
adoptarea unui document concluziv.

Este evidentă importanta realizării 
consensului asupra tuturor acestor 
probleme. Aceasta a necesitat o ac
tivitate laborioasă, care — se poate 
aprecia cu satisfacție — a fost încu
nunată de 'succes. Fără îndoială că 
obținerea unui asemenea rezultat a 
fost posibilă datorită atmosferei de 
lucru în care s-a desfășurat reuniu
nea. normelor democratice de activi
tate — consacrate de Conferința ge- 

realizârile pe care le obține ponorul 
român, sub conducerea partidului. în 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, care si-au găsit ex
presie .în .(glțcițările adresate de to
varășul Leonid Brejnev.

.Convorbirile1 au relevat cu satis
facție că înțelegerile realizate la 
București sint transpuse cu succes in 
viată, relațiile reciproce dezvoltîn- 
du-se favorabil in toate domeniile, 
în sfera economică, colaborarea ro- 
mâno-sovietică cunoaște o amplifi
care si diversificare continuă, dina
mismul acesteia fiind ilustrat prin 
faptul că prevederile privind creș
terea cu 70 la sută in acest cincinal 
a schimburilor reciproce de bunuri 
materiale, vor putea fi nu numai îm
plinite, dar și depășite. Recentele 
convorbiri au pus în evidentă do
rința comună de a adinei în viitor 
această colaborare reciproc avan
tajoasă, de a extinde formele noi, 
superioare, de cooperare, îndeosebi 
de a stabili perspectiva specializării 
si cooperării bilaterale în strînsă le
gătură cu măsurile generale stabilite 
în cadrul C.A.E.R.

în același timp, devine tot mai bo
gată in conținut si mai diversă în 
forme colaborarea dintre cele 
două țări ne tărîmul învăță- 
mîntului, științei și tehnicii, culturii 
și artei.

în cadrul schimbului de păreri care 
a avut loc în problemele vieții inter
naționale. o atenție deosebită s-a a- 
cordat. problemelor edificării securită
ții europene. S-a subliniat in acest 
sens că ideile și propunerile cuprinse 
in Declarația Consfătuirii de anul 
trecut de la București a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia iși 
păstrează actualitatea. înfăptuirea lor 
fiind de natură să impulsioneze pu
ternic cauza dezarmării, consolidarea 
securității în Europa.

După cum este cunoscut, intilnirea 
între cei doi conducători de partid 
și de stat a avut loc, practic, odată 
cu încheierea lucrărilor întîlnirii pre
gătitoare de la Belgrad. Pornind de la 
analiza rezultatelor acesteia, atît tara 
noastră, cit și Uniunea Sovietică și-au 
exprimat speranța că în urma con
sensului realizat la întîlnirea pregăti
toare. reuniunea de la Belgrad din 
această toamnă va contribui la adin
cirea colaborării multilaterale a țări
lor continentului, la realizarea de 
progrese substanțiale în direcția în-* 
făptuirii securității — deziderat vital 
al popoarelor europene.

Se cuvine, de asemenea, relevat că, 
în cadrul schimbului de păreri in 
unele probleme ale mișcării comu
niste si muncitorești, tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Leonid Brejnev 
au subliniat importanta întăririi con
tinue a solidarității internaționale a 
partidelor comuniste si muncitorești, 
a dezvoltării colaborării dintre ele 
pe baza marxism-leninismului. a 
principiilor asupra cărora s-a căzut 
de acord la Conferința de la Ber
lin a partidelor comuniste din Eu
ropa — principiile egalității în 
drepturi, autonomiei, dreptului fie
cărui partid de a-si elabora de sine 
stătător politica, potrivit condițiilor 
specifice ■ în. care iși desfășoară ac
tivitatea. Viata a confirmat din plin 
vitalitatea acestor principii, care re
prezintă calea eficientă pentru întă
rirea solidarității internaționale a co
muniștilor — factor esențial al co
eziunii tutufor forțelor revoluționa
re. progresiste, antiimperialiste.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
convorbirilor din Crimeea. comu
niștii. oamenii muncii din tara noas
tră îsi exprimă convingerea că prie
tenia și colaborarea româno-sovieti- 
că se vor dezvolta in continua
re. neabătut, in interesul popoare
lor noastre, al unității țărilor socia
liste si partidelor comuniste, al cau
zei generale a socialismului, păcii 
si progresului.

neral-europeană si care și-au dovedit 
și cu acest prilej caracterul fructuos. 
Se vădește încă o dată că. actiomn- 
du-se pe baza respectului reciproc și 
deplinei egalități în drepturi a tutu- 
îor participantilor, manil'estindu-s'e 
înțelegere și receptivitate fată de 
punctele de vedere exprimate, este în
tru totul posibil să se ajungă la con
sensuri general acceptabile, la rezul
tate ce corespund intereselor tuturor 
părților, cauzei destinderii și colabo
rării internaționale. ,

în spiritul atașamentului său ferm 
fată de cauza făuririi unei securități 
reale si trainice în Europa, al voinței 
de conlucrare în vederea găsirii de 
soluții judicioase. România a adus 
și de această dată, ca și in decursul 
tuturor fazelor Conferinței general- 
europene. o contribuție activă, con
structivă. . la buna desfășurare a lu
crărilor intîlnini. Țara noastră a ac
ționat cu consecvență pentru ca re
uniunii din toamnă să i se creeze 
condiții cit mai propice — de na
tură să-i înlesnească să marcheze 
progrese substanțiale in aplicarea 
efectivă în viată a Actului final, să 
adopte noi măsuri concrete si efi
ciente in vederea continuării proce
sului de edificare a unei securități 
reale si cooperări rodnice în Europa 
în domeniile economic, tehnico-sti- 
intific. cultural, umanitar si în alte 
domenii, realizării de pași concreti pe 
calea dezangajării militare si dezar
mării — fără de care nu poate fi 
vorba de o adevărată destindere si 
securitate.

Pentru a se atinge aceste obiecti
ve. se impune ca reuniunea din 
toamnă să se desfășoare în același 
spirit constructiv, de conlucrare, care 
s-a manifestat atît în cadrul lucră
rilor Ce au dus la elaborarea si sem
narea Actului final de la Helsinki, cît 
si cu prilejul actualei intilhiri pre
gătitoare. De fapt, din desfășurarea 
acestor reuniuni se pot desprinde și 
unele concluzii de o largă valabilita-

Sint necesare acțiuni eficiente in vederea realizării 
dezarmării, în primul rind a celei nucleare 

Apelul Conferinței internaționale împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen de la Hiroșima

TOKIO 6 (Agerpres). — Sîmbătă 
s-au încheiat la Hiroșima lucrările 
Conferinței internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen.

Conferința a adresat un apel po
poarelor din iatreaga lume să-și 
unească eforturile pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru interzice
rea armelor nucleare, pentru înfăp
tuirea dezarmării generale. Expri- 
mindu-se îngrijorarea față de inten
sificarea fără precedent a cursei 
înarmărilor, in. aP.el.se subliniază, ne
cesitatea de a se acționa concret și 
eficient pentru realizarea dezarmării, 
un rol important în acest sens re
venind sesiunii speciale a O.N.U.. ce 
va avea loc in 1978.

Participanții la conferință au spri
jinit propunerile adresate Națiunilor 
Unite de către țările nealiniate, pre
cum și alțe initiative constructive în 
vederea pregătirii viitoarei sesiuni 
consacrate dezarmării.

PREOCUPĂRI SOCIAL-ECONOMICE 

ÎN ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE 

Ample proiecte vizind valorificarea 
resurselor Africii

Revista „Afrique Nouvelle" publică un articol consacrat orientărilor 
principale in activitatea Comisiei economice O.N.U. pentru Africa. Referin- 
du-se la proiectele de dezvoltare economică elaborate sub egida acestui 
organism al Națiunilor Unite, revista pune in evidență însemnătatea lor 
deosebită pentru punerea in valoare a uriașului potențial material și uman 
al continentului afriedn.

Primul proiect este realizarea unei 
rețele rutiere transafricane, compusă 
din cinci axe de bază, cu o lungime 
totală de 27 698 kilometri și 47 301 ki
lometri de ramificații, care urmează 
să traverseze 40 de țări de pe conti
nent. Cele cinci axe sînt : transsaha- 
riană. dintre Algeria si Mali — 2 900 
kilometri ; transafricană. de la portul 
Mombasa din Kenya pînă la Lagos — 
6 343 kilometri ; o a treia rută, care 
va traversa Sahara și va lega Dakarul 
cu capitala Ciadului : ruta de coastă 
de lă Lagos la Nouakchott ; cea mai 
lungă axă transafricană. Cairo — Ga
berones. va avea 9 027 kilometri.

Realizarea acestui proiect va per
mite extinderea relațiilor comerciale 
și a cooperării interafricane. Unul 
dintre obiectivele principale urmărite 
este de a se pune capăt izolării di
verselor regiuni ale Africii. De mai 
mult timp se fa.ee simtită o politică 
de apropiere între statele africane si 
este evident că această politică va 
crea condiții mai bune pentru depă
șirea unor dificultăți. Exceptînd 
Lesotho, care este înconjurată de te
ritoriul Africii de Sud. și arhipe
lagurile din jurul continentului, dru
murile ce urmează a fi construite vor 
facilita comunicațiile si schimburile 
dintre numeroase țări din Africa.

Un al doilea proiect are ca scop ac
celerarea explorării resurselor natu
rale. Un aspect important al acestui 
proiect il constituie resursele’ de apă. 
Intr-adevăr, așa cum arătă un docu
ment al O.N.U.. numeroase regiuni a- 
fricane sint afectate de o lipsă cro-

Plenara C.C. al P.C. 
din Columbia

BOGOTA 6 (Agerpres). — La Bo
gota a avut loc plenara C.C. al P.C. 
din Columbia, in cadrul căreia a fost 
discutat și aprobat raportul privind 
situația politică din tară. Participan- 
tii la plenară au relevat progresul 
realizat in întărirea unității clasei 
muncitoare si a întregului popor. Ple
nara a’ adoptat, de asemenea, o serie 
de rezoluții in cadrul cărora sint for
mulate sarcinile actuale ale comu
niștilor columbieni, printre care 
crearea unui larg front democratic.

te. Este vorba de necesitatea ca 
principiile, normele și modalitățile 
democratice de activitate să se con
stituie într-o practică permanentă de 
lucru, să se. înrădăcineze trainic in 
relațiile internaționale. în acțiunea 
politică a statelor, să-și dobindeas- 
că atributul de proceduri cotidiene, 
neconjuncturale, favorizînd realizarea 
de înțelegeri în toate problemele ce 
se ivesc între state.

Intilnirea pregătitoare si-a îndepli
nit în mod pozitiv mandatul încre
dințat prin faptul că a conturat pre
misele unei desfășurări a viitoarei 
reuniuni în concordanță cu asemenea 
cerințe, de importantă primordială. 
Desigur, esențial este ca aceste 
premise să fie din plin fructificate, 
prin acțiunea unită a tuturor state
lor continentului, a tuturor forțelor 
politice, a celor mai largi si mai di
verse categorii și pături sociale. $i 
este neîndoielnic că dacă spiritul de 
conlucrare, care a prevalat si s-a 
impus la întîlnirea pregătitoare, se 
va manifesta din plin si la viitoarea 
reuniune din toamnă, aceasta se va 
solda, de asemenea, cu rezultate po
zitive. atît de arzător așteptate de 
toate popoarele continentului, potri
vit intereselor generale ale cauzei pă
cii in întreaga lume.

în concordanță cu eforturile sale 
neslăbite depuse și pină acum in a- 
ceastă direcție. România va milita cu 
aceeași fermitate și perseverentă, în- 
tr-un spirit de largă conlucrare și 
înțelegere, pentru reușita apropiatei 
reuniuni general-europene.

Opinia publică din țara noasțră iși 
exprimă speranța că în cadrul aces
tei reuniuni se va ajunge la progrese 
efective, substanțiale, astfel incit să 
dea un nou și puternic impuls pro
cesului de făurire a unei Europe noi, 
a securității și colaborării, spre bine
le tuturor națiunilor continentului, 
al păcii în. lumea întreagă.

D. ȚINU

Conferința a formulat. totodată, 
numeroase sugestii privind inițierea 
unor acțiuni și manifestări de na
tură să intensifice participarea opi
niei publice, a maselor populare, a 
celor mai largi forte democratice și 
progresiste la lupta pentru realiza
rea dezarmării generale și. in pri
mul- rind. a dezarmării nucleare.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de conferință au avut loc un impre
sionant marș al păcii și o ceremonie 
în memoria victimelor bombarda
mentului de la Hiroșima, in cadrul 
căruia mii de participant! s-au pro
nunțat cu hotărîre pentru lichidarea 
armelor nucleare, pentru dezarmare, 
astfel incit să nu se mai repete nici
odată tragediile de la "Hiroșima și 
Nagasaki.

în următoarele zile, la Nagasaki 
vor avea loc ample manifestări îm
potriva bombelor atomice și cu hi
drogen.

nică de apă. O serie de țări au pro
bleme serioase chiar in obținerea unei 
cantități suficiente de apă pentru su
praviețuirea locuitorilor și animalelor, 
cazul țărilor de la sud de Sahara fiind 
cel mai elocvent. în plus, continentul 
african dispune de importante resurse 
minerale, dintre care o bună parte 
trebuie descoperite. în context, se 
pune și problema creării unui centru 
terestru regional pentru receptionarea 
și prelucrarea datelor obținute cu a- 
jutorul sateliților, special lansați în 
vederea detectării resurselor subte
rane.

Cel de-al treilea proiect regional, 
denumit „Panaftel". se referă la re
țeaua de telecomunicații interafricană. 
Este vorba de a promova autonomia 
economică a continentului african, fa- 
cilitînd comunicațiile printr-o rețea 
care să nu mai fie legată de stații din 
afara Africii, așa cum este cazul la 
ora actuală. Comisia speră ca 12 000 
kilometri de linii de comunicații, din- 
tr-un total de 24 000. și 17 centre din 
13 să fie realizate pînă in 1978.

Cel de-al patrulea proiect se refera 
la crearea unei bănci de date, conce
pută ca un adevărat rezervor de in
formații economice si sociale. Acest 
proiect nu va putea fi realizat rapid, 
decit dacă comisia va obține fonduri 
suplimentare.■ ■■■■■■ 
agențiile

Președintele C.C. al P.C. 
CllineZ, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chineze, 
Hua Kuo-fen, a primit sîmbătă pe 
Kurt Waldheim, secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite — in
formează agenția China Nouă. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
prietenească.

0 nouă formațiune politi-
denumită Partidul Democratic

al Poporului, a fost creată în Pakis
tan. După cum informează France 
Presse. fondatorii noului partid sint, 
în marea lor majoritate, foști mem
bri ai Partidului Pakistanez al Po
porului. condus de fostul premier 
Zulfikar Aii Bhutto, și care, potrivit 
agenției, au o orientare de stingă. 
Liderul noii formațiuni politice este 
Khurshid Asan Meer, fost membru 
al guvernului Bhutto. Partidul Demo
cratic al Poporului și-a anunțat in
tenția de a participa la alegerile ge
nerale care urmează să aibă loc in 
luna octombrie.

Demisie. Pr*mu^ ministru al 
Iranului. Amir Abbas Hoveyda. a 
prezentat, simbătă. șahinșahului Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr 
demisia guvernului său. în scrisoarea 
adresată suveranului iranian, care a 
fost difuzată de agenția națională de 
presă Pars, se arată că demisia* pre
mierului Hoveyda vine în întîmpi- 
narea dorinței șefului statului de a-i 
încredința o altă misiune.

Reuniune. Primil miniștri ai 
Japoniei, Australiei și Noii Zeelande 
s-au întîlnit, sîmbătă. la Kuala Lum
pur, cu șefii de stat și de guvern 
ai țărilor membre ale A.S.E.A.N. 
(Asociația națiunilor din Asia de sud- 
est), care au avut, joi și vineri,' în capi-

0 declarație a președintelui 
comisiei de mediere în conflictul 

eliopiano-somalez
LIBREVILLE 6 (Agerpres). — Or

ganizația Unității Africane nu poate 
permite un război între două țâri 
frătesti — a declarat, vineri seara, 
comisarul federal nigerian pentru 
problemele' interne. U. Shinkafi. des- 
chizînd reuniunea comisiei O.U.A. de 
mediere a diferendului dintre Etio
pia și Somalia.

Comisarul federal nigerian, care 
prezidează această comisie, alcătuită 
din opt țări membre ale Organizației 
Unității Africane, a subliniat că 
scopul esențial al reuniunii de la Li
breville este acela de a evita izbuc
nirea unui conflict armat între cele 
două țări. El a arătat că nu-si face 
iluzii în legătură cu o reglementare 
rapidă a conflictului si că vor fi ne
cesare eforturi intense, care nu ex
clud negocieri de lungă durată. 
U. Shinkafi și-a exprimat însă spe
ranța că vor putea fi. in cele din 
urmă, identificate soluții pentru re
zolvarea politică a diferendului din
tre cele două țări, pentru reinstau- 
rarea deplină a păcii în zonă.

Manifestări consacrate centenarului 
Independenței de stat a României

Cu prilejul centenarului Indepen
dentei de stat a României, la Buda
pesta a avut loc deschiderea unei ex
poziții fotodocumentare. La verni
sai au participat reprezentanți ai In
stitutului pentru relații culturale. Mi
nisterului Culturii. Ministerului Afa
cerilor Externe din R.P. Ungară, 
membri ai corpului diplomatic. Au 
luat parte reprezentanți ai Ambasa
dei române.

La Ambasada României din capita
la braziliană a fost prezentată cartea 
profesorului universitar Constantin 
C. Giurescu. „Transilvania in isto
ria poporului român", recent tradusă 
în limba portugheză și publicată în

CIUDAD DE MEXICO

Deschiderea „Lunii prieteniei româno-mexicane"
CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager

pres). — în cadrul manifestărilor 
dedicate zilei de 23 August, la Mu
zeul național al culturilor din Ciudad 
de Mexico a avut loc festivitatea 
deschiderii „Lunii prieteniei româ- 
no-mexicane“. Cu acest prilej a 
fost inaugurată expoziția 'fotografică 
„România : o panoramă istorică", ce 
prezintă aspecte ale luptei poporului 
român pentru independență și drep
tate socială.

în alocuțiunile rostite, prorectorul 
Institutului național de antropologie 
și istorie, Ariel Valencia, șefa De
partamentului de etnografie, Carmen

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri iordaniano-americane • Declarația unui lider al 

Organizației pentru Eliberarea Palestinei
AMMAN 6 (Agerpres). — Aflat la 

Amman. în continuarea turneului 
său in Orientul Mijlociu, secretarul 
de stat al S.U.A., Cyrus Vance, a 
avut sîmbătă o nouă rundă de con
vorbiri cu regele Hussein al Iorda
niei consacrate situației din Orientul 
Mijlociu si perspectivelor de reluare 
a Conferinței de la Geneva.

Secretarul de stat american a a- 
nuntat că preconizează noi contacte 
cu miniștrii de externe ai statelor din 
zonă la apropiata sesiune a Adunării 
Generale O.N.U.

ALGER. — Președintele Alge
riei, Houari Boumediene, l-a pri
mit pe Khaled El Hassan, unul 
dintre liderii Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.). aflat 
la Alger, cu care a conferit asupra 
situației din Orientul Mijlociu si asu
pra problemei palestinene.

într-o declarație făcută agenției 
France Presse, înainte de a pleca spre 
Tunis, Khaled El Hassan a subliniat 
necesitatea ca președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, să se întîlnească cu 
reprezentanții palestineni. „A sosit 
timpul, a spus el, să înceapă un dia
log palestineano-american direct, ofi
cial și public, care să consfințească 
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tala malayeziană, o reuniune la ni
vel înalt. Au fost examinate proble
me privind relațiile economice dintre 
țările respective. Convorbirile vor 
continua azi.

23 de oameni de știință 
si cunoscute personalități ale vieții 
politice internaționale au luat pozi
ție împotriva producerii bombei cu 
neutroni. într-un material publicat de 
revista lunară „Caiet pentru politica 
(vest-) germană și internațională". 
Printre semnatari se numără Frank 
Barnaby, directorul Institutului de 
cercetări în problemele păcii (Siprl) 
de la Stockholm, si savantul a- 
tomist Fritz Strassmann. care. în 
1938. a descoperit. împreună cu 
Otto Hahn. principiul fisiunii nu
cleare. în același număr al revistei 
se publică un articol postum al fi
lozofului Ernst Bloch, care a murit 
in cursul acestei săptămîni. prin care 
se condamnă bomba cu neutroni, afir- 
mindu-se că „totul pare să indice că 
o asemenea armă nu e îndreptată nu
mai împotriva unui presupus ina
mic. ci a speței umane în totalita
tea ei".

Primul ministru al Italiei, 
Giulio Andreotti, care întreprinde o 
vizită oficială în Arabia Saudită, a 
avut sîmbătă convorbiri cu prințul 
moștenitor saudit. Fahd Ibn Abdul 
Aziz. într-o declarație făcută la so
sirea în Arabia Saudită, premierul 
italian a subliniat că vizita sa va 
constitui un prilej pentru a examina, 
cu autoritățile saudite, relațiile bila
terale în diverse domenii. El și-a 
exprimat speranța că în cursul con
vorbirilor se vor face pași spre pro
movarea relațiilor politice si econo
mice dintre cele două țări.

Alegeri prezidențiale. Bu_ 
letinul oficial al Ciprului a publi
cat sîmbătă proclamația Ministeru
lui de Interne, care fixează ziua de 
10 septembrie ca dată a alegerilor 
prezidențiale. Se precizează că cel 
care va cîștiga acest scrutin va de
ține funcția de președinte al Repu
blicii Cipru pină în februarie 1978, 
dată la care expira mandatul pre
ședintelui Makarios, decedat la 3 au
gust.

Tribunalul electoral su
prem din Costa Rica 3 hotărît 
organizarea de alegeri generale, la 5 
februarie 1978. în vederea desemnă
rii președintelui și vicepreședinților 
tării, precum și a membrilor Adună
rii Legislative (Parlamentul) pentru 
perioada 1978—1982. Corpul electoral 
este chemat să-și exprime opțiunea 
fată de candidatii partidului de gu- 
vernămînt „Eliberarea Națională", 
partidului „Unitatea’*, organizației 
„Unificarea Națională", precum și 
coaliției „Poporul Unit", formată din 
partidele comunist (Avangarda Popu
lară) și socialist.

Comisia națională de 
planificare a Indiei 3 început 
elaborarea unui plan de creare în 

Brazilia de editura Grifo. Profesorul 
Atica Villas-Boas da Moța, traducă
torul cărții, și profesorul Savid Gue- 
iros Vieira, șeful Departamentului 
de istorie și geografie de la Univer
sitatea din Brasilia, au relevat argu
mentarea incontestabilă privind per
manența poporului român in Tran
silvania. A luat, de asemenea, cuvin- 
tul ambasadorul român Nicolae Ghe- 
nea. Au participat profesori de is
torie de la Universitatea din Brasi
lia. ziariști. Cei prezenți au vizionat 
în continuare expoziția „Centenarul 
Independentei de stat a României" 
și au asistat la o gală de filme docu
mentare.

Paez, și ambasadorul român Dumi
tru Mihail au subliniat semnificația 
actualelor manifestări pentru prie
tenia româno-mexicană.

Pe parcursul „Lunii prieteniei ro- 
mâno-mexicane" vor fi prezentate, de 
asemenea, conferințe, referitoare la 
istoria, cultura și realizările actuale 
ale țării noastre, precum și cicluri 
de filme documentare românești.

La inaugurare au participat perso
nalități ale vieții cultural-artistice și 
universitare din Mexic, reprezen
tanți ai Ministerului de Externe și ai 
Ministerului Educației Publice, am
basadori și membri ai corpului di
plomatic, ziariști.

recunoașterea oficială de către S.U.A. 
a conducerii poporului palestinean și 
a drepturilor acestuia. Acest dialog, a 
precizat Khaled El Hassan, trebuie 
să aibă loc. în mod obligatoriu. înain
te de reluarea Conferinței de la Ge
neva. privind Orientul Mijlociu.

RIAD. — Președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P.. Yasser Arafat, a 
avut o întrevedere. în stațiunea Taif, 
din apropiere de orașul Mecca, cu 
ministrul afacerilor externe al Ara- 
biei Saudite. Saud Al Faisal — in
formează agenția palestineană 
W.A.F.A., citată de U.P.I. Aceeași 
sursă a precizat că în cadrul discu
ției „au fost trecute in revistă efor
turile diplomatice actuale si evolu
țiile din lumea arabă. în vederea so
luționării conflictului din Orientul 
Mijlociu".

WASHINGTON. — Președintele 
Carter a semnat textul legii — vota
tă anterior de Congres — privind alo
carea sumei de 3,2 miliarde dolari cu 
titlu de ajutor militar pentru străi
nătate, din care cea mai mare parte 
va fi acordată țărilor din Orientul 
Mijlociu, in special. Israelului.

țară a unei dense rețele de distri
buire a mărfurilor de primă necesi
tate la preturi de stat. Crearea aces
tui sistem urmărește stabilizarea pre
turilor îndeosebi la această catego
rie de mărfuri.

Cinci țări latino-america- 
jjg participante la reuniunea de la 
Bogota au hotărît să se asocieze în 
vederea creării unui fond de stabili
zare a cursului cafelei. Este vorba 
de Columbia, Costa Rica, Mexic, Pa
nama și Venezuela. Statele partici
pante și-au reafirmat, totodată, spri
jinul față de lupta poporului pana
mez pentru redobindirea suveranită
ții asupra Canalului Panama.

Deficitul balanței comer
ciale a Italiei,pe primele cincl 
luni ale anului, se ridică la suma de 
2 360 miliarde lire. Acest dezechili
bru se datorează în mare parte im
portului de produse petroliere.

Angola și Portugalia 3U 
încheiat un acord privind comunica
țiile aeriene. Cu prilejul semnării do
cumentului părțile au subliniat că a- 
cest acord deschide noi perspective 
in colaborarea dintre cele două țări.

Un plan de investiții, in 
valoare de 1 733 milioane de dolari, 
pentru dezvoltarea sectorului energe
tic a fost aprobat de guvernul ecua- 
dorian. Purtătorul de cuvînt prezi
dențial. Victor Garces Posso. a pre
cizat că programul de investiții va 
fi inițiat in acest an și se va pre
lungi pînă in 1986. cind se estimea
ză că se va ajunge la satisfacerea 
cererii interne de energie electrică și 
chiar la realizarea unor excedente.

Autoritățile britanice au 
mobilizat un efectiv de 32 000 de mi
litari in termen, polițiști, membri ai 
gărzilor civile și rezerviști în provin
cia Irlanda de Nord, pentru a pre
veni actele de violență în timpul vi
zitei reginei Elisabeta a Il-a in Ul
ster. programată pentru începutul 
sâptăminii viitoare.

Vulcanul Etna a început 
din nou să erupă după ° pau_ 
ză de 10 zile. Vineri se semnalau deja 
două rîuri de lavă, lungi de aproa
pe 2 km, pe versantele vulcanului.

Peste 100 de incendii, 
provocate de trăznete. au izbucnit în 
ultimele două zile în zonele împădu
rite, din partea de nord și centrală a 
statului California. Focul a piriolit o 
suprafață de peste 110 000 acri de pă
dure. provocînd pagube estimate la 90 
milioane dolari. A fost declanșată o 
amplă acțiune de stingere, la care iau 
parte 9 000 persoane și 120 de avioa
ne utilitare.
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• HIMALAYA Șl TU
RIȘTII. Crește an de an nu
mărul turiștilor alpini în Nepal, 
atrași de farmecul inegalabil al 
celor mai inalți munți din lume. 
Numai anul trecut, pe versan
tele nepaleze ale masivului Hi
malaya s-au cățărat peste 15 mii 
de persoane, adică 
mai mult decit in 
dent. Numai că nu 
dese că și cei de 
dreptul să vadă aceste priveliști 
așa cum le-a creat natura. După 
cum s-a mai relatat, s-au în
mulțit îngrijorător semnele de 
poluare a traseelor turistice, ca 
urmare a abandonării ambalaje
lor și resturilor produselor ali
mentare. Pentru focuri, turiștii 
folosesc adesea plante sau ar
bori unicat în flora montană lo
cală. Specialiștii nepalezi arată 
că dacă nu vor fi întreprinse 
măsuri urgente, în viitorul apro
piat peisajele de pe Himalaya 
vor pierde o bună parte din far
mecul lor specific.

• SOLITAR DE-A 
CURMEZIȘUL ATLANTI
CULUI. Sportivul bulgar Di- 
mitr Ivanov se pregătește să 
traverseze Atlanticul pe o am
barcațiune de construcție pro
prie. El își propune să studieze 
in cursul călătoriei posibilitatea 
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folosirii energiei solare și 
vintului pe ocean. Nava 
.,Helios", in lungime de 10 
va fi dotată cu un aparat por
tativ de desalinizare a apei de 
mare, care va funcționa cu aju
torul energiej solare. Programul 
pe care și l-a propus Ivahov va 
fi îndeplinit în trei etape, pe 
parcursul a doi ani. In acest 
răstimp, „Helios" va traversa 
mările Neagră și Mediterană, va 
naviga pe distanta dintre Gi
braltar și Cuba, pentru a se reîn
toarce în - portul bulgar Burgas.

• RITMUL CARDIAC 
PE ECRAN. Cu ajutorul unui 
calculator electronic pot fi ur
mărite pe un ecran functionarea 
inimii, mișcările mușchiului car
diac și chiar părți interne ale 
acestui organ vital. O experiență 
de acest gen a fost efectuată de 
curînd de către Institutul italian 
pentru cercetări asupra undelor 
electromagnetice, al cărui sediu 
este la Florența.. Potrivit ex- 
perților acestui institut. în viitor 
.va fi posibilă efectuarea unei 
analize a diferitelor organe cu 
ajutorul ultrasunetelor. Princi
piul de funcționare al instalației 
constă în dirijarea programată 
a unor fascicule de unde ultra
scurte în direcția organului ce 
urmează a fi examinat. Semna
lele retransmise sint înregistra
te de un receptor care le tran
sformă in imagini luminoase, 
proiectate apoi pe un ecran.

• TELEACTUALITÂȚI 
LA DORINȚĂ. 'Cu începere 
de la 4 august, in Berlinul oc
cidental se desfășoară Expoziția 
internațională a radioului și te
leviziunii „Funkausstellung 77", 
care prezintă ultimele noutăți in 
materie de electronică. Intre 
altele, vizitatorii au primit cu 
interes sistemul denumit „Vi
deotext" sau „Teletext", grație 
căruia telespectatorii pot primi 
la domiciliu „programe de ac
tualități individualizate", adică 
programe alcătuite pe baza pre
ferințelor abonatului respectiv, 
comunicate prin telefon unui 
ordinator central ce dispune — 
în dispozitivul său de memori
zare — de o „bancă" de știri 
privind evenimentele zilei.

• COOPERATIVE CI
NEMATOGRAFICE. Circa 
100 de artiști, regizori, operatori 
și alte categorii de lucrători din 
domeniul cinematografiei por
tugheze au creat trei coopera
tive care iși propun realizarea 
de filme artistice și documentare 
progresiste, subiectele respective 
fiind refuzate de casele de fil
me, dependente incă, intr-o oa
recare măsură, de marile stu
diouri internaționale. Cooperati
vele sînt sprijinite de autorități, 
care le pun la dispoziție o parte 
din sumele încasate sub formă 
de impozit pentru filmele im
portate. Una din cooperative 
realizează in prezent un film 
documentar despre viața țără
nimii. alta iși propune să 
înfățișeze lupta proletarilor a- 
gricoli din sud pentru pămînt. 
O peliculă aflată in curs de 
realizare este consacrată colo
nialismului portughez, scenariul 
aparținind scriitorului angolez 
Luandino Vielra, membru 
conducerii M.P.L.A. Autorii 
protagoniștii își propun să 
ganizeze largi dezbateri cu 
blicul de la orașe și sate în 
rul filmelor lor. în scopul răs- 
pîndirii culturii, al cultivării 
gustului pentru frumos și pen
tru a depista noi subiecte, a că
ror transpunere pe pelicule să 
răspundă cerințelor unor largi 
pături ale populației.
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• TUBERCULOZA PE 
GLOB. Organizația Mondială 
a Sănătății a făcut cunoscut că 
anual mor încă de tuberculoză 
400 000 de oameni — majoritatea 
în țările în curs de dezvoltare, 
în momentul de fată suferă de 
această boală. în total, 8 milioa
ne de persoane. Ultimele date 
statistice arată că anual se în
registrează circa 1 milion de noi 
îmbolnăviri. Regiunile cele mai 
afectate sînt Asia. îndeosebi 
subcontinentuj indo-pakistanez, 
litoralul de nord și de est al 
Africii. America Centrală. O.M.S. 
face apel să se folosească mai 
mult tratamentul ambulatoriu, 
care să înlocuiască „metodele în
vechite" după care bolnavii de tu
berculoză sint internați in spitale.
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