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în centrul atenției și preocupărilor—înfăptuirea
hotăririlor Congresului consiliilor oamenilor muncii

au Îndeplinit 
PLANUL PE 8 LUNI

NICOLAE CEAUSESCU
Primul ministru al statului Israel
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REDUCEREA CHELTUIELILOR
Județul Buzău

DE PRODUCȚIE

Colectivele de oameni ai mun
cii din industria ludetului Bu
zău au raportat cu mindrie în
deplinirea inainte de termen a 
planului, la producția globală ne 
opt luni din acest an. creindu-se 
posibilitatea -obținerii unei pro
ducții suplimentare de aproape 
300 milioane lei pină la finele 
lunii august. concretizată in 
4 300 tone sirmă trasă si zincată.
3 100 tone plase sudate. 70 000 
mp geam șlefuit. 3 000 mc che
restea. 14 000 mp timplărie me
talică. 5 200 tone ulei comestibil,
4 000 bl ’ 
fecții și 
Bâzu).

lapte, 6 605 mii lei con- 
alte produse. (Mihai
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Hotărî rea Congresului consiliilor oamenilor muncii pre
vede :

O atenție deosebită trebuie acordată reducerii cheltuie
lilor materiale, îndeosebi a consumurilor de materii prime. 
Este necesar să se acționeze mai hotărit pentru reproiecta- 
rea produselor, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, 
utilizarea rațională a materialelor, îmbunătățirea normării 
consumurilor, pornindu-se de la cele mai bune realizări ob
ținute pe plan mondial.

în numeroase unităti productive, 
consiliile oamenilor muncii, organiza
țiile de partid au trecut, imediat după 
Încheierea lucrărilor marelui forum al 
clasei muncitoare, 
la realizarea po
sibilităților de re
ducere a cheltu
ielilor materiale, 
au stabilit noi 
măsuri pentru di
minuarea consu
murilor de ma
terii prime și în
tărirea, în cadrul 
fiecărui colectiv, 
a spiritului gospodăresc. înseși a- 
dunările generale, care au avut loc 
recent în intreprinderi, au prilejuit 
dezbaterea în spirit critic și autocri
tic a acestor probleme, afirmarea 
unor inițiative importante menita 
să pună in valoare rezervele existen
te în cadrul fiecărei unități pentru 
creșterea mai accentuată a eficienței 
economice.

Desigur, căile de acțiune concretă 
diferă de la o unitate la alta. In func
ție de profilul fabricației, de dotarea 
tehnică, de specificul tehnologiilor si. 
nu în ultimă-instanță, de spiritul gos
podăresc al colectivului. în ancheta 
de azi însă ne propunem să facem o 
analiză a costurilor de producție 
la același produs — amoniacul — in, 
două unități cu o dotare tehnică și 
tehnologică asemănătoare.

Atit la Combinatul chimic din Cra
iova, cît și la cel din Slobozia, insta
lațiile de amoniac, la care ne refe
rim, au aceeași capacitate de produc
ție, iar proiectantul, intr-un fel pă
rintele lor, le-a asigurat și o identi
tate a proceselor tehnologice. Cu 
toate acestea, din anul 1973. de cînd a 
Început să producă combinatul din 
Slobozia — bilanțurile economice evi
dențiază că amoniacul realizat in a- 
ceastă unitate este sensibil mai 
scump decit cel obtinut la Craiova. 
De pildă, anul trecut, acest produs a 

-fost realizat la Slobozia la un cost 
'de producție dublu fată de cel de la 
Craiova. Situația înregistrată în pri
ma parte 
diferența 
producție 
menține : 
bozia este mai scump cu 40 la sută, 
în aceste condiții, amoniacul de Slo
bozia nu mai ajunge să semene eu 
cel de Craiova decit în... formula chi
mică. Formula de calcul a costurilor 
de producție este însă, după cum se 
vede, mai complicată pentru amonia
cul de la Slobozia.

Explicația cîtorva specialiști în le-

gătură cu această stare de lucruri 
pare a cantona cauzele eficienței mai 
reduse a instalației de la Slobozia pe 
teritoriul exclusiv al tehnicii. Plastic

ce duce nemijlocit la reducerea 
costului unitar pe tona de produs. Nu 
de mult, consiliul oamenilor muncii a 
hotărit introducerea și generalizarea 
acordului global in activitatea de re
vizii și reparații. Astfel, au crescut co
interesarea lucrătorilor și calitatea re
parațiilor. în timp ce perioadele de 
opriri s-au diminuat. în același spirit, 
al riguroasei organizări, se inscrie 
buna pregătire ce se asigură revizii
lor propriu-zise. Faptul că programul 
de pregătire a acestora pentru fiecare 
instalație se analizează săptăminal cu 
toti factorii responsabili este de natu
ră să ducă la o coordonare judicioasă 
a formațiilor de lucru, la aprovizio
narea din timp a

Județul 
Caraș-Severin

4-

De ce amoniacul produs la Slobozia

a anului 1977 relevă că 
între cele două costuri de 
— deși mai mică — se 
amoniacul fabricat Ia Slo-

vorbind, instalația de la Slobozia este 
caracterizată a fi „leneșă", „lacomă" 
și „însetată". Astfel se traduc sintetic 
randamentele mai scăzute ale insta
lației, consumurile de materii prime 
mai ridicate, necesarul sporit de apă 
recirculată și demineralizată. Argu
mentele acestor tehnicieni se bazează 
exclusiv pe modul de funcționare a 
unora din utilajele conducătoare ale 
instalației — compresoarele — care 
au dat multă bătaie de cap chimiș- 
tilor de la Slobozia. Dar trebuie pre
cizat că acum, furnizorul acestui 
utilaj de mare complexitate tehnică 
— întreprinderea „23 August" din 
Capitală — a antrenat toate forțele 
pentru a da întreaga vigoare nece
sară stației de compresoare a com
binatului.

în discuțiile pe care le-am avut cu 
cadre de conducere din cele dobă u- 
nități. cu numeroși muncitori, ingineri 
și tehnicieni, a revenit ca un laitmo
tiv cuvîntul organizare. Pe bună drep
tate sublinia Iacob Geomăleanu. in- 
giner-șef coordonator la combinatul 
din Craiova, că organizarea constituie 
un adevărat „utilaj conducător al pro
cesului tehnologic". Iată punctate 
cîteva din argumente. Conducerea 
combinatului craiovean și a fiecărei 
secții în parte a statornicit o aseme
nea organizare a producției si a mun
cii incit să asigure o funcționare con
tinuă. la parametrii proiectați, a insta
lațiilor. Pentru aceasta, decadal și lu
nar se face analiza modului de func
ționare a fiecărui utilaj din dotare, 
problemă inclusă trimestrial si pe a- 
genda de lucru a consiliului oameni
lor muncii. Pregătirea pină la cele 
mai mici amănunte a reviziilor ge
nerale și scurtarea duratei acestora, 
fără a face rabat la calitate, este 
o altă latură a organizării de 
blu a procesului tehnologic.
că atunci cind o instalație 
este bine pusă la punct se 
substanțial pierderile tehnologice, fapt

Ilustrată de vacanță
In căutare de liniște, 

de soare și verdeață, 
am pornit spre melea
gurile hunedorene. 
Unde poate fi mai 
bine ca in satul meu ? 
— ocolit de șoseaua 
națională, prins intre 
dealuri cu pădure bă- 
trină... Ajuns acasă, 
m-am pomenit numâ- 
rind mașinile care 
treceau pe drum, mul
te și de tot felul: ca
mioane, tractoare,
basculante (se taie un 
drum in pădure. se 
anunță și pe aici lu
crări importante), au
tobuze. automobile, 
motorete, biciclete (de 
fapt, cele mai gălă
gioase, cu tranzistoa- 
rele agățate de ghi
don). Și, intr-o marți 
dimineață, mi se arată 
minunea: o „Dacia 
1 300“, roșioară. bine 
lustruită, din care ie
șeau o greblă, o furcă 
și o lopată... Lucrător 
agricol cu automobil ?

Mă bate gindul să 
vizitez un colțișor de 
rai, pe care-l știam 
din copilărie si unde 
se află acum un cam
ping. Intimplarea face 
să citesc in ziarul ju
dețean. la mica publi
citate: Campingul J. 
anunță pierderea au
torizației de desfacere 
a băuturilor alcoolice, 
pe care o declară 
nulă... Am aflat de 
multe pierderi, de una

— nu. Si, cum 
tint băutor, 

pentru
ca asta 
tot nu 
m-am hotărit 
un alt sat, unde aveam 
și un prieten. Acolo, 
campanie agricolă in 
toi. recoltă neobișnuită 
și încă ceva: tot aud 
de taraf, de echipa de 
dansuri, vine taraful, 
pleacă taraful. vin 
oaspeții... Si mi se lă
murește, cu mindrie: 
oaspeți străini, de de
parte. vor să învețe 
cel puțin un dans din 
repertoriul echipei din 
satul acela. Un specta- 
col-lecție, 
serioase 
Curind. la multe 
de kilometri, se 
dansa dansuri 
nesti. învățate 
zi de vacantă pe pla
iuri hunedorene.

De nu știu cite ori 
am trecut ne lingă 
Geoagiu Băi și nu 
m-am oprit niciodată. 
După cum informează 
ghidurile turistice, 
mărturii cioplite in 
piatră atestă existența 
acestei așezări cu a- 
proape 2 000 de ani in 
urmă, pe vremea ocu
pației Daciei de către 
romani, sub numele de 
Germisara (izvoare 
calde). Climă blindă, 
ane miraculoase, gri
jă pentru cei veniți 
să-și refacă sănătatea. 
E mare aglomerație 
aici: țărani coopera
tori din satele județu-

necesitând 
pregătiri... 

mii 
vor 

romă- 
intr-o

functio- 
mecanis- 

organizării

Cu nouă zile' mai devreme au 
realizat oamenii muncii din in
dustria județului Caraș-Severin 
sarcinile de plan la producția 
globală pe opt luni din acest an. 
Avansul cistigat permite obține
rea pină la sfirșitul lunii a 
unei producții suplimentare in 
valoare de 295 milioane lei, con
cretizată in livrarea peste plan 
a 10 700 tone cărbune, 10 000 
tone cocs metalurgic. peste 
18 000 tone fontă, 2 000 tone la
minate finite, 10 motoare diesel 
pentru tracțiune feroviară, 
7 macarale-turn, 78 MW turbine 
hidraulice, 2 400 mc cherestea 
rășinoase, 33 265 mp PAL, 
71 565 mp furnire estetice și alte 
produse necesare economiei na
ționale. (Nicolae Catană).

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit. în ziua de 26 august, la 
Snagov. pe Menahem Begin, primul 
ministru al statului Israel, care face 
o vizită oficială în țara noastră.

La întrevedere au participat to-

varășii Manea Mănescu. prim-minis- 
tru al guvernului. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Ion 
Covaci, ambasadorul' României la 
Tel Aviv.

Au luat parte Ephraim Evron. di
rectorul general al Ministerului Afa-

cerilor Externe, și Shamay Cahana, 
ambasadorul Israelului la București.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de vederi privind relațiile 
bilaterale, precum și in legătură cu 
probleme actuale ale vieții interna
ționale, inclusiv cele referitoare la 
situația din Orientul Mijlociu.

Președintele in exercițiu al Adunării
Generale a 0. N. U,

acestora cu mate
rialele, sculele și 
dispozitivele ne
cesare.

Cum 
nează 
mul
la combinatul din 
Slobozia ? Dacă 
ne referim numai 
la un singur as
pect — esențial 
însă pentru acti

vitatea generală de producție a uni
tății — cea a reparațiilor și reviziilor, 
concluzia1 este evidentă: nu funcțio
nează cum se cuvine. Astfel, în anul 
1976, cit Și în prima parte din acest 
an. aici nu s-au asigurat piesele de 
schimb necesare executării la timp și 
de calitate corespunzătoare a acestor 
lucrări. Lipsind piesele, nu se pot eșa
lona lucrările, iar organizarea nu mai 
rămîne decit o noțiune pur teoretică. 
Dar in timp ce unitatea duce lipsă de

Județul Harghita
Oamenii muncii, români și 

maghiari, din industria județului 
Harghita au îndeplinit cu 5 zile 
inainte de termen sarcinile de 
plan ce le-au revenit pe 3 luni, 
asigurind condiții pentru reali
zarea suplimentară a
producții de circa 120

unei 
mi-

liqane lei,, .poncretlzată, între 
altele, in 221) torte minereu 
de fier preparat. 1 000 tone fon
tă aliată, aparataj electric de 
joasă tensiune in valoare de 5 
milioane lei. 3 000 mc cherestea. 
35 000 mp uși-ferestre. 500 tope 
lapte praf si alte bunuri de larg 
consum.

La 26 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, ‘a primit, la 
Snagov, pe Hamilton S. Amerasinghe 
(Sri Lanka), președintele în exercit 
țiu al Adunării Generale a O.N.U., 
care efectuează o vizită oficială în 
tara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Oaspetele a adresat cuvinte de 
gratitudine șefului ’ statului român 
pentru cinstea de a-1 fi primit, pen
tru plăcutul prilej oferit de a vizita 
România, de a cunoaște marile ei 
înfăptuiri, in anii de după eliberare. 
Totodată, el a dat o înaltă apreciere 
contribuției României în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, activității

neobosite a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. pusă in slujba cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării între 
națiuni.

în timpul întrevederii s-a subliniat 
că evoluția situației politice interna
ționale, schimbările profunde petre
cute în lume impun cu necesitate 
creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în abordarea și solu
ționarea problemelor majore ale con
temporaneității. corespunzător inte
reselor și aspirațiilor fundamentale 
ale popoarelor.

A fost relevat aportul important al 
țărilor mici și mijlocii, al țărilor in 
curs de dezvoltare, al statelor neali
niate la rezolvarea constructivă a 
problemelor complexe ce confruntă 
omenirea de astăzi, la instaurarea, 
unei noi ordini economice mondiale,

care — prin eforturile fiecărui popor 
și. totodată, prin colaborare interna
țională — să ducă la lichidarea sub
dezvoltării. să asigure progresul eco
nomic și social al tuturor națiunilor 
și să înlesnească accesul lor neîn
grădit la cuceririle științei: și tehnicii 
modeme. în acest cadru s-a arătat 
că România și Sri Lanka — membre 
active ale O.N.U. — vor milita cu 
fermitate și in viitor pentru promo
varea unor relații noi. bazate pe în
credere și respect, de adevărată ega
litate și colaborare intre state, pen
tru dreptul fiecărui popor de a se 
dezvolta liber, intr-o lume mai 
dreaptă și mai bună, o lume a păcii, 
cooperării și înțelegerii internațio
nale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de cordialitate și prietenie.

ansam- 
Se știe 
chimică 
elimină

(Continuare in pag. a Il-a)

O nouâ navâ în construcție la Șantierul naval din Galați

Nicolae
Republicii 

împreună cu

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

au primit pe publicistul grec Theodoros Katrivanos
Ceausescu. 

Socialiste 
tovarășa 

vineri

autorul volumului 
României noi", apărut 

Editura „Dorikos" din
grec a exprimat. în

Tovarăsul 
președintele 
România. 
Elena Ceaușescu. au primit, 
după-amiază. la Snagov. oe publicis
tul grec Theodoros Katrivanos, mem
bru al Comitetului Executiv al con
ducerii E.D.A..
..Demiurgul 
recent în 
Atena.

Publicistul
numele său și al soției, deosebita sa
tisfacție prilejuită de întrevederea 
acordată și a adresat șefului statului 
român calde mulțumiri pentru pri
lejul ce li s-a oferit de a vizita 
România. ,de a cunoaște nemijlocit 
realizările poporului rom^ji în edifi-

carea unei Românii moderne si 
prospere.

în timpul întrevederii, oaspetele a 
relevat interesul larg manifestat de 
opinia publică din Grecia fată de 
lucrarea „Demiurgul României noi" 
— fapt ce ilustrează cu pregnantă 
prestigiul international mereu in 
creștere al României în lume. înalta 
stimă si prețuire de care se bucură 
președintele Nicolae Ceausescu — 
eminentă personalitate a vieții poli
tice contemporane — pentru activi
tatea sa neobosită pusă în slujba 
binelui poporului român, a înfăptuirii 
idealurilor de Pace și colaborare ale 
tuturor popoarelor.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că publicarea

volumului amintit, ca și a altor cărți 
dedicate României. constituie o 
contribuție concretă la mai buna cu
noaștere si apropiere dintre po
poarele român și grec, la dezvoltarea 
continuă a relațiilor de colaborare ne 
multiple planuri dintre România Sl 
Grecia. în acest cadru, președintele 
României a arătat că. în prezent, se 
impune cu tot mai multă necesitate 
întărirea eforturilor in direcția con
solidării procesului de destindere, de 
făurire a securității trainice si coope
rării nestingherite în Europa, de în
țelegere. bună vecinătate, colaborare 
si pace în Balcani.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Peste prevederi
energie

realizările din 
— perioadă 
fost obținută 

mare depă- 
plan, din a- 
energeticienii

august 
cînd a 
cea mai 
șire de 
cest an. 
întreprinderii electro- 
centrale-Ploiești au 
rotunjit la 100 milioa
ne kWh energie elec-

100 milioane kWh 
electrică

trică producția, supli
mentară furnizată in 
sistemul national de la 
începutul anului. Prin 
aceasta ei și-au înde
plinit angajamentul a- 
nual asumat în între
cerea socialistă. Suc
cesul consemnat este 
rodul folos’irii cu ran-'

dament snorit a ma
șinilor. instalațiilor și 
timpului de lucru — 
fapt care a dus la spo
rirea substanțială a 
productivității muncii 
— indicator care a a- 
tins de ne acum nive
lul prevăzut la finele 
anului. (Agerpres).

Ciment în plus 
pentru 12000 

de apartamente

lui, din alte județe 
(au un bloc impună
tor, confortabil), mun
citori de la Hunedoa
ra^ Călan, din Valea 
Jiului, turiști din toa
te colturile tării. Du
minica, cele trei bazine 
de agrement mai sini 
asaltate și de miile de 
vizitatori de la 
nedoăra. Deva, 
tie. Un nou 
va da zilele 
in folosință.
Geoagiu /Băi 
in plin 
tindere 
zare.

Știți 
văzut ?. se agită cîțiva 
copii, abia sosiți din- 
tr-o excursie prin îm
prejurimi. încă li se 
simte emoția: ei l-au 
văzut pe Aurel Vlaicu. 
nu mai încape nici o 
îndoială. A poposit 
aici o echipă de fil
mare și Aurel Vlaicu 
se plimbă prin satul 
său. stă de vorbă cu 
oamenii, s-a întreținut 
și cu pionierii-turiști. 
Excursii la Sarmizege- 
tusa. la Castelul Cor- 
vineștilor. la cetatea 
Devei. Eu am s<i re
produc in încheiere 
cuvintele unei țărănci 
în virstă. cu trei ne
poțel după ea: Doam
ne, cită istorie a 
încăput în locurile 
astea !

Hu- 
orăș- 

hotel se 
acestea 

Stațiunea 
se află 

proces de ex- 
si de moderni-

pe cine am

Nicolae TIC

*

Floarea-soarelui privește acum spre combine
De curînd. primele unități agricole 

din sudul tării au început recoltarea 
florii-soarelui. lucrare care anul aces
ta se execută în cea mai mare parte 
mecanizat. Pentru ca recolta să fie 
strînsă la timp și fără pierderi, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare a elaborat un program de
taliat care prevede, între altele, ca 
în fiecare județ stringerea producției 

1 să se încheie în cel mult 15 zile bune 
de lucru. Asigurarea si pregătirea 
mijloacelor mecanice in așa fel incit 
acestea să funcționeze la întreaga ca
pacitate reprezintă condițiile de 
bază pentru ca în fiecare județ recol
tarea florii-soarelui să se încheie la 
termenul stabilit. Cum se prezintă 
situația din acest punct de vedere ?

Practic, oină la 20 august, pregăti
rea utilajelor trebuia să fie încheiată. 
Din datele centralizate 
Agriculturii rezultă că. 
respectivă. în stațiunile 
nizarea agriculturii au 
și montate pe combine numai 80 la 
sută din numărul de echipamente 
pentru recoltarea integrală a florii- 
soarelui. Cele mai mari restanțe se 
înregistrează în stațiunile pentru me
canizarea agriculturii din județele 
Constanta. Bihor, Tulcea, Mehedinți, 
Sibiu. După cum se apreciază la 
Centrala pentru mecanizarea agri
culturii, nerespectarea graficelor nu 
mal este determinată de linsa pie
selor de schimb, ci de deficien
tele existente în organizarea muncii

din unele unități. Se impun deci mă
suri urgente centru impulsionarea rit
mului de lucru si pregătirea în scurt 
timp a combinelor. Totodată, este ne
cesar să se facă reglarea echipamen
telor de recoltare, acordîndu-se o a- 
tentie specială evitării pierderilor de 
producție, reducerii la minimum a

zinei si-ău mobilizat forțele pentru 
fabricarea noilor echipamente. S-au 
făcut eforturi deosebite pentru ame
najarea halei de montai, aproviziona
rea cu materiale, asigurarea tortei de 
muncă. în plus, din stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii au venit 
in ajutor peste 50 de mecanici care

Măsuri necesare pentru recoltarea
și depozitarea semințelor

la Ministerul 
pînă la data 
pentru meca- 
fost adaptate

procentului de spărturi si obținerii u- 
nor semințe cu un grad ridicat de pu
ritate.

în această toamnă, unitățile agri
cole urmează să fie dotate cu un nou 
tip de echipamente pentru recoltarea 
florii-soarelui. produse de întreprin
derea ..Semănătoarea". La întoc
mirea planului de campanie, Mi
nisterul Agriculturii a prevăzut că 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii vor primi 870 de echipamente 
R.I.F.S. Iată însă că întreprinderea 
„Semănătoarea" a livrat primele e- 
chipamente abia la începutul lunii 
august. Este adevărat, muncitorii u-

lucrează în uzină la asamblarea noi
lor utilaje. Astfel, pînă la 26 august, 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii au primit peste 260 de echi
pamente. Totuși, 
ficarea ritmului 
putea fi livrate 
multe utilaje.

Așa cum s-a 
campanie, combinele vor lucra gru
pat. organizate în formații, descărca
rea buncărelor se va face din mers, 
iar producția va fi transportată direct 
la bazele de recepție, fiind interzisă 
depozitarea semințelor pe cîmp. Se 
pune deci problema asigurării si nre-

se impune intensi- 
de lucru, pentru a 
agriculturii cît mai

stabilit, in această

gătirii spatiilor de depozitare. După 
cum am fost informați la Centrala 
pentru valorificarea cerealelor, exis
tă un deficit de spațiu pentru depozi
tarea florii-soarelui si a altor pro
duse de toamnă. Ca atare, pe lingă 
măsurile luate pentru 
întreaga capacitate a

.magaziilor, se impune 
menajării unor pătule 
arioaîelor din panouri 
fi folosite la păstrarea __
în aceste spatii, floarea-soarelui va 
fi depozitată numai după ce a fost 
condiționată si cu umiditate redusă. 
Repararea și pregătirea spatiilor de 
depozitare trebuie urgentate în între
prinderile pentru valorificarea cerea
lelor din județele Ialomița. Buzău. 
Olt. Dîmbovița s.a.. unde lucrările 
sint rămase în urmă. De asemenea, 
există restante în execuția , si darea 
în folosință a unor magazii noi în 
județele Brăila. Dîmbovița. .Teleor
man. Caras-Severin s.a.

Practic. în aceste zile. în toate uni
tățile agricole si bazele de recepție 
trebuie să se acționeze cu exigentă 
și spirit de răspundere pentru buna 
organizare a muncii si asigurarea tu
turor condițiilor necesare pentru 
stringerea fără pierderi si depozita
rea corespunzătoare a florii-soarelui. 
una din cele mai valoroase plante 
tehnice.

Lucrătorii Combinatului de 
lianți si azbociment de la Fieni 
— unitate care a chemat la în
trecere pentru acest an toti ci- 
mentiștii țării — au furnizat 
șantierelor peste prevederile la 
zi o cantitate de ciment, var și 
alte materiale din care s-ar pu
tea ridica circa 12 000 aparta
mente. în același timp, tuburi
le din azbociment realizate su
plimentar de Ia începutul anu
lui pot servi la construirea re
țelei de aductiune a apei pen
tru irigarea a peste 3 000 ha. 
Pentru colectivul acestei mari u- 
nităti dimbovitene. sporul de 
producție reprezintă efectul 
creșterii suplimentare a produc
tivității muncii — indicator ale 
cărui prevederi au fost depă
șite cu aproape 5 la sută. (Ager- 
pres).

încărcarea la 
silozurilor si 
urgentarea a- 
si executarea 
care să noată 
florii-soarelui.

Putere mare, 
greutate mică

întreprinderea ..Electromotor" 
din Timișoara, care a Pășit în 
ultima decadă a lunii august cu 
un spor de producție de peste 
140 000 kW motoare electrice, a 
înscris în nomenclatorul de fa
bricație al 33-lea tip de motor 
electric, realizat în actualul cin
cinal. Noile motoare, cu carac
teristici tehnico-constructive su
perioare. contribuie la reducerea 
importului de asemenea produ
se și au o largă utilizare la ac
ționarea unor mașini-unelte. în 
prezent,, ponderea produselor 
noi sau reproiectate se ridică la 
peste 35 la sută din totalul pro
ducției.. înnoirile aduse produc
ției de motoare electrice se re
găsesc atît în ridicarea perfor
mantelor lor funcționale, cît șl 
în reducerea consumurilor spe
cifice ; la motoarele de 30 kW, 
de pildă, consumul de metal s-a 
redus cu 168 kg pe produs. Iar 
la cele de 55 kW, cu pesta 150 
kg. (Agerpres).

Ion TEODOR
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Pe șantiere ale întreprinderii de vagoane Severin

0 întrebare: DE CE ATI REALIZAT DOAR
Popasuri turistice in județul Brăila
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Descoperirea 
de la 
Lucăceni

I
I
I

Și mai multe răspunsuri ture pur optimiste,
dar în realitate sînt superficiale
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I
I
I
I
I

Din întîmplare, cetățeanul 
Gheorghe Dragomir din satul 
Lucăceni, județul Satu Mare, a 
găsit la punctul numit „Pe 
dîmb“, o monedă de argint. Pro
fesorul Ion Viman a prezentat-o 
muzeului județean. Specialiștii 
muzeului s-au bucurat nespus 
de această neașteptată achiziție, 
care are o însemnătate aparte, 
întrucît este vorba de o mo
nedă datînd din secolul al II-lea 
al erei noastre, mai exact din 
timpul împăratului _ Antonius 
Pius. Chipul acestuia' este gra
vat pe o parte a monedei, iar 
pe cealaltă se află cel al unei 
zeițe. Această descoperire — îm
preună cu cele similare de la 
Ardud, Batarci și din alte zone 
ale județului — atestă odată mai 
mult contactele intense pe care 
dacii liberi le aveau cu civiliza
ția daco-romană.
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Mai știi?
Mai există oare vreun cartier 

din orașe sau chiar vreo comună 
în care să nu vezi copii zbur- 
dind si adeseori jucîndu-se și 
intrecindu-se intre ei, „ca Na
dia și Teodora" ? Iată că Aso
ciația de locatari a blocului 
C 4 A din cartierul Berceni 
(președinte Niculescu Dumitru) 
a avut frumoasa inițiativă de a 
organiza un mie concurs de gim
nastică artistică, la care au par
ticipat 25 de fetițe intre 7 si 
13 ani. Pe lingă exercițiile la 
paralele și bîrnă, au existat și 
probe obligatorii de gimnastică 
sportivă. Juriul — pentru că a 
existat, ca la orice concurs care, 
se respectă, si un juriu, si încă 
foarte exigent, format din eleve 
de la Școala sportivă — a de
semnat cistigătoare pe Corina, o 
fetiță de 9 ani. Dar cistigători se 
pot considera toți copiii. Poate 
peste ani si ani, dintr-o ase
menea inițiativă va răsări o 
nouă stea in constelația Nadiei.
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Trei copii 
și un chibrit

Plutonierul Petru Țepug de la 
miliția județului Mureș, aflat 
în misiune in orașul Reghin, 
a observat o flacără într-un 
imobil de pe strada Piața Mare. 
Poarta casei era încuiată. Plu
tonierul a sărit gardul și a dat 
buzna In camera învăluită de 
acum !ntr-un fum gros, inecă- 
cios. împreună cu un alt subo
fițer, Nicodim fZahan, care l-a 
sărit in ajutor, plutonierul a reu
șit să-i salveze pe cei trei copii 
(între 2 și 6 ani) care erau în
chiși In casă. Copii care se ju- 
oaseiră cu chibritul...
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I Uitucii
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I Dtcu.
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Tehnicianul Gheorghe 
de la stația autoservice „Dacia" 
din Ploiești i-a arătat „pe viu" 
corespondentului nostru. Con
stantin Căpraru. că nu mai are 
loc in sertare unde să pună cer
tificatele de înmatriculare ale 
autoturismelor intrate în repa
rații sau revizii, dar care certi
ficate au fost uitate de posesorii 
acestora. Bucuroși că mașinile 
le-au fost reparate, ei s-au ur
cat la volanul acestora si au ple
cat fără să-și ia actele. Acte 
fără de care nu se poate circula 
pe drumurile publice. Dacă nu au 
venit după ele pină acum, deși 
au trecut luni de zile. înseamnă 
că nu au dat încă ochii cu agen
ții de circulație. Iată și cîteva 
numere de mașini ale unor ase
menea „uituci", dintr-o listă 
cit toate zilele : 1—DB—5 985, 
j^.PH—7 988, l—PH—9 478. 2— 
PH—1761, l—PH—898... E drept 
că, pini acum, nu s-a înregistrat 
încă nici un caz in care să se 
ridice actele și să fie „uitată" 
mașina. Dar nu-i timpul trecut...
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pe încercate
— Aur curat. Marcat. Garan

tat. Chilipir. Pe încercate...
Așa șoptea la urechea cui sta 

să-l asculte un anume loan 
Brătilă din Rtmntceni, județul 
Vrancea, pripășit prin stațiunea 
Sovata.

Vn cetățean l-a dat pe vln- 
zător pe mina miliției. Și cum 
tot zicea el că vinde „pe 
încercate", au fost supuse ana
lizelor toate cele 10 verighete și 
inele și toate erau... tinichele 
curate.
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Neglijență 
cu urmări
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tragice
Zi obișnuită de muncă pentru

I

I
I

I 
lucrătorii întreprinderii fores- . 
fiere Sebeș, parchetul Hurdubei, 1 
județul Sibiu. Ajutorul de șofer •

I
I
I

I. B.. plecat în cursă Cu auto- 
remorca întreprinderii, oprește 
la un moment dat mași
na i In pantă fără să asigure cu 
pene roțile autoremorcii. Fără 
veste, aceasta a început să ru
leze la vale, tncercind să urce 
la volan, I.B. a fost surprins de 
autoremorcă. In urma acciden
tului, viața ajutorului de 
n-a mai putut fi salvată.

șofer

I Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii

I
I
I
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Anul acesta, colectivul întreprin
derii de vagoane din Drobeta-Tumu 
Severin a obținut bune rezultate in 
îndeplinirea olanului de producție, 
creșterea productivității muncii, in
troducerea procesului tehnic, folosi
rea mai eficientă a spațiilor con
struite. reducerea consumurilor de 
metal. întreprinderea se află de alt
fel într-un amplu proces de dezvol
tare si modernizare. Pentru aceasta, 
între altele. în 1976. conform preve
derilor de plan, la întreprinderea de 
vagoane din Drobeta-Tumu Severin 
au început lucrările la o importantă 
investiție, avind ca termen de dare 
în funcțiune luna decembrie 1977. 
Cum oină la finele anului au 
mai rămas circa 4 luni, ne-am 
propus să vedem, la fata locului, 
care este. în prezent, stadiul de exe
cuție al lucrărilor.

Inginerul Ștefan Prună, șeful șan
tierului nr. 9 Drobeta-Tumu Severin 
— șantier care aparține de Trustul 
de construcții industriale Craiova — 
ne-a asigurat că termenul de dare în 
funcțiune va fi respectat. Aceeași con
vingere o are și beneficiarul.

împreună cu factorii de răspundere 
din partea beneficiarului și construc
torului am trecut la o analiză mai 
aprofundată, pentru a vedea dacă a- 
semenea afirmații au, într-adevăr, 
acoperire in fapte. O primă conclu
zie pe cane o reținem : lucrările la 
noua investiție au fost începute eu 
o intîrziere de aproape 7 luni. Mai 
Concret : In 1976 era planificat în 
total un volum de lucrări în valoa
re de 22 milioane lei, din care 17 
milioane lei la construcții-montaj. 
Dar in 1976 ș-a reușit să se realizeze 
lucrări doar în valoare de 4,9 mili
oane lei, din care peste un milion 
lei la construcții-montaj.

Cum se explică aceste mari răml- 
neri In urmă 7 Aflăm că totuși fi
nanțarea lucrării s-a deschis la timp. 
Mai șflăm că s-au asigurat, în mare 
parte, proiectele la principalele o- 
biective. Au existat, așadar, condiții 
pentru începerea lucrărilor. De ce 
totuși s-a întîrziat cu aproape 7 

. luni ? Au apărut două probleme : în 
primul rînd, beneficiarul «-a preocu
pat, in anul trecut, prea puțin de a- 
ceastă investiție, neasigurind ampla
samentele necesare decât cu o întir- 
ziere de 4 și 5 luni ; în al doilea 
rînd, atunci cînd constructorul și-a 
adus forța de muncă pe șantier s-a 
constatat Că la noua hală debitare- 
confecții realitatea din teren impu
nea, neapărat, modificarea unor so
luții din proiect. Cei trei factori — 
beneficiarul, constructorul și proiec
tantul — au găsit, de comun acord, 
soluții optime, mai funcționale, mai 
eficiente. Totuși, acestea" n-au permis

constructorului să-și realizeze decât o 
parte neînsemnată din volumul de 
lucrări prevăzut pentru 1976.

Se impunea, așadar, ca măcar în 
1977 beneficiarul și constructorul 
să-și mobilizeze toate forțele pentru 
recuperarea integrală a acestor res
tanțe. Dar să vedem cum s-a acțio
nat. „Colaborarea noastră este foarte 
bună" — zic beneficiarul și construc
torul. Și totuși realitatea de pe șan
tier dovedește contrariul : și acum 
stadiile fizice sint mult intirziate. 
Pînă la data când am fast pe șan
tier, din întregul volum de lucrări 
prevăzut la hala debitare-confecții 
s-a realizat nurnai 21 la sută la total 
și 28 la sută la construcții-montaj. 
Cu toate acestea, cei doi factori 
susțin, cu toată convingerea, că res
pectiva hală va fi gata pînă la data 
prevăzută. Este bine că sînt optimiști 
și este de dorit ca la data stabilită 
hala să intre in producție. Că aceas
ta trebuie să fie dată in 
tare la termenul planificat 
o sarcină care nu poate fi 
îndoială. Dar optimismul 
ciarului șl constructorului trebuie du
blat de măsuri concrete, care să tină 
seama de realitatea de pe șantier, 
de stadiul lucrărilor, de cerința im
perioasă privind lichidarea grabnică 
a restantelor.

Și la un alt obiectiv, la fel de 
important — hala pentru prelu
crări mecanice, grunduire-tîmplă- 
rte — unde lucrările au început cu 
aceeași Intîrziere din lipsa amplasa
mentului, stadiile de execuție nu se 
încadrează in grafice. Pînă in prima 
decadă din luna august, volumul lu
crărilor executate la această hală nu 
depășea 35 la sutăl N-au început lu
crările nici la alte obiective. Discu
țiile între beneficiar si constructor 
au continuat pe linia stabilirii am
plasamentelor.

Nici în prezent nu există certitudi
nea că var fi începute curînd lucră
rile restante. Constructorul reclamă, 
de multă vreme, lipsa documenta
țiilor necesare pentru un volum de 
lucrări în valoare de peste 8 milioa
ne lei. La rîndul său, proiectantul — 
I.P.C.M. București — nu s-a grăbit, 
cu toate că ăceste documentații tre
buiau să fie asigurate, în totalitate, 
încă din 1976. Toate aceste probleme 
nerezolvate au determinat, cum 
se vede, restanțe mari. Mai exact, 
din valoarea totală a investiției s-a 
realizat pînă în prima decadă din au
gust, circa 25 la sută, iar la construc
ții-montaj doar 14 la sută. Situația 
este cu atît măi îngrijorătoare, cu cît 
o mare parte din lucrări trebuiau să 
fie terminate pină la ora actuală. Pe

șantier a sosit deja cea mai 
parte din mașini și instalații, 
stau, de luni de zile, sub cerul

Este evidentă necesitatea de
toată fermitatea 

de către toți, facto- 
recuperarea cît mai 
rămînerilor in urmă, 

după cum ne-am con-

mare 
care 

liber.
a se 

Și

exploa- 
— este 

pusă la 
benefi-

acțioina, cu 
răspunderea, 
rii, pentru 
grabnică a 
Constructorul, 
vins pe șantier, și-a mobilizat forța 
de muncă. Au fost organizate schim
buri prelungite, se execută, în atelie
rul șantierului, o serie de lucrări pre
văzute a se realiza în colaborare cu 
alte unități. Din păcate, nesoluționa- 
rea problemelor amintite nu permite 
constructorului să lucreze în ritm 
susținut, să-și recupereze restanțele 
conform graficelor pe care și le-a 
stabilit în funcție de perioada scurtă 
de timp care a mai rămas.

în această situație, interesat în 
mod deosebit, puternic mobilizat 
pentru realizarea acestei investiții ar 
trebui să fie mai ales beneficiarul, 
pentru a veni, concret și imediat, în 
sprijinul constructorului. S-a ajuns la 
concluzia că beneficiarul poate efec
tua, cu forțe proprii, in regie, un im
portant volum de lucrări — îndeosebi 
lucrări de amenajări interioare. Im
portant este ca acesta să treacă se
rios la treabă, să conlucreze strîns cu 
constructorul — fiind în interesul be
neficiarului. al producției să se facă 
tot ce este posibil pentru recuperarea 
restanțelor.

Problemele care trebuie soluționa
te pe șantierele de investiții din a- 
ceastă întreprindere se cunosc. Por
nind de la stadiile fizice de execu
ție, de la rămînerea în urmă semna
lată pină acum, este necesar ca be
neficiarul și constructorul să-și 
unească eforturile, să materializeze 
optimismul prin acțiuni practice de 
natură să asigure lichidarea grabni
că a restanțelor. Nici un fel de jus
tificări nu pot fi luate în considera
re atît timp cît pînă în prima de
cadă a lunii august s-a realizat doar 
25 la sută din planul de investiții. 
Timpul bun trebuie folosit cu maxi
me rezultate. Utilajele sosite pe șan
tiere trebuie montate neintirziat. Se 
impune desfășurată o activitate res
ponsabilă in lunile care au mai ră
mas din acest an. pentru ca — real
mente — termenele de punere în 
funcțiune a celor două capacități de 
producție să fie respectate, ca eco
nomia națională să beneficieze de 
roadele eforturilor de investiții făcu
te pentru dezvoltarea ■ și moderniza
rea acestei întreprinderi.

Virgil TATARU
corespondentul „Scinteii'

-a*. . o. a

Prin multiplele și variatele sale ac
tivități cooperația de consum este 
prezentă in toate județele. Pe lîngă 
preocuparea permanentă pentru buna 
aprovizionare a populației de la sate 
prin dezvoltarea, an de an, tot mai 
mare, a rețelei sale de magazine 
universale ș5 specializate, coopera
ția de consum contribuie tot mai 
mult la îmbogățirea bazei turistice, 
în zonele pitorești și pe arterele de 
largă circulație cooperația a con
struit și amenajat numeroase uni
tăți hoteliere și de alimentație pu
blică, gazde ospitaliere în orice ano
timp.

Printre acestea se numără și com
plexul turistic din comuna lanca. 
județul Brăila. Hotelul oferă cazare 
în camere elegante, cu confort mo
dem și încălzire centrală, iar. res
taurantul său — o gamă variată de 
preparate culinare.

Tot în județul Brăila, cooperația de 
consum deține Popasul turistic de la 
Dropia (pe drumul național Slobozia 
— Brăila -- km 45) și popasul turis
tic „Brotăcelul" — Filipești (la 3 km 
de Făurei, pe șoseaua Buzău-Brăila).

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor 
interesați că la 31 ailgust 1977, 
orele 18,25. va avea loc. in stu
dioul televiziunii, tragerea de 
amortizare lunară a asigurărilor 
mixte de viată.

La tragerea de amortizare. la 
care se vor extrage 8 combina
ții de litere, participă toate asi
gurările mixte de viată pentru 
care ratele de primă sînt achi
tate la zi.

TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU LUNA 

AUGUST 
A OBLIGAȚIUNILOR

C.E.C
La 31 august a.c., orele 16,30, 

va avea loc in Capitală, în sala 
Clubului finanțe-bănci (str. 
Doamnei nr. 2), tragerea la 
sorti lunară a obligațiunilor 
C.E.C.

Ca Si la tragerile la sorți 
precedente. Casa de Economii și 
Consemnatiuni va acorda și la 
tragerea la sorți din 
9 825 de ciștiguri in 
valori cuprinse intre 
lei și 800 de lei.

Tragerea la sorți fiind publi
că, cei interesați pot participa 
la efectuarea acesteia. Lista o- 
ficială cu seriile și numerele 
obligațiunilor C.E.C. ieșite câști
gătoare va fi publicată la data 
de i septembrie a,c. în presa 
centrală.

31 august 
bani, cu 
50 000 de

Reducerea cheltuielilor de producție
(Urmare din pag. I)
piese de schimb, atelierului mecanic 
al combinatului — bine dotat, de alt
fel — i se stabilește prin plan o sar
cini care reprezintă doar 65 la șuii 
din realizările anului trecut ! Și asta 
în condițiile în care muncitorii din a- 
telier au asimilat piese de schimb de 
o mare complexitate tehnică. Este e- 
vident că rezerve pentru creșterea 
producției de piese de schimb in pro
priul atelier există încă destule (indi
cele de utilizare a mașinilor-unelte 
nedepășind 80 la sută în primul se
mestru al anului). Iată un „lanț al 
slăbiciunilor organizatorice", . care 
poate fi rupt numai și numai prin* 
tr-un mai pronunțat spirit gospodă
resc. Spirit gospodăresc absolut nece
sar dacă avem in vedere că numai o 
oră de întrerupere accidentală a func
ționării unui utilaj se soldează cu o 
pierdere netă de sute de mii de lei, 
care încarcă costurile de producție.

Să facem din nou o comparație in
tre situațiile existente în cele două 
unități, într-un alt domeniu esențial 
pentru bunul mers al producției, de 
care depinde direct exploatarea la pa
rametrii optimi a instalațiilor, deci 
încadrarea in consumurile stabilite de 
materii prime, energie și utilități.* Este 
vorba de asigurarea cu forța de mun
că necesară — de la operatori chl-

miști la ingineri și maiștri — si per
fecționarea continuă a pregătirii aces
tora.

Combinatul chitnic Craiova. Instala
ția de amoniac II. Aici s-a realizat 
anul trecut cea mai mare producție 
de amoniac din țară. Comuniștii 
din organizația de partid au propus 
o valoroasă inițiativă : ..Să ne ates
tăm in mal multe meserii". Era o ne
cesitate impusă de modernizarea pro
ducției. dar și o problemă de orgoliu 
profesional, de autoexigență muncito
rească. Ca orice lucru bun. experien
ța s-a extins la toate locurile de mun
că, unde există un program propriu 
de pregătire a lucrătorilor, de la mun
citor la șeful de secție. în acest an. 
2 236 de angajați urmează cursurile 
de ridicare a calificării si peste 116(1 
cursurile de policalificare. „Din cei 127 
de operatori cîți servesc instalațiile 
de azotat de amoniu II si amoniac II. 
peste 85 sînt capabili să lucreze și la 
alte 2—3 locuri de muncă — ne-a spus 
inginerul loan Naciu. șef de sectie- 
schimb. Pe certificatul lor de califi
care. alături de meseria de operator 
chimist, a mai apărut și cea de turbo- 
compresorist sau fochist".

Care este situația din acest punct 
de vedere la Combinatul de îngrășă
minte chimice Slobozia 7 La serviciul 
personal ni se pune la dispoziție o 
statistică a „mișcării cadrelor" cu o

calificare superioară din combinat. 
Din cei 171 ingineri si subingineri re
partizați combinatului de Ia înființa
re. numai jumătate mai lucrează aici. 
Din 10 ingineri electroniști și 
automatiști repartizați, pînă la pune
rea in funcțiune a instalațiilor, care 
au cunoscut liniile tehnologice In pe
rioada de montai și probe, nu mai 
este prezent acum nici unul ! „Colegi" 
de... „transfer" ai acestora — de spe
cialitate ingineri mecanici — sînt în 
număr de 23. Deci, în timp ce în căr
țile de muncă a sute și sute de ope
ratori chimiști de la Craiova se în
scriau atestate pentru noi meserii, la 
Slobozia serviciul personal nu mai 
prididea cu transferările ..in interes 
de serviciu" și cu..... negațiile". între
două trenuri sau două locuri de mun
că este desigur mult mai comod să 

’ ..r. „flă- 
„oa vii, să con- 

fără să-ți fi
numești' o instalație „leneșă", 
mîndă" și „însetată". „Să vii, si 
stați și să pleci", „ _  ._ __
suflecat mînecile și să te apuci se
rios de treabă — iată o rețetă de... 
alchimie mult prea des folosită. în 
această situație nu este de mirare că 
unitatea duce acum o lipsă acută de 
cadre cu experiență (o treime din spe
cialiști fiind Încă stagiari).

Pînă la urmă concluzia care se des
prinde este că nivelul diferit al chel
tuielilor 
unuia și

9

talul îndeosebi al unul stil de muncă 
diferit. Dincolo de această realitate 
rămîn câteva nedumeriri : de ce con
siliul oamenilor muncii al centralei 
industriale — cu sediul la Craiova — 
nu a intreprins măsuri practice, efec
tive de popularizare a experienței cis- 
tigate de combinatul chimic craiovean 
și in alte unități similare ? Cel pu
țin, colectivului combinatului de la 
Slobozia, aflat acum in plină perioa
dă de maturizare și confruntat cu o 
serie de probleme, i-ar fi utilă o ase
menea experiență !

La Slobozia, rezultatele din pri
mul semestru al acestui an în 
privința costurilor de producție înre
gistrează un sensibil reviriment. Au 
scăzut substanțial fată de anul trecut 
consumurile de gaz metan, energie 
electrică șl termică, apă industrială. 
Iată de ce, pentru ca acest reviriment 
să fie consolidat de evoluția pozitivă, 
în continuare, a consumurilor mate
riale și deci de scăderea mai accen
tuată a costurilor de producție, se 
cer eforturi perseverente în primul 
rînd din partea colectivului însuși, 
dar și 
partea 
resort.

un sprijin mai susținut din 
centralei și ministerului de

de producție in fabricarea 
aceluiași produs este rezul-

Dan CONSTANTIN 
Lucian CIUBOTARU 
Nicolae BABALAU

Hotelul din lanca

Gospodarii 
din Țiglina

Preocupat de mai 
buna gospodărire Și 
înfrumusețare a car
tierului în care lo
cuiește, Țiglina III din 
Galați, cititorul nostru 
Dumitru Nițu ne-a 
adresat o amplă scri
soare prin care sem
nala neglijarea între
ținerii parcului din 
zonă, nefolosirea unor 
terenuri, lipsa de pre
ocupare pentru asfal
tarea aleilor dintre 
blocuri, precum și 
pentru plantarea unor 
garduri vii din ar
buști, în vederea pro
tejării spatiilor verzi, 
funcționarea necores
punzătoare a ilumina
tului public etc., fă- 
cînd propuneri con
crete pentru înlătura
rea acestor neajunsuri.

Consiliul popular al 
municipiului Galați, 
căruia i s-a trimis 
spre rezolvare sesiza
rea, ne-a comunicat 
recent răspunsul cu 
măsurile întreprinse. 
Parcul tineretului, la 
care se referă scrisoa
rea, a fost dat în în
grijire asociației spor
tive „Oțelul" a com
binatului siderurgic, 
care a amenajat în ve
cinătate un teren de 
fotbal, unul d» tenis 
și două de volei. In 
vederea folosirii cu 
mai multă eficientă a 
terenului cuprins în
tre microraioanele 16, 

• 16A și pepiniera E.G.O., 
acesta a fost reparti
zat I.J.G.C.L, pentru 
extinderea pepinierei, 
redindu-se astfel agri
culturii suprafața res
pectivă. S-a dispus, 
totodată, ca exploata
rea de gospodărie O- 
rășenească să ridice și 
să evacueze coloșii de 
beton aflați pe acest 
teren. Asfaltarea alei
lor dintre blocuri se 
află în atenția consi
liului popular. luin- 
du-se, de asemenea, 
măsurile necesare pen
tru înlocuirea împrej
muirilor din țeava și 
fier-beton de la zone
le verzi, executate de 
locatari, cu gard viu, 
din arbuști.

Iluminatul public va 
fi reverificat de către 
I.R.E.G. și pus în sta
re de funcționare, 
conform normativelor 
in vigoare. în același 
timp. s-a pus in 
vedere conducerii 
I.C.V.A.-Galați să do
teze centrele de co
lectare cu recipiente

speciale de depozitare 
a sticlelor cu defecte, 
spre a nu mai fi lua
te de copii și împrăș
tiate pe alei sau zone 
verzi.

în finalul răspunsu
lui se menționează că 
a fost rezolvată, de a- 
semenea. problema sa
lubrizării în această 
zonă.

Cine strică 
să plătească I
Am fost sesizați că 

Letiția Sandu, titulara 
unui contract de în
chiriere pentru un a- 
nartament din imobi
lul de pe strada Păcii 
nr. 18 din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej nu se îngrijește 
de întreținerea aparta
mentului. locuind efec
tiv ia o altă adresă.

Comitetul municipal 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej al P.C.R., unde a 
fost îndrumată «pro 
rezolvare această scri
soare, a trimis ^redac
ției următorul răs
puns :

„Din verificările e- 
fectuate a rezultat că 
Letiția Sandu a lăsat 
apartamentul de pe

strada Păcii 
compus din două ca
mere și dependințe, 
fiului său din prima 
căsătorie, în vîrstă de 
19 ani, și s-a mutat la 
o altă adresă (bd. 
Republicii nr. 15, ap. 
9). S-a constatat că 
fiul sus-numitei, în a- 
fara orelor de servi
ciu, organiza în apar
tament petreceri, a 
distrus instalațiile de 
lumină și ană. a spart 
ușile locuinței. în ve
derea folosirii cores
punzătoare a spațiului 
de locuit, ținindu-se 
seama și de faptele 
menționate mai sus, 
consiliul popular mu
nicipal a dispus efec
tuarea unui schimb de 
locuință. Astfel, apar
tamentul de două ca
mere deținut de Le
titia Sandu a fost
tribuit familiei Stancu 
Ion. compusă din trei 
persoane, jar Letitiei 
Sandu i s-a repartizat 
o garsonieră in bd. 
Republicii nr. 21/19. 
Letitia Sandu a fost, 
totodată, obligată să 
suporte, împreună cu 
fiul său, cheltuielile 
necesare pentru repa
rarea stricăciunilor 
provocate in aparta
mentul închiriat ante
rior".

a-

la obiectConcis,
• Consiliul popular al Județului Olt: în ve

derea îmbunătățirii circulației pe drumul comu
nal din satele Moronești și Poiana Mare, direc
ția județeană de drumuri și poduri a stabilit 
să se execute terasamentele necesare și balasta- 
rea întregului traseu de 3 km. Pe drumul Mo- 
runglav — Ghioșani se vor executa lucrări de 
terasamente pentru . îmbunătățirea pantei și se 
vor transporta circa 1200 mc pietriș. Lucrările 
de pe cele două trasee șe vor termina pină la 
30 septembrie a.C.

Nota noastră: Ca să primim acest răspuns 
a trebuit să așteptăm mai bine de 4 luni și 
jumătate. Amintim Consiliului popular jude
țean Olt că termenele de rezolvare a scriso
rilor sînt obligatorii pentru toate organele 
de partid și de stat.

s Consiliul popular al municipiului Sibiu: 
în legătură cu scrisoarea lui Zenovie Șteîanovici, 
referitoare la canalizarea pieței agroalimentare 
Cibin, vă comunicăm că s-a întocmit proiectul 
executării acestei lucrări și s-au alocat fondurile 
necesare,

• Comitetul municipal Piatra Neamț al P.C.R.:
Invitațiile tipărite de clubul sportiv „Ceahlăul" 
pentru un spectacol sportiv și difuzate prin în
treprinderi și instituții nu aveau înscrise seria 
și valoarea. Verificîndu-se felul cum au fost în
registrate. s-a constatat că evidența financiară 
nu dădea garanția că banii încasați urmau să 
fie folosiți în scopul propus. S-au luat măsuri 
ca sumele să fie corect înregistrate, iar cei vi- 
novați au fost sancționați pe linie de ___..Z.
Președintele clubului sportiv „Ceahlăul", a fost 
destituit din funcție.

partid.

Gheorghe PtRVAN

— Unde vrei să lucrezi 7 
— La prestări de ser

vicii...
— Nu vrei să te califici 

într-o meserie 7 De ce toc
mai acolo ?

— E... o muncă mai le
jeră. dacă termini mai de
vreme faci ce vrei...

...Ne-am aflat, nu de 
mult, din nou la sediul Cir
cumscripției de miliție nr. 
8 din Capitală : reveneam 
aici după aproximativ două 
luni de cînd participa
sem la o întâlnire a 
lucrătorilor de miliție și 
reprezentanților Oficiului 
forțelor de muncă din sec
tor cu o serie de tineri 
dintre cei puși în libertate 
din penitenciare la începu
tul lunii iunie. Consemna
sem atunci o parte din 
preocupările, din strădani
ile depuse pentru a asigura 
revenirea. încadrarea aces
tor tineri in colectivele de 
muncă, în viața demnă, 
trăită cu fruntea sus. Cu 
tact, cu răbdare, se alegea, 
dintre multe altele, soluția 
cea mai potrivită, unitatea, 
meseria ori îndrumarea 
spre calificarea cea mai a- 
propiată de năzuințele si 
aptitudinile tânărului res
pectiv. Și. așa cum notam 
și atunci. în cele mai multe 
cazuri lucrurile dădeau 
semne certe că au pornit-o 
pe făgașul firesc. Dar. asa 
cum relatam si cu alte pri
lejuri. această acțiune de 
mare răspundere, integra
rea tinerilor „cu probleme", 
reeducarea lor prin muncă 
si formarea unor trăsături 
de caracter pozitive, nu 
este simplă sau ușoară. Ea 
cunoaște si cazuri mai difi
cile. eschivări de la muncă, 
de la obligativitatea inte
grării. care reclamă din

partea tuturor factorilor e- 
ducativi preocupări atente, 
stăruitoare, căutări de so
luții potrivite, uneori pen
tru fiecare caz in parte.

Iată rostul unei aseme
nea întîlniri de clarificări, 
de îndrumare a unor astfel 
de tineri, spre orizontul 
muncii, al integrării firești 
în societate. Și n>u mică 
ne-a fost surpriza descope
rind în sală „cunoștințe" 
mai vechi, tineri care nu 
veniseră aici pentru prima 
oară. Se aflau, prin urmare, 
în afara muncii. De ce 7 Să 
încercăm să le aflăm moti
vele. pornind de la dialogul 
reprodus la Începutul aces
tor rînduri. Protagonistul 
acestor reolici — Vasile 
Gagiu, un ins In clină pu
tere. trecut binișor de pri
mii ani ai tinereții. Notă 
particulară... n-a lucrat, n-a 
fost încadrat niciodată, ni
căieri ! Toată viata a trăit 
din expediente. Poate, cînd- 
va. băieții care stau acum 
In bănci vor fi avut admi
rația lor secretă pentru un 
asemenea ins „descurcăreț". 
Acum însă, scuturată de 
toate ifosele, viata lui a- 
pare goală, la fel de goală 
ne cit si este în realitate. 
Stă pe un scaun, la mijlo
cul sălii, și nu poate povesti 
nimic, nu căseste nici un 
reper care să-l înalte, fie 
măcar si cu un centimetru, 
deasupra a ceea ce înseam
nă a trăi centru nimic... 
Reținem însă acest amă
nunt : dacă e vorba să lu
creze. ar lua repartiție la 
întreprinderea de prestări 
servicii... Substratul acestei 
„opțiuni", devenită laitmotiv 
ai pentru alti „solicitanti", 
avea să ni se dezvăluie 
peste puțin timp...

— Manoilescu Vasile !

— Prezent !...
De unde ne era cunoscut 

acest tinăr. voinic, dar cu 
mișcări încete, precaute 7... 
Ne-am consultat însemnă
rile. Era același M.V. de la 
precedenta întîlnire. în lo
cul de detenție se califi-

— Ai fost la medic, la 
vreo unitate sanitară 7

— Nu e nevoie, mă în
grijesc eu si singur, iau 
pastile...

I s-a dat repartiție la 
I.C.V.A. Cîteva minute mai 
tîrziu, uitînd pesemne de

De altfel, această „alegere" 
spre locuri în care se fac 
mai puțin simțite controlul, 
ordinea este simptomatică 
in rindul acelora care n-au 
înțeles incă necesitatea În
cadrării lor veritabile în 
muncă, si caută, pur și

muncă puternice. închegate, 
alcătuite din comuniști cu 
mare experiență de viată, 
in măsură să exercite o in
fluentă eficace asupra lor. 
să dea toate garanțiile edu
cării si formării lor ca oa
meni. Și este, de asemenea.

„Vrem sa ne încadram, 
bine ar fi sâ,.. nu găsim"

CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU ÎNLĂTURAREA MENTALITĂȚILOR STRlMBE 
DIN CALEA DRUMULUI DREPT SPRE INTEGRAREA IN MUNCĂ

case sudor. Dar. iată ce 
susținea atunci în fata co
misiei : „nu pot lucra su
dor. am ceva la ochi. Vă 
roa foarte mult să-mi dati 
repartiție la Prestări servi
cii. ca sobar. Cunosc si 
meseria asta, am lucrat in 
ea..." Fuspse înțeles, i se 
dăduse repartiție unde ce
ruse. Acum 7

— Sînt bolnav, am sufe
rit de hepatită... Nu pot 
face efort. Sufăr si cu ini
ma. mă înțeapă si mă ia 
cu dureri, puteti să vă in
teresați...

„stratagema" de data tre- 
«ută...

— Vă roa să-mi dati la 
Prestări servicii, sobar...

De ce această frecventă 
preferință pentru între
prinderea de prestări servi
cii. ca spre un „Eldorado" 7 
Este clar, nu fiindcă aici 
s-ar fi întronat o disciplină 
riguroasă (ne amintim, de 
pildă, că n-a existat raid 
întreprins printre cei care 
se îndeletniceau cu... sta
tul degeaba fără să fi gă
sit printre preopinenti pre
tinși angajați la... I.P.S.).

simplu, acoperiri de formă, 
care să le îngăduie să pre
tindă la nevoie că totuși 
sint încadrați undeva. Cre
dem că acest lucru ar tre
bui să dea serios de gîndit 
factorilor de resort, care să 
găsească mijloace adecvate, 
eficiente, spre a călăuzi si 
pașii acestor tineri spre o 
integrare in muncă, auten
tică. cu reale posibilități e- 
ducative. Fiindcă, in spiri
tul hotărârii partidului, este 
limpede că acești tineri 
trebuie orientați in chip ne
necesar către colective de

obligatoriu ca în locurile 
de muncă respective să se 
exercite o îndrumare si su
praveghere efective, zi de 
zi. Nu asa cum s-a întîm- 
plat în cazul tînărului 
Nelu C.

— Ai fost repartizat 7
— Da. La I.O.R
— Si de ce stai acasă 7
— Păi. nu prea îmi place 

strungăria.
r— Dar ai fost calificat în 

această meserie si în uzina 
asta e adevărată treabă de 
bijutier...

— Nu mă atrage... Mai 
bine m-as face mecanic 
auto, la serviz e altceva... 
Luna asta chiar am de gînd 
să plec. La Timișoara. Am 
o mătușă acolo...

Ne-am uitat prin sală. 
In speranța că vom desco
peri si prezenta vreunui 
reprezentant al I.O.R. Nu 
era. Am încercat să aflăm 
de la gazdele intîlnirii dacă 
se primise vreun apel de 
la întreprindere, dacă ci
neva se interesa de soarta 
tînărului cu pricina. Ni
meni. După spusele aces
tuia. nici acasă nu-I căuta
se cineva să-l întrebe de 
ee nu vine la lucru, deși 
absențele se înmulțiseră.

Un altul. Duinitrache C. 
(19 ani), deși calificat tîm- 
plar. nu lucrează incă ni
căieri. De ce 7 „Nu m-am 
mai dus... Am lucrat o vre
me la unchiu’ pe camion, 
mai lemne, mal una. alta..." 
Aparent dispus să se înca
dreze undeva unde i-o 
„Place și s-o potrivi...". 
Spre deosebire de el însă, 
tînărul Jecu Nicolae (21 de 
ani) a adoptat o poziție si 
mai... radicală : căutat aca
să pentru a fi invitat la 
întîlnirea la care asistam, a 
găsit cu cale să se. ascun
dă... pe șifonier. Odată a- 
juns totuși în sală, a purtat 
cu comisia ■ dialogul urmă
tor :

— Ai repartiție să lu
crezi 7

— De vreo săpt&rnînă «1 
ceva...

— Și de ce nu te-ai dus 7
— Păi eu vreau la școala 

de șoferi !...
I s-a explicat că școlile 

de șoferi se deschid la anu
mite date, că se dau exa
mene. că mult mai ușor

s-ar fi rezolvat acest lucru 
dacă se încadra undeva...

— Da’ ce, eu n-am voie 
Ia școala de șoferi 7

— Ba da. dar pînă se va 
deschide, pînă vei reuși la 
examen era normal să 
muncești.

— Eh. n-am decît o lună 
și ceva de cind am ieșit...

— Și acum din ce tră
iești 7 Cine îtl dă să mă- 
nînci 7

— Tata. mama...
— La vîrsta asta ?...
— O să muncesc eu... mai 

e vreme...
Am reprodus aceste cî

teva situații dintre cele 
încă nerezolvate, aflate în 
flagrantă contradicție cu 
cele ale tinerilor care și-au 
găsit deja rostul firesc in 
cadrul colectivelor munci
torești. începind să deprin
dă abecedarul muncii. 
După cum se vede, mai sînt 
optici strîmbe. mentalități 
înrădăcinate încă destul 
de puternic in mintea unor 
tineri. De aceea trebuie ca 
factorii educativi, colecti
vele de muncă să se pre
ocupe de fiecare tinăr în 
parte, să înlăture cu hotă- 
rire pretextele îndărătul 
cărora se mai ascund co
moditatea, lenea, dorința de 
a trăi fără muncă ori de a 
căuta cu orice preț o înde
letnicire cit mai ușoară. 
Fiindcă, asa cum o demon
strează experiența atttor 
colective muncitorești, cheia 
reușitei nu se află decît în 
îndrumarea atentă a fiecă
rui tinăr. in supraveghe
rea. cu tact, cu înțelegere 
a pașilor pe făgașul muncii, 
demnității, al muncii cin
stite.

Dinu POPESCU
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România. îmi este 

plăcut să adresez Excelentei Voastre cele mai vii felicitări, precum si cele 
mai bune urări de fericire pentru dumneavoastră si poporul român.

Doresc sincer ca legăturile de prietenie care unesc atît de fericit țările 
noastre să se întărească pe mai departe.

VALERY GISCARD D ESTAING

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celebrării celei de-a 33-a aniversări a eliberării României, am 
deosebita plăcere de a adresa Excelentei Voastre, in numele guvernului si 
al poporului algerian. ca și în numele meu personal, sincere felicitări si cele 
mai bune urări de sănătate și de fericire pentru dumneavoastră personal si 
de prosperitate pentru poporul român. Sînt încredințat că relațiile prietenești 
care există între cele două țări ale noastre se vor dezvolta continuu, sure 
binele comun al celor două popoare ale noastre, contribuind la întărirea în
țelegerii lor mutuale.

Cu multă considerație,

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii fericite a celei de-a 33-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă, vă adresez dumneavoastră, iar prin 
dumneavoastră, guvernului si poporului brav al tării dumneavoastră, salutări 
frățești și cele mai călduroase felicitări, in numele guvernului si poporului 
liberian, precum si în numele meu personal.

îmi exprim speranța puternică că In scopul promovării pe mai departe a , 
relațiilor îndelungate si cordiale care există. în mod atît de fericit, intre ță
rile noastre, vom continua să conlucrăm la întărirea acestor raporturi, să 
găsim domenii noi si mai avantajoase pentru o colaborare lărgită si să 
contribuim. în continuare, la mai buna înțelegere intre națiunile si po
poarele lumii.

Mă folosesc de acest prilej pentru a ura Excelentei Voastre sănătate si 
fericire personală, iar poporului eroicei si harnicei dumneavoastră națiuni îi 
urez să continue 4 se bucura, sub conducerea dumneavoastră dinamică, de 
binefacerile păcii, unității si prosperității.

Cu asigurarea celei mai Înalte consideratiuni si stime.
WILLIAM R. TOLBERT jr.
Președintele Republicii Liberia

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Guvernului Republicii Socialiste România 
naționale a Republicii Socialiste România, doresc

Prim-ministru al
Cu ocazia sărbătorii ____ ___ __ __ _____ ____________ ___

să vă exprim călduroasele mele felicitări, precum și urările mele cordiale 
pentru bunăstarea' dumneavoastră personală, pentru prosperitatea și pro
gresul poporului român prieten.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Primul ministru al Greciei

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

Cu ocazia aniversării eliberării României, am plăcerea de a adresa 
Excelenței Voastre urările mele sincere pentru prosperitatea continuă a 
poporului român.

JAMSHID AMUZEGAR
Prim-ministru al Iranului

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

Cu ocazia fericită a Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am 
deosebita plăcere ca, în numele guvernului și poporului Malayeziei, să trans
mit Excelentei Voastre, guvernului și poporului român cele mai sincere feli
citări, împreună cu cele mai bune urări pentru progresul continuu și prospe
ritatea României.

DATUK HUSSEIN BIN ONN
Primul ministru al Malayeziei

Vizita primului ministru al statului Israel
In cursul după-amlezli de vineri, 

premierul israelian. Menahem Begin, 
împreună cu persoanele oficiale care 
îl însoțesc, a vizitat Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste România. 
Președintele Academiei de științe so
ciale și politice, Mihnea Gheorghiu, 
a prezentat principalele exponate, 
iluș tri nd viața de milenii a popor u-

lui român pe aceste meleaguri, lupta 
sa pentru înfăptuirea unității națio
nale, pentru apărarea independenței.

La această vizită au luat parte 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, precum și am
basadorul României la Tel Aviv și 
ambasadorul Israelului la București.

VIZITA PREȘEDINTELUI IN EXERCIȚIU 
AL ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.

în continuarea vizitei oficiale pe 
care o întreprinde în țara noastră, 
președintele în exercițiu al Adunării 
Generale a O.N.U., Hamilton S. 
Amerasinghe (Sri Lanka), a luat cu
noștință in cursul .dimineții de vineri 
de exponatele Muzeului de istorie al 
R'' «ublicii Socialiste România și din

Muzeul satului. Oaspetelui i-au fost 
înfățișate citeva dintre cele mai de 
seamă mărturii ale trecutului de 
luptă al poporului român, ale civili
zației sale materiale și spirituale.

Au fost vizitate, de asemenea, car
tiere ale Capitalei.

(Agerpres)

PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vineri dimineața, tovarășul Ion 

Pățan. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a primit delegația condusă de Nguyen 
Van Bien. șeful Departamentului pe
trol-gaze. locțiitor al ministrului pe
trolului din R. S. Vietnam, aflată în- 
itr-o vizită în tara noastră la invita-

★

Vineri după-amiază. tovarășul Ion 
Pătan. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, 
a primit pe William Henry Luers. 
adjunct al asistentului secretarului 
de stat al S.U.A., care se află într-o 
vizită în țara noastră.

tia Ministerului Minelor. Petrolului 
si Geologiei.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, au 
fost abordate probleme privind coo
perarea pe termen lung între Repu
blica Socialistă România si Republi
ca Socialistă Vietnam in domeniul 
prospectării si exploatării unor ză
căminte de petrol si gaze.

★

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor economice și a schimburilor co
merciale dintre România și S.U.A.

La întrevedere a fost de fată 
Harry G. Barnes jr.. ambasadorul 
S.U.A. la București.

(Agerpres)

cinema
• Corsarul negru (ambele serii): 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.
• Cronica anilor de foc : VIC
TORIA — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Cantată pentru Chile î GRI- 
VIȚA — 9; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Necunoscutul din noapte : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, la grădină — 19,15, FAVORIT
— 9,15; 11,45; 15,15; 17,45; 20.15,
EXCELSIOR — 9; 11,45; 14,15; 17; 
19,45, GRADINA DINAMO — 19,45.
• Ciclul tematic „File de epopee**.
Mihai Viteazul : SCALA — 10;
14; 18.
• Și a venit ziua lămtilor negre : 
PATRIA — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
FESTIVAL — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18.15; 20,30. MODERN — 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 19,30, GRADINA CAPITOL —
19.30.
• Veronica : DOINA — 9.30; 11,30; 
13,30; 15.30; 17,30; 20.
• Străina : GLORIA ~ 9; 12; 16; 
19, MELODIA — 9; 12; 16; 19, FE
ROVIAR — 9; 12; 16; 19, GRADI
NA TITAN — 20,15.
• Oaspeți de seară : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18; 20.
• Lumea animalelor : FLAMURA
— 9.
• Omul liniștit s FLAMURA — 
11; 14; 17; 20, AURORA — 9; 12; 
16; 19, la grădină — 19,30, TOMTS
— 8,45; 11,30; 14.15; 17; 19,45, la 
grădină — 20.15.

• Tănase Scatiu : BUCEGI — 9; 
12; 16; 19.
• Robin Hood junior : EFORIE
— 9; 11,15; 13,30.
• Represalii la Roma : EFORIE
— 16; 18,15; 20.30.
• Dragoste, mare e puterea ta : 
BUZEȘTI — 9; 11,13; 13,30; 16; 
18,15; 20,15.
• Timidul : LIRA — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 20,15.
• Trei zile și trei nopți : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Rocky : MIORIȚA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, VOLGA — 9; 11,30; 
14; 17; 19,30, GRADINA MOȘILOR
— 20.
• Inspectorul și fantoma : COS
MOS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, PACEA — 16; 18; 20.
• Ultima noapte a singurătății : 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• Desene animate — 9,30; 11,30; 
13,30, Zidul — 15,30; 17,30; 19,45 : 
MUNCA.
• Potopul (seriile I și II) : FE
RENTARI — 10; 13; 16; 19.
• Roșcovanul : FLACARA — 9,30; 
11,30; 13,30.
• Premiera : FLACARA — 16;
18; 20.
• Potopul (seriile III și IV) : 
PROGRESUL — 16; 19.
• Frații mei, păsări călătoare : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,15, PARC-HO- 
TEL — 20.
• Mica Ondina — 9; 11,15; 13.30, 
Lenin in Polonia — 15,45; 18; 20 : 
TIMPURI NOI.
• „Stejar** — extremă urgență : 
VIITORUL — 15.30; 17,45; 20.
• Călătoriile lui Gulliver — 9; 
11; 13, Puterea și Adevărul — 16; 
19 : FLOREASCA.

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției 

și al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Permiteți-mi ca. in numele întregului colectiv internațional al Secreta

riatului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și al meu personal, să vă 
felicit cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România — cea 
de-a 33-a aniversare a eliberării tării de sub jugul fascist.

în anii puterii populare, oamenii muncii din România au obtinut succese 
remarcabile în construirea socialismului și, în prezent, sub conducerea par- 

' tidului său comunist, în strînsă colaborare cu țările socialiste frățești, transpu- 
nînd în viață hotărîrile celui de-al 
cietatea socialistă dezvoltată.

De ziua sărbătorii naționale a 
porului român noi și mari succese 
tate, iar dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. multă sănătate 
și noi succese în activitatea dumneavoastră spre binele poporului român, al 
întăririi unității, prieteniei și colaborării țărilor socialiste, spre binele păcii 
în lume.

Cu deosebită stimă.

XI-lea Congres al P.C.R., construiesc so-
Republicii Socialiste România, urăm po- 
in construirea societății socialiste dezvol-

N. FADDEEV
Secretarul Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al

♦

Guvernului Republicii Socialiste România 
naționale a Republicii Socialiste România. îmi esteCu ocazia sărbătorii _ ........ - . .

plăcut să vă adresez cele mai bune urări și felicitări, dorindu-vă dum
neavoastră personal sănătate și fericire, iar poporului prieten al României 
tot mai mult progres și prosperitate.

Sint convins. Excelență, că dezvoltarea permanentă a relațiilor de coope
rare constantă și de prietenie trainică între cele două țări și popoare ale 
noastre nu este decît- expresia sinceră de a crește aceste relații Și de a 
asigura evoluția lor in interesul țărilor și popoarelor noastre, precum și 
pentru progresul și dezvoltarea acestora.

Sint sigur că cooperarea dintre cele două țări se va dezvolta și mări 
continuu, realizînd aspirațiile celor doi președinți și ale poooarelor noastre.

ABDEL RAHMAN KHLEIFAWI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene

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

Cu ocazia Zilei naționale a tării dumneavoastră, am plăcerea să trans
mit Excelentei Voastre sincerele noastre felicitări, fericire, progres și pros
peritate poporului prieten român.

ABDELATI LABIDI
Președintele Comitetului Popular General 

al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

• -e'“ - " 
a.Convorbiri economice româno-liberiene

La Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internatio
nale au început, vineri, convorbirile 
între o delegație economică româ
nă. condusă de Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, și o de
legație economică liberiană. condusă 
de James Phillips jr., ministrul fi
nanțelor, președintele părții liberiene 
in Comisia mixtă de cooperare eco
nomică româno-liberiană.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor între șe
fii celor două state, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
William R. Tolbert jr., in cadrul 
convorbirilor desfășurate într-o at
mosferă prietenească au fost abor
date probleme de interes reciproc 
privind dezvoltarea în continuare a 
colaborării și cooperării economice și

tehnico-știintifice româno-liberiene. 
extinderea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

La convorbiri au
Florescu. adjunct al 
merțului exterior și 
nomice internaționale, Ion Bogdan, 
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului si geologiei. Gheorghe Lazăr, 
adjunct al ministrului economiei fo
restiere și materialelor- de construc
ții. Ion Stariciu, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei ali
mentare, precum și Petrachi Trofin. 
ambasadorul României în Republica 
Liberia.

Au luat parte, de asemenea. Flo
rence Chenoweth, ministrul agricul
turii din Liberia, precum și Joseph 
Graham, ambasadorul Republicii Li
beria la București.

participat Ion 
ministrului co- 
cooperării eco-

(Agerpres)

J

SEMNAREA ACORDULUI DE COOPERARE CULTURALA
ȘI ȘTIINȚIFICĂ INTRE ROMÂNIA ȘI VIETNAM

La 26 august a fost semnat, la Mi
nisterul Afacerilor Externe. Acordul 
de cooperare culturală și științifică 
între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii So
cialiste Vietnam. Acordul concreti
zează voința celor două guverne de 
a dezvolta și promova, în continuare, 
cunoașterea reciprocă a rezultatelor 
obținute de popoarele român si Viet
namez, în domeniile învătăniîntului. 
culturii și artei, științei, ocrotirii să
nătății, presei, radioteleviziunii. spor
tului și turismului, contribuind, și 
pe această cale, la întărirea relații
lor de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări.

Documentul a fost semnat de Va- 
sile Gliga. adjunct al ministrului afa

cerilor externe, și Vu Quoc Uy, pre
ședinte a.i. al Comitetului pentru re
lații culturale cu străinătatea din 
R. S. Vietnam.

La semnare au participat Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, loan 
Botar, secretar al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului E- 
ducației și învătămîntului. oameni de 
cultură și artă.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Tren Thuan. ambasadorul Republicii 
Socialiste Vietnam la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

• Joe Kidd : CIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Pinocchio — 10; 12, Pledoarie
pentru dragoste — 16; 18; 20 :
COTROCENI.
• Operațiunea „Petrol** : GRADI
NA BUCEGI — 20.
• Comedie mută ’77 : GRĂDINA 
FLACĂRA — 20.
• Șapte păcate : GRADINA BU- 
ZEȘTI — 20.
• Urmărire la Amsterdam : GRA
DINA UNIREA — 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) ; Un fluture pe lampă —
19.30.
• Filarmonica ..George Enescu** 
(rotonda Ateneului) : Spectacol de 
sunet și lumină „Muzica in Bucu
reștii!) de Ieri și de azi** — 19,30.
• Teatrul Mic (la Roțonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare** — 20.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Comedie cu 
olteni — 20, (la Muzeul militar 
central) : Imn pentru oamenii a- 
cestui pămint — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Al
manah muzical estival — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) ; Cam- 
ping-Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** ; Bucuroși de oaspeți —
18.30.

tv
12,00 Telex
12,05 Ancheta socială : Controlul 

oamenilor muncii , in acțiune
12,40 Film artistic : „Moș Gorlot"
14.30 Jocurile Mondiule Universi

tare. selecțiuni înregistrate 
de la Solia

16,20 Clubul tineretului. Ediție 
realizată in comuna Căză- 
nești, județul Ialomița

17.10 Antologia filmului pentru co
pii și tineret : Stan și Bran

18,06 Melodii de succes din creația 
compozitorilor ion Vasliescu, 
Gherase Dendrlno, > Nicolae 
Kirculescu, Mișu lancu

18,25 „Mereu de veghe devenirii 
noastre". Versuri

18.45 August 1977 — cronica eve
nimentelor politice Interne și 
internaționale

19,05 Film serial pentru copii ; . 
Cuore

19.30 Telejurnal
20,00 Teleenciclopedla
20.45 Film serial : Regan
21.35 Intilnlre cu satira, și umorul 

— Umor în sens giratoriu
22.10 Telejurnal • Sport
22.35 Seară de romanțe cu Elena 

Simionescu, Elena Grigores-, 
cu. Vasile Martinoiu. Acom
paniază o formație condusă 
de Toni Constantlnescu

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO), al poporului 

mozambican. al Guvernului Republicii Populare Mozambic, precum și al meu 
personal, îmi este plăcut să transmit Partidului Comunist Român, poporului 
român. Guvernului Republicii Șocialiste România și Excelenței Voastre cele 
mai vii și călduroase felicitări cu ocazia aniversării istoricei zile de la 23 Au
gust 1944. Dorim să felicităm în mod deosebit clasa muncitoare din Româ
nia care. în pofida recentei catastrofe ce a lovit greu țara dumneavoastră, a 
reușit încă o dată, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, 
să transforme durerea în forță și s-o pună cu însuflețire în slujba reconstruc
ției naționale și consolidării victoriilor dobindite.

Salutăm, de asemenea, poporul român pentru hotărîrea fermă de a con
tinua edificarea societății drepte și libere, precum și pentru succesele remar
cabile obținute în măreața sarcină de construire a socialismului.

Ne exprimăm dorința ca solidaritatea internationalists. cooperarea și 
prietenia frățească existente intre partidele și guvernele noastre să se întă
rească tot mai mult, în interesul reciproc al celor două popoare.

Cu salutări frățești și înaltă considerație,
SAMORA MOISES MACHEL

Președintele FRELIMO 
Președintele Republicii Populare Mozambic

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmitem călduroase felicitări cu ocazia Zilei naționale a poporu
lui român.

Vă sintem recunoscători pentru sprijinul consecvent pe care îl acordați 
rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite in problema cipriotă.

VASSOS LYSSARIDES
Președintele 

Partidului Socialist din Cipru 
(E.D.E.K.)

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

Vă rog să primiți, domnule prim-ministru, sincerele mele felicitări și 
cele mai bune urări cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
România.

ANKER JOERGENSEN
Primul ministru al Danemarcei

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

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am marea 
plăcere de a adresa Excelentei Voastre felicitările mele cele mai călduroase.

Exprim cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
pentru prosperitatea poporului român, pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și de cooperare dintre cele două țări ale noastre.

HEDI NOUIRA
Prim-ministru al Republicii Tunisiene

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

Am plăcerea să adresez Excelentei Voastre sincere felicitări cu prilejul 
Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Folosesc această ocazie pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai 
bune urări de fericire și bunăstare poporului român prieten.

SAAD AL-ABDULLAH AL-SALEM AL-SABAH
Prim-ministru a.i. și ministru de interne

și al apărării al Statului Kuweit
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Plecarea delegației parlamentare egiptene
Delegatia parlamentară egipteană, 

condusă de dr. Sayed Aii El Sayed, 
vicepreședinte al Adunării Poporului 
din Republica Arabă Egipt, care a în-' 
treprins o vizită în tara noastră la 
invitația Marii Adunări Naționale, a 
părăsit, vineri dimineață, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vicepre-

ședințe al M.A.N., Ion Pop D. Popa, 
președintele Comisiei pentru sănătate, 
muncă, asigurări sociale și protecția 
mediului a M.A.N.. Radu Enache, se
cretar al 
oficiale.

Au fost 
sărcinatul 
Egiptului
ai ambasadei.

M.A.N., de alte persoane

prezenți Yehya Toema, in- 
cu afaceri ad-interim al 

în tara noastră, și membri

(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația Comitetului Centra] al 

Partidului Comunist. Chinez, o de
legație de activiști ai P.C.R., condu
să de tovarășul Ludovic Fazekas, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., a făcut o vizită 
in schimb de experiență în Repu
blica Populară Chineză, in perioada 
8—24 august a.c.

Delegația a avut întilniri și dis
cuții eu reprezentanți ai C.C. al P.C. 
Chinez, ai Comitetului de Stat al 
Planificării, la comitete provinciale 
si municipale de partid, a vizitat o- 
biective industriale, agricole și so- 
cial-culturale din Pekin, Harbin, Ta- 
cin, Șanhai, Uși, Ciangiou și Nan
kin.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C.R. a fost primită de 
tovarășii luCiu-li. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez. vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, și Ken Biao, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației române a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un cald salut tovă
rășesc și cele mai bune urări de 
sănătate și succes în activitate to
varășului Hua Kuo-fen. președinte
le Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze. Mul
țumind călduros pentru urările adre
sate, lu Ciu-li și Ken Biao au ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
prietenesc și cele mai bune urări de 
sănătate și succes din partea tova
rășului Hua Kuo-fen.

în cadrul discuțiilor, care s-au des
fășurat intr-o atmosferă cordială, to
vărășească, au fost evocate relațiile 
de prietenie și solidaritate revoluțio
nară. de colaborare pe multiple pla
nuri dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Comunist 
dintre popoarele celor două

★
în continuarea vizitei pe 

face in țara noastră. în zilele de 
22—26 august a.c., ministrul admi
nistrației interne din Portugalia, 
Manuel Da Costa Bras. însoțit . de 
generalul Hugo Dos Santos, coman
dantul regiunii militare Coimbra 
(centru), au vizitat unități ale Mi
nisterului de Interne și ale Ministe
rului Apărării Naționale din munici
piul București și județele Tulcea, 
Constanta și Brașov.

în cadrul călătoriei, ministrul por
tughez a vizitat obiective industriale, 
agricole și culturale, precum șl sta
țiuni turistice și monumente istorice. 
Oaspeții au avut, totodată. întilniri 
cu cadre de conducere din Ministerul 
de Interne, Ministerul Apărării Na
ționale și 
desfășurat 
nească.

Chinez, 
țări.

care o

din economie, care s-au 
într-o atmosferă prlete-

★
sosit în CapitalăVineri a 

gatie a Uniunii femeilor din 
nia. condusă de Sofia Kawawa, pre
ședinta organizației, care, la invita
ția Consiliului National al Femeilor, 
face o vizită de prietenie si schimb 
de experiență în tara noastră.

Delegația a fost primită de to
varășa Lina Ciobanu. membră a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinta Consiliului Na
tional al Femeilor.

LOTO

o dele- 
Tanza-

Numerele extrase la tragerea din 
26 august 1977 :

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
606 209 lei din care : 52 642
PORT CAT. 1.

Extragerea I : 10 78 43
54 53 15

Extragerea a Il-a : 65 22
57 17 44 29

lci
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73 83

26 72
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„UNIVERSIADA ’77“ LA LUPTE LIBERE

Patru sportivi români în finale
Succesele luptătorilor români la 

stilul greco-roman au fost comentate 
în paginile tuturor ziarelor din So
fia, ca și la televiziune. Antrenorul 
federal coordonator Ion Comeanu, 
prevenindu-ne că nu înțelege să facă 
ierarhizări printre valoroșii luptă
tori români, sublinia totuși calitățile 
cu totul remarcabile ale tînărului 
oonstântean Ion Draica (19 ani — e- 
lev al antrenorului C. Ofițerescul, cu 
mare viitor competițional.

în sala „Festivalna". luptătorii de 
la stilul liber s-au aflat angajați în 
meciuri importante pentru medalii, 
întrecerile au prilejuit afirmarea 
sportivilor români din rindul cărora 
patru s-au calificat in turneul final 
asigurindu-și o medalie, iar al 5-lea 
va participa, de asemenea, la disputa 
pentru primele locuri. O evoluție re
marcabilă au avut tinerii luptători 
Gheorghe Bîrcu la categoria 52 kg 
și Ion Ivanbv la categoria 90 kg. în 
turul 3. Bîrcu l-a învins prin tuș pe 
cubanezul Sanchez, iar in turul 4 l-a 
întrecut pe campionul Poloniei. Ku- 
delski. La rîndul său. Ivanov a cîș- 
tigat la puncte în fata lui Molnar 
(Ungaria) și înainte de limită meciul 
cu Jingel (S.U.A.). în limitele cate
goriei 62 kg Gigei Anghel a obtinut 
două victorii consecutive în fata ca
nadianului Beyler și cubanezului 
Avladez. La categoria supergrea. La- 
dislau Simon în turul 3 l-a învins 
prin tuș pe americanul Bowbley. 
Se pare că in țările de pe continen
tul nord-american regulamentul în
trecerii la stilul liber diferă, zic spe
cialiștii. de cel european. Pînă la 
urmă arbitrul Medved, fost luptător 
la categoria supergrea. care a cuce
rit. în cariera lui sportivă nu mai pu
țin de 7 trofee olimpice si mondiale, 
a sancționat unele obstrucții ale ca
nadianului. i-a dat avertismente si. in 
sfirsit. i-a ridicat mina lui Anghel in 
semn de victorie. în meciul de la ca
tegoria superereilor dintre reprezen
tantul nostru Simon Ladislau si nord- 
americanul Bowbley. un tip masiv și 
cam nervos din fire, acesta din urmă 
i-a muscat un deget lui Simon (!), 
iar arbitrul s-a văzut nevoit să între
rupă pentru un moment meciul si să a- 
rate juriului rezultatul fizic al acestui 
uimitor „stil" de luptă. Bowbley i-a 
mai aplicat lui Simon o lovitură de 
berbece ou capul, dar si Simon parcă 
este făcut din beton armat : nu prea 
s-a clintit din loc. iar treptat, treptat 
si-a impus superioritatea. în rundul 
secund, cind avea un scor favorabil 
de 7—2. el a fost declarat învingător 
prin descalificarea adversarului pen
tru ..inferioritate tehnică". Deci vic
torie si nici un punct de penalizare 
la adresa lui Simon în această par

tidă. Toți acești patru luptători ro
mâni vor intra în turul cinci, avind 
posibilitatea de a schimba medalia 
de bronz într-una de argint sau de 
aur. La categoria 100 kg. Vasile Puș- 
cașu s-a calificat în turul 5, dar va 
trebui să obțină o victorie pentru a 
obține medalia de bronz.

Revenind la evoluția formației 
noastre de sabie, subliniem din nou

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

faptul că vicecampionii mondiali pe 
echipe în Argentina, componenții for
mației noastre de sabie, s-au acope
rit de glorie și aici, la Universiadă.

Ziarul „Rabotnicesko Delo". sub ti
tlul „Sabia — cea mai puternică din
tre armele scrimei românești", apre
ciază că echipa noastră a cîștigat 
medalia de aur în „stilul tehnic cel 
mai bun" de asemenea, ziarul „Na- 
roden Mladej" califică stilul de luptă 
al scrimerilor români ca fiind de 
„înaltă calitate" si subliniază meri
tele lui Ion Pod cu prilejul ultimului 
asalt.

Valeriu MIRONESCU
★

în turneul final al competiției de 
polo pe apă. selecționata României, 
prestind Un joc foarte bun. a reușit 
să învingă cu scorul de 6—5 (1—2, 
2—0, 3—2, 0—1) formația Iugosla
viei. S-au evidențiat in acest meci 
Viorel Rus, Adrian Nastaslu. Dinu 
Popescu și Iile Siăvei. Astăzi se 
joacă ultimele meciuri pentru stabi

lirea ordinii primelor patru locuri: 
România—Italia și Ungaria—Iugosla
via.

Competiția de spadă pe echipe, ul
tima din cadrul concursului de scri
mă, a ajuns în faza sferturilor de 
finală pentru care s-au calificat ur
mătoarele opt echipe : Elveția. 
U.R.S.S.. Ungarja. Polonia. România 
(Liviu Angelescu. Costică Bărăgan. 
Ion Popa si Octavian Zidarul. Tu
nisia. Franța și S.U.A. Spadasinii 
români s-au clasat pe locul doi in 
Grupa B. pierzind cu 7—9 in fata 
Elveției.

în turneul masculin de volei selec
ționata României a învins cu scorul 
de 3—0 (15—12, 15—12. 15—9) forma
ția S.U.A. Alte rezultate : Cuba — 
Iugoslavia 3—1 ; Japonia — Italia 
3—2 ; Bulgaria — Mexic 3—0. în 
turneul feminin echipa U.R.S.S. a în
trecut cu 3—2 formația Cehoslovaciei, 
iar reprezentativa Cubei a dispus cu
3— 1 de formația Bulgariei.

La baschet feminin in turneul 
pentru locurile 1—4 selecționata 
S.U.A. a cîștigat cu scorul de 87—84 
(42—44) meciul cu echipa Bulgariei. 
La baschet masculin echipa S.U.A. 
a întrecut cu 87—84 (44—42) repre
zentativa Cehoslovaciei.

După 9 zile de întreceri clasamen
tul Universiadei de la ISofia. trans
mis de agenția B.T.A., se prezintă 
astfel : 1. U.R.S.S. ■ 25 medalii de
aur. 26 argint. 28 bronz : 2. S.U.A.
13—8—12 ; 3. Bulgaria 12—7—9 ; 4.
România 9—10—8 ; 5. Cehoslovacia
5—3—0 ; 6. Canada 4—6—4 ; 7. Cuba
4— 2—5 ; 8. Polonia 3—6—4 ; 9. Japo
nia 3—3—1 ; 10. R.F. Germania 
3—2—3.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în cadrul unui concurs interna

tional atletic desfășurat vineri în 
Berlinul occidental, cunoscuta spor
tivă Rosemarie Ackerman din R. D. 
Germană a stabilit un nou record 
mondial in proba de săritură în înăl
țime. cu performanța de 2,00 m. Ve
chiul record era de 1.97 m și apar
ținea aceleiași sportive.

• Duminică se vor desfășura între
cerile unei noi etape din cadrul cam
pionatului național de rugbi. Iată 
programul întîlnirilor: Steaua — 
C.S.M. Sibiu (stadion Steaua ora 9) ; 
Rapid — Tc. Ind. Constanta (teren 
Parcul copilului ora 9) ; Farul Con
stanta — Rulmentul Birlad : Sportul 
studențesc — C.S.M. Suceava (teren 
Tei ora 9) : Dinamo — Grivița roșie 
(stadion Olimpia ora 10) : Agronomia 
Cluj-Napoca — Olimpia : Stiinta Pe

troșani — Politehnica Iași : Universi
tatea Timișoara — Minerul Gura Hu
morului.

• La clubul de tenis „Westchester" 
din localitatea Harrison (statul New 
York) a început un turneu interna
tional de două zile. în primul meci, 
campionul român Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—3. 6—2 pe americanul 
Bruce Manson.

• La Nitra (Cehoslovacia) a 
început un turneu international mas
culin de volei. Iată rezultatele în
registrate în primele zile : Ruda 
Hvezda — Red Star Leunen (Bel
gia) 3—0 ; Politehnica Timișoa
ra — Red Star Leunen 3—0; Set. Bu
dapestei — Politehnica Timișoara 
3—0; VZHKG Ostrava — Politehnica 
Timișoara 3—0.
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LAGOS

încheierea Conferinței mondiale 

de luptă împotriva apartheidului

Manifestări consacrate zilei 
de 23 August

A fost adoptată o 
acțiunilor pentru

LAGOS 26 (Agerpres)., — La Lagos 
s-a încheiat vineri, după cinci zile 
de dezbateri. Conferința mondială de 
luptă împotriva apartheidului, orga
nizată sub egida Organizației Națiu
nilor Unite, in. cooperare cu guvernul 
Nigeriei, Organizația Unității Afri
cane și mișcările de eliberare națio
nală din Africa de Sud.

La această amplă manifestare in
ternațională au participat reprezen
tanți din partea a numeroase state 
— inclusiv din România — ai unor 
organizații irtterguvernamentale și 
organizații internaționale neguverna
mentale. conducători ai unor partide 
politice din diverse țări, parlamen
tari.

declarație privind 
eradicarea

necesitatea intensificării 
practicilor rasiste

Participanții au trecut în revistă, 
în cadrul dezbaterilor, evoluția situa
ției actuale din Africa de Sud și din 
Africa australă, în ansamblul ei, pre- 
ctțm și activitatea internațională or
ganizată împotriva apartheidului, ex- 
primindu-și în acest sens sprijinul 
deplin față de lupta de eliberare a 
poporului oprimat din Africa de Sud.

La încheierea dezbaterilor a fost 
adoptată o declarație împotriva apart
heidului — un amplu document care 
subliniază, în esență, necesitatea in
tensificării luptei Împotriva acestui 
adevărat flagel al lumii contempo
rane.

AFRICA AUSTRALĂ
Reuniunea la nivel înalt 

a țărilor „din prima linie"
La Lusaka s-au deschis vineri lu

crările reuniunii la nivel înalt a celor 
dinei tari denumite „din prima linie" 
in confruntarea cu Rhodesia — Ango
la, Mozambic. Botswana, Zarribia și 
Tanzania. Pe ordinea de zi a dezba
terilor figurează examinarea -unor 
orobleme privind solutionarea situa
ției din Rhodesia, in conformitate 
cu interesele populației de culoare 
majoritare în tairă.

LAGOS. — Orice negociere pentru 
soluționarea politică a situației din 
Zimbabwe trebuie să urmărească fa
cilitarea accesului la conducere al 
unei -puteri politice care să garanteze 
desfășurarea normală a procesului de 
tranziție spre respectarea principiului 
majorității — a declarat Joshua 
Nkomo. lider al Uniunii Poporului 
African Zimbabwe (Z.A.P.U.) și al 
Frontului Patriotic. Această putere, a 
precizat el, trebuie garantată de arma
ta Frontului Patriotic si nu de o altă 
forță. în concluzie, el a menționat că 
orice soluție care ar- avea în vedere 
dezarmarea forțelor Frontului Patrio
tic este inacceptabilă.

După întrevederea avută la Lagos 
cu reprezentantul Statelor Unite la 
O.N.U., ambasadorul Andrew Young, 
Robert Mugabe, lider al Frontului 
Patriotic din Rhodesia, a declarat 
că Frontul nu se va opune ultime
lor propuneri ale Marii Britanii și 
Statelor Unite vizînd soluționarea cri
zei rhodesiene dacă ele vor fi trans
puse imediat în practică.

, LONDRA. — Primul ministru bri
tanic, James Callaghan, a declarat că 
Marea Britanie trebuie să fie gata 
să-și asume „unele responsabilități 
limitate" în Rhodesia în cursul peri
oadei de tranziție care să ducă la 
instituirea unui regim al populației 
majoritare.

Unitățile Armatei poporului 
Zimbabwe au provocat 
grele pierderi trupelor 

regimului rasist
într-o declarație dată publicității 

tn capitala zambiană. Lusaka. Fron
tul Patriotic Zimbabwe iși exprimă

hotărîrea de a-și intensifica lupta 
împotriva regimului rasist’ de la 
Salisbury pină la eliberarea terito
riului Zimbabwe. Documentul men
ționează că unitățile Armatei po
porului Zimbabwe au lansat, in ul
timele luni, numeroase atacuri asu
pra taberelor militare ' ale regimului 
rasist rhodesian, amplasate in dife
rite regiuni ale țării, provocînd ina
micului pierderi grele.

Ample manifestații studențești 
reprimate de poliție 

la Soweto
JOHANNESBURG. — Universita

tea Nordului din Johannesburg, in
stitut de invățâmint rezervat negri
lor. a fos-t închisă joi de autorități, 
informează agenția France Presse. 
Decizia este motivată de amplele 
manifestații studențești din ultimul 
timp, ca și de boicotarea cursurilor 
în semn de protest față de exclude
rea u-nui membru al consiliului re
prezentativ al studenților.

Un tânăr negru a fost ucis de po
lițiști joi la Soweto. Incidentul s-a 
produs după ce poliția a deschis fo
cul asupra unui grup de studenți ce 
participau la o manifestație de pro
test. Pe de altă parte, la Pretoria s-a 
hotărît trecerea școlilor frecventate 
de negri sub autoritate centrală,' în 
locul celei locale de pînă acum.

Declarație a O.U.A. 
în problema Namibiei

Organizația Unității Africane subli
niază intr-o declarație dată publicită
ții la Addis Abeba că pentru regle
mentarea problemei Namibiei trebuie 
să fie aplicată rezoluția Consiliului 
de Securitate care recomandă orga
nizarea de alegeri directe, sub con
trolul Națiunilor Unite. în absența 
unui climat favorabil acestor alegeri, 
se apreciază in document, nu există 
altă opțiune deck lupta armată a Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest. S.W.A.P.O., se arată, de a- 
semenea, în declarație, este singurul 
reprezentant al poporului namibian. 
Totodată, O.U.A. se pronunță pentru 
sporirea ajutorului material, politic 
și moral acordat S.W.A.P.O.

La Palatul Constituției din capitala 
Indiei a avut loc o adunare festivă, 
organizată de Asociația de prietenie 
India—România, cu concursul Amba
sadei române. O adunare festivă a 
fost organizată și la Calcutta, sub 
auspiciile Societății culturale india
no—române din Bengalul de vest.

Tot în India, Asociația de priete
nie India—România a publicat un 
volum festiv, cuprinzind articole de
dicate țării noastre, scrise de perso
nalități indiene, și mesaje din par
tea președintelui Republicii India, a 
primului ministru și a unor miniștri. 
De asemenea, la Palatul Constituției 
din Delhi a fost deschisă o expoziție 
de fotografii care înfățișează realiză
rile poporului român.

Sub auspiciile Consiliului Național 
Pakistanez al Artelor, în orașul Ra
walpindi a fost inaugurată o expozi
ție de cărți românești, în cadrul că
reia. la loc de frunte, au fost expuse 
opere ale președintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu. Printre acestea se află și 
lucrarea în limba urdu, intitulată 
„Nicolae Ceaușescu. România — 
realități și perspective". în cuvin- 
tul rostit la deschidere, minis
trul ad-interim pentru problemele 
științei și tehnologiei. Manzoor Ah
med Sheik, a evidențiat. succesele 
obținute de poporul. român în anii 
socialismului în domeniile economic 
și social.

La Moscova, la sediul Comitetului 
Central al Sindicatului lucrătorilor 
din industria chimică și petrochimi
că sovietică a avut loc o adunare 
festivă, in cadrul căreia au vorbit 
despre semnificațiile zilei de 23 Au
gust Nikolai Svetțov. 1 președintele

C.C. al sindicatului, Iuri Siomin, loc-, 
tiitor al secretarului Comitetului de 
partid. O manifestare similară a avut 
loc Și la Direcția feroviară sud-vest 
a capitalei sovietice, membru colec
tiv al. Asociației de prietenie sovie- 
to-române. Au luat cuvîntul V. M. 
Verhovodko. șeful Direcției ferovia
re, S. V. Vasiliev, secretar științific 
al Institutului de slavistică și bal
canistică al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Adunări festive consacrate zilei de 
23 August au avut loc, de asemenea, 
în Cehoslovacia, la întreprinderile 
C.K.D. — Slâny și T.I.B.A. — Be- 
roun, care întrețin relații de coope
rare cu întreprinderi de resort din 
țara noastră. Editura Tatran din 
Bratislava a organizat o expoziție 
de carte românească.

Televiziunea din R. D. Germană a 
transmis in cinstea zilei de 23 Au
gust o emisiune specială, de două 
ore Și jumătate, dedicată României. 
La Colombo a fost inaugurată o ex
poziție de fotografii, înfățișînd prin
cipalele momente din istoria poporu
lui român, precum si realizări din 
anii socialismului. La Brazzaville și 
Betou. în Congo, au fost organizate 
expoziții de fotografii ; Ia Lusaka a 
fost inaugurată ex-poziția fotodocu- 
mentară „Aspecte din Republica So
cialistă România" ; în Maroc, la mi
nele de cupru Oansimi si Talaat, ex
ploatate de societatea mixtă româ- 
no-marocană „Somima". a fost pre
zentată o expoziție de artă plastică.

Posturile- de radio și televiziune 
din Bangladesh, Ghana. Guineea, In
dia, Iordania. Maroc și Filipine au 
dedicat emisiuni speciale marii săr
bători naționale a poporului român.

Dezvoltarea relațiilor de colaborare 
economică româno-bulgare 

Tntîlnire a președinților celor două părți în Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare economică și tehnico-științifică
SOFIA 26 (Agerpres). — în zilele 

de 25 și 26 august a avut loc la Ruse 
o întihiire de lucru a tovarășilor 
Leonte Răutu și Andrei Lukanov, 
președinții celor două părți in Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică si 
tehnico-științifică. Cu acest prilej a 
fost efeminat stadiul de realizare a 
indicațiilor date cu prilejul în- 
tîlnirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to

varășul Todor Jivkov. prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria. Re- 
levîndu-se că pe linia acestor indica
ții s-au obținut rezultate pozitive, au 
fost stabilite noi măsuri în domeniul 
cooperării economice și al schimbu
rilor de mărfuri dintre cele două țări.

La lucrări au participat Trofin Si- 
medrea, ambasadorul României la 
Sofia, si Petăr Danailov Hristov, am
basadorul Bulgariei la București.

Dezarmarea - parte integrantă a nou ordini 
economice și politice internaționale 

Intervenția reprezentantului României la sesiunea Consiliului 
U.N.C.T.A.D.

GENEVA 26 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor celei de-a XVII-a se
siuni a Consiliului U.N.C.T.A.D. 
(Conferința Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare), la punctul 
„Aspectele economice și comerciale 
ale dezarmării" a luat’ cuvîntul re
prezentantul României, care a subli
niat atenția deosebită pe care o 
acordă țară noastră problemelor 
dezarmării.

După ce a menționat că oprirea 
cursei înarmărilor și reducerea chel
tuielilor militare ar elibera uriașe 
resurse care ar putea fi alocate în 
scopuri productive, pentru dezvolta

rea economică și socială a națiunilor 
șl, in primul rînd, a celor in curs 
de dezvoltare, vorbitorul a subliniat 
că dezarmarea trebuie abordată ca 
parte integrantă a procesului instau
rării noii ordini economice si poli
tice internaționale.

România, a arătat vorbitorul, se 
pronunță pentru lărgirea și intensi
ficarea preocupărilor U.N.C.T.A.D. 
în examinarea aspectelor economice 
și comerciale ale dezarmării, pentru 
a-și aduce astfel contribuția la pre
gătirea sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U., din 1978. consa
crată dezarmării.

ORIENTUL 
MIJLOCIU 

Reuniunea Consiliului Central 
al Organizației pentru 

Eliberarea Palestinei
DAMASC. — Consiliul Central al 

Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.). reunit la Damasc, și-a 
încheiat vineri dezbaterile, care au 
fost consacrate examinării evoluției 
situației din Orientul Apropiat. La 
lucrări au participat. Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., si alți lideri palestineni.

Referindu-se la documentele adop
tate in cadrul reuniunii Consiliului 
Central al O.E.P., agenția France 
Presse menționează că a fost reafir
mată. cu acest prilej, hotărîrea 
O.E.P. de a nu participa la negocie
rile pentru pace in Orientul Apropiat 
atît timp cit nu va primi asigurări 
privind luarea în considerare a drep
turilor lor, in special a dreptului de 
a-și constitui un stat național inde
pendent.

BEIRUT. — Ministrul afacerilor ex
terne al Libanului. Fouad Boutros. a 
declarat că tara sa cere prelungirea 
cu încă sase luni a mandatului for
țelor arabe de descurajare aflate în 
Liban din octombrie 1976. Problema 
reînnoirii mandatului acestor forțe, 
relevă agenția France Presse. va fi 

•examinată in cursul viitoarei sesiuni 
ministeriale a Ligii Arabe, care va 
avea loc la 3 septembrie, la Cairo.

agențiile de presă transmit:
Conferințtr juridică mon- 

ditflă 13 e'are au luat Peste
2 000 de delegați din numeroase țări 
ale lumii si-a încheiat lucrările la 
Manila. Un purtător de cuvint al 
reuniunii a declarat că au fost adop
tate 47 de rezoluții. Unul dintre aces
te documente constituie un apel la 
distrugerea tuturor armelor nu
cleare. \ ,

Acorduri de colaborare 
polono-iraniene. încheierea 
viz'itei la Varșovia • a șahinșahului 
Iranului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. și a convorbirilor avute 
au fost semnate un acord de dez
voltare a colaborării economice și un 
program de schimburi culturale.

Program do schimburi 
culturale româno-filipineze. 
La Manila a avut loc semnarea Pro
gramului de schimburi culturale în
tre România și Filipine in perioada 
1977—1978. Programul — semnat de 
ambasadorul țării noastre in Filipi
ne. Filip Tomulescu. și de . Carlos 
Romulo. ministrul afacerilor externe 
— prevede efectuarea unor schimburi 
de studeifti,' profesori, de formații 
cultural-artistice. precum și alte ac

țiuni în domeniile Învățământului, 
științei și culturii.

Secretarul de stat al 
S.U.A. — la Tokio. Aflat în vi_ 
zită la Tokio, secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, a fost primit 
de primul ministru japonez. Takeo 
Fukuda. Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme de interes bilateral, 
a precizat un purtător de cuvint a- 
merican, citat de agenția Reuter.

Convorbiri spaniolo-mal* 
teze. Primul ministru al Maltei, 
Dom Mintoff, aflat în vizită la Ma
drid. s-a întâlnit cu președintele gu
vernului spaniol. Adolfo Suarez, cu 
care a examinat aspecte ale relații
lor bilaterale și situația din bazinul 
Mediteranei. De asemenea,. Dom 
Mintoff. a avut convorbiri cu secre
tarul general al P.C. din Spania. San
tiago Carrillo, convorbiri pe care le-a 
apreciat drept „foarte amicale", sub
liniind, totodată, identitatea de opi
nii intre Partidul Laburist din Mal
ta, al cărui lider este, și P.C.S. a- 
siipra problemelor privind situația 
din Mediterana. Premierul maltez a 
avut întrevederi și cu reprezentanți 
ai Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol.

Jimmy Carter — apreciază că în ul
tima perioadă nu s-a înregistrat nici 
o schimbare substanțială. Raportul a- 
firmă dorința Statelor Unite de a 
contribui la găsirea unei soluții în 
problema cipriotă, precizîndu-se că 
reprezentantul special al președinte
lui va acționa pentru reluarea nego
cierilor intercomunitare.

Banca Centrală a R.F.G. 
a anunțat o serie de măsuri menite 
să contribuie Ja scăderea numărului 
șomerilor și la impulsionarea ritmu
lui de creștere economică. S-a ho
tărât. astfel, reducerea cil 10 la sută 
a nivelului lichidităților pe care băn
cile coiherciale trebuie să le depună 
la Bundesbank, ceea ce ar duce la 
punerea in circulație a circa 4.5 mi
liarde mărci. De asemenea, s-a a- 
nunțat creșterea sumelor pe care alte 
bănci le pot împrumuta de la banca 
centrală.

Unități militare colum
biene au hcuphî principala rafină
rie a tării din localitatea Barranca- 
bermeja, situată în regiunea Magda
lena, unde muncitorii de la între
prinderea de stat „Ecopetrol" au in
trat în grevă, cerând încheierea unei 
convenții colective de lucru.

In favoarea colaborării

„Există premise favorabile pentru amplificarea
interarabe. într-un interviu a-

cooperării economice intereuropene"
• Eficiența politicii statelor socialiste de dezvoltare intensivă a economiei • însemnătatea 
extinderii colaborării între țările europene cu sisteme economico-sociale diferite • Rol 
sporit formelor noi, moderne de cooperare, inclusiv realizarea, prin eforturi comune, a 
unor proiecte intereuropene de anvergură • Colaborarea pe baze echitabile 

continentului, componentă a noii ordini economice mondiale
1

de Secretariatul Comisiei
care consemnează

cordat revistei „Al Ouathba". minis
trul economiei și comerțului al Emi
ratelor Arabe Unite, Sultan Bin Ah
mad AI-Mu’Alla. s-a pronunțat pen
tru intensificarea cooperării econo
mice între, țările din zonă. El a sub
liniat că realizarea proiectelor eco
nomice comune inițiate în lumea 
arabă, inclusiv prin intermediul so
cietăților mixte, va contribui la 
strîngerea relațiilor de cooperare 
dintre țările arabe.

între statele

Un document publicat recent la Geneva 
Economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.) 
rezultatele preliminare ale unui studiu intitulat „Perspectiva economică 
generală pentru regiunea C.E.E./O.N.U. pînă in 1990“ — pune in lumină 
concluzii edificatoare privind evoluțiile actuale si viitorul economiei con
tinentului nostru.

Ca o apreciere globală, ,se subli
niază faptul că pe ansamblul celor 
34 de state membre ale Comisiei 
O.N.U. (țările Europei plus S.U.A. 
si Canada) creșterea economică a 
atins un nivel fără precedent in pe
rioada corespunzătoare ultimei gene
rații. Un ritm susținut de dezvoltare 
au înregistrat industria, îndeosebi 
ramurile purtătoare ale progresului 
tehnic si tehnologic, precum și sec
torul serviciilor. în același timp, stu
diul relevă importantele disparități 
de natură politică, socială si econo
mică ce există între state. între 
altele, sînt menționate diferentele 
sensibile dintre țările europene in 
ce privește nivelul de dezvoltare eco
nomică. gradul de utilizare si stăpî- 
nire a pirghiilor economice, obiecti
vele politicilor și programelor de 
dezvoltare adoptate ș.a.m.d.

Potrivit previziunilor specialiștilor 
O.N.U., se estimează că tendința de 
creștere economică a țărilor euro
pene va continua Si în viitoarele de
cenii, insă într-o structură oarecum 
diferită și într-un ritm — pe an
samblu — mal puțin rapid. în nu
meroase țări indicatorii statistici cu
noscut! de exprimare a creșterii 
nu vor mat putea reflecta cu exac
titate anvergura dezvoltării, facto
rii calitativi dobîndind o importantă 
tot mai mare în. raport cu cei canti
tativi.

în ce privește evoluția economică a 
țărilor vest-europene, ștudiul C.E.E./ 
O.N.U. precizează că, dacă în trecut 
s-au Înregistrat ritmuri medii de dez
voltare în jur de 4—5 la sută pe an. 
In viitor cadența se va reduce, pro
babil. ca urmare, pe de o parte, a 
creșterii ponderii în economie a sec
torului serviciilor (unde productivita
tea este. în general, mai scăzută de
ci t în producția de bunuri materiale), 
iar, ne de alta, a promovării unor po
litici economice „prudente". în strinsă 
legătură cu eforturile de jugulare a 
presiunilor inflaționiste crescînde. 
Menținerea unui ritm chiar mai scă
zut dedt cel actual va depinde de 
elaborarea unei strategii adecvate de

. combatere a șomajului : „In cursul 
următorilor 15 ani — notează docu
mentul C.E.E./O.N.U. — va trebui să 
se adopte o politică socială mai activă, 
pentru a atinge obiective acceptabile 
in domeniul deplinei folosiri a forței 
de muncă".

Un capitol important este consacj-at 
analizei dezvoltării economice a țări-

ofertă de resurse naturale. Cu pre
cădere există mari rezerve nefructi
ficate în ce privește exporturile ță
rilor socialiste pe piața Europei oc
cidentale, care. în ultimii 15 ani. au 
reprezentat doar o parte redusă a 
totalului importurilor vest-europene.

In cadrul colaborării generăl-euro- 
pene. un rol mai important va 
reveni formelor noi, * moderne de 
cooperare economică. „Experiența 
cooperării economice intre tarile Eu
ropei — relevă studiul — arată că, 
in afară de liberalizarea schimburi
lor. o importantă crucială va îmbrăca 
o politică pozitivă care Încurajează

CONCLUZIILE UNUI STUDIU AL COMISIEI
ECONOMICE A O. N. U. PENTRU EUROPA

lor europene socialiste. „Industria
lizarea rapidă se află în centrul po
liticii de dezvoltare a țărilor cu o 
economie planificată" — se arată in 
studiul O.N.U., insistîndu-se asupra 
faptului că măsurile întreprinse vi
zează o creștere economică cu carac- 

■ ter intensiv. Produsul national net pe 
ansamblul țărilor socialiste este pro
iectat să crească, în medie. într-un 
ritm de 5—6 lă sută pe an în urmă
torii cinci ani si de 5—5.5 la sută în 
perioada pînă în 1990. Studiul relevă 
în mod deosebit că România cunoaște o 
fază de dezvoltare care ii permite să 
planifice ritmuri de creștere dintre 
cele mai ridicate pentru perioada 
1976—1980, ca si pentru următorii 15 
ani.

Asemenea premise pozitive sînt de 
natură să favorizeze extinderea si di
versificarea în continuare a colabo
rării inteceuropene. subliniază studiul, 
„existind. îndeosebi, mari posibilități 
de dezvoltare a cooperării intre ta
rile cu sisteme economice si sociale 
diferite". Argumentindu-și previziu
nile. studiul notează că cel puțin 
doi factori contribuie la accelerarea 
dezvoltării relațiilor economice din
tre țările celor două grupări: ne de 
o carte. îmbunătățirea structurilor 
producției industriale, dezvoltarea 
tehnicii și creșterea venitului real, 
iar. pe de altă parte, caracterul com
plementar tot mai evident al econo
miilor naționale în materie de cerere și

libera circulație a tehnicilor si com
petentelor. Diverse forme de coope
rare industrială in Europa au avut 
un efect stimulator asupra comerțu
lui si creșterii economice. Extinderea 
acestei experiențe va antrena, desi
gur. noi acțiuni asemănătoare, care 
să impulsioneze in continuare coope
rarea economică internațională".

Expert ii C.E.E. O.N.U. anticipea
ză largile perspective deschise coo
perării prin realizarea in comun a 
unor proiecte de interes general în 
domeniile energetic, tehnico-stiintil'ic, 
protejării mediului ineonjurător 
ș.a.m.d. — asemenea acțiuni de coo
perare fiind de natură să asigure o 
bază trainică securității .și destinde
rii pe continent.

Tn această direcție, așa cum se 
stipulează și in Actul final de la 
Helsinki. Comisiei Economice pentru 
Europa ii revin responsabilități spo
rite. Ea poate juca — și este impor
tant că studiul relevă acest lucru — 
un rol major în vederea sprijinirii

aplicării unor 
lungă durată, 
•considerabile. ...__  ...
disponibilitățile materiale ale unui 
stat sau chiar ale unui grup restrins 
de state cu privire la conservarea, 
economisirea, rentabilizarea extrac
ției, conversiunea, transportul și uti
lizarea energiei — pentru a da un 
singur exemplu. Grație cooperării 
intereuropene se va putea materiali
za posibilitatea exploatării pe scară 
largă a energiei nucleare, solare și 
geotermice. '

Subliniind relația directă care e- 
xistâ între progresul tehnic și creș
terea economică a statelor, studiul 
evidențiază „necesitatea unor tehno
logii noi. care să fie. îndeosebi, mai 
economice in consumul de energie, 
mai puțin poluante și, în unele 
menii, mai puțin costisitoare".

în fine, studiul se referă la 
cesitatea extinderii legăturilor 
cooperare ale țărilor europene cu 
lelalte țări ale globului, „pornindu-se 
de la realitățile lumii contempora
ne". „Problemele esențiale care se 
pun in lume — creșterea demografică 
rapidă, ■ subnutriția, 
șomajul — impun 
realizeze o repartizare 
bilă a progresului și 
llume"’— se relevă, pe 
'in lucrare.

„în consecință, va 
eforturi susținute pentru a se 
ajunge la un echilibru economic 
mai bun între țările industria
lizate si țările in curs de dezvoltare, 
adică Ia INSTAURAREA UNEI NOI 
ORDINI ECONOMICE INTERNA
ȚIONALE", încheie raportul, subli
niind, în lumina acestei concluzii 
fundamentale, „importanta experien
ței și perspectivelor țărilor europene 
care ar putea constitui un model 
pentru comunitatea mondială în cău
tarea unor relații stabile și echita
bile".

programe concrete, de 
care necesită investiții 
depășind, in general.

Premierul demisionar al 
Olandei Ikler ui Partidului So
cialist. Joop den Uyl, a anunțat că 
renunță la misiunea de formare a 
unui nou guvern care i-a fost în
credințată de regina Iuliana. El a 
declarat că nu a reușit să soluțio
neze divergențele dintre partidul său 
și democrat-creștinii solicitați să facă 
parte din viitoarea coaliție guverna
mentală.

Un raport asupra situa
ției din Cipru - prezentat Con
gresului de președintele S.U.A.,

Rezervele recuperabile 
de petrol ale Terreicimoscuts 
pînă în prezent sînt de aproxima
tiv 266 miliarde tone, se arată in
tr-o statistică alcătuită de un grup 
de oameni de știință, in vederea pre
zentării ei la Conferința mondială a 
energiei care va avea loc la Is
tanbul în luna septembrie. Potrivit 
documentului, citat de agenția 
France Presse, rezervele totale ar 
putea atinge 300 miliarde tone, dacă 
sint incluse și rezervele aflate la a- 
dîncimi mari în zonele maritime. în 
prezent, consumul anual mondial este 
de 3 miliarde tone, astfel îneît re
zervele actuale ar fi suficiente pînă 
la începutul secolplui viitor.

Accident aerian. Două a- 
vioane de vînătoare suedeze, de tip 
„Draken J.R. 35“. s-au ciocnit la 
baza aeriană Kalmar, situată în a- 
propierea Mării Baltice. Accidentul 
s-a produs in timp ce ambele apa
rate aveau o. viteză ele 250 kilometri 
pe oră, unul dintre ele aterizind, iar 
celălalt decolind. Unul dintre piloți 
și-a pierdut viața, cel de-al doilea 
reușind să scape.

Măsuri economice ale guvernului portughez

do-

ne- 
de 

ce-

analfabetismul, 
soluții menite să 

mai eehita- 
bunăstării in 

bună dreptate,

fi nevoie de 
pentru 

echilibru 
țările

analiza datelor realității, care eviden-Este o concluzie izvorită din
țiază. o dată mai mult, răspunderea deosebită ce incumbă statelor euro
pene deopotrivă in dezvoltarea colaborării dintre ele, ca și in extinderea 
conlucrării cu state din toate zonele geografice. ca o contribuție efectivă 
la promovarea înțelegerii și păcii in Europa și in lume, la eliminarea 
decalajelor dintre state, la făurirea unei noi ordini economice mondiale, 
care să asigure progresul și propășirea tuturor popoarelor — țeluri pentru 
înfăptuirea cărora România socialistă acționează, după cum se știe, cu 
neabătută consecvență. I

Viorel POPESCU

LISABONA. — Primul ministru al 
Portugaliei, Mario Soares, a anunțat, 
intr-o alocuțiune radiotelevizată, un 
nou ansamblu de măsuri economice 
adoptate de guvern în vederea re
ducerii deficitului balanței de plăți 
a țării și a crizei financiare. Aces
te măsuri, menționează agenția 
A.N.O.P., au fost expuse anterior 
Consiliului Revoluției, reunit Sub 
președinția șefului statului, Ramalho 
Eanes.

între altele, s-a anunțat că mone
da națională — escudo — nu va fi 
devalorizată din nou. ci va flota 
pentru a se evita o repercusiune bru
tală m domeniul creșterii preturilor, 
ca Si speculațiile financiare, se va 
proceda la o reducere cu zece pînă 
la 20 la sută a cheltuielilor prevă
zute in bugetul de stat și la redu
cerea unor investiții, prevăzîndu-se 
și posibilitatea suspendării contrac
telor colective in sectoarele aflate “in 
dificultate. Prețurile combustibililor 
vor' fi considerabil sporite, se va a- 
plica un control selectiv al credite
lor. Măsurile mai cuprind o reduce
re energică a cheltuielilor. în acest 
sens, șeful guvernului a declarat că 
in Portugalia „se cheltuiește peste 
posibilitățile pe care le are țara", 
subliniind că o politică de austeri
tate. „in ciuda costului său social e- 
vident și a marii doze de impopu
laritate Pe care o implică, este pre
țul inevitabil al redresării economi
ce". al stabilității economice, fără 
care nu va putea funcționa demo
crația. Mario Soares a menționat în 
încheiere sprijinul obținut de tara sa 
prin, acordarea unui împrumut inter
national de 750 milioane dolari.

★

Noile măsuri economice anunțate 
de guvern au fost primite cu deza

probare de principalele formațiuni 
politice din Portugalia — informează 
agențiile de presă. Aurelio Santos, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Portughez, s-a 
pronunțat astfel împotriva acestor 
măsuri, pe care le-a apreciat ca 
„lipsite de\orice bază economică se
rioasă". La rindul său. președintele 
Partidului Social-Democrat. Fran
cisco Sa Carneiro, a exprimat nemul
țumirea acestei formațiuni politice 
față de noile măsuri economice. El a 
arătat insă că un punct de vedere 
mai precis va fi formulat după ce 
liderii P.S.D. vor examina în amă
nunt hotărârile guvernamentale.

Reprezentantul Centrului Demo
cratic și Social. Sa Machado, a ară
tat, de asemenea, că. în baza unei 
prime aprecieri, partidul său are o 
poziție critică față de noile măsuri 
economice ale guvernului. El a pre
cizat insă că o atitudine definitivă a 
C.D.S. va fi anunțată după reWili
nca Convenției naționale a partidu
lui. în același timp, sindicatele por
tugheze și-au exprimat nemulțumi
rea față de măsurile de austeritate 
ale guvernului Soares.

★

Cu prilejul unei întîlniri cu repre
zentanții presei, primul ministru — 
scrie agenția France Presse — a lă
sat să se înțeleagă că guvernul do
rește să aibă un dialog cu opoziția, 
inclusiv cu P.C. și cu Confederația 
generală a muncitorilor portughezi, 
pentru a pune în practică măsurile 
de austeritate anunțate, subliniind 
necesitatea unui larg consens al di
feritelor forțe politic» din Portuga
lia pentru redresarea economică a 
tării.

Ot PRETUTINDENI
• ENERGIE DIN NĂ

MOL ? Un specialist al la
boratoarelor britanice de cerce
tări în domeniul energiei elec
trice a declarat ziarului „Times" 
că mîlul estuarurilor. mărilor si 
oceanelor ar putea deveni o im
portantă sursă de energie, obți
nută la un preț foarte scăzut. 
Stratul de mîl de pe fundul o- 
ceanului mondial, ce atinge pe 
alocuri grosimea de 400 de me
tri.. cantine între 0,5 si 15 la 
sută particule organice, care, 
după separarea lor de restul se
dimentelor. ar putea fi descom
puse. pe cale artificială, pentru 
a se obține gaz metan. Aceste 
particule organice ar putea fi. 
de asemenea, transformate în 
îngrășăminte sau alimente pen
tru animale. După opinia spe
cialistului amintit, tehnologia 
existentă ar fi suficientă pentru 
construirea unei uzine experi
mentale. iar stratul de mii din 
jurul coastelor britanice ar sa
tisface nevoile Angliei de gaz 
metan timp de mai multe gene
rații.

• 1900 CENTENARI.
La Lung Hau. up sat din pro
vincia vietnameză Hoang Lien 
Son. situat la o altitudine de 
2 000 m, trăiește o femeie năs
cută în anul 1834. Vu Thi My 
duce incă o viată activă, face 
gospodărie si iși amintește bine 
evenimente de mult apuse, tn 
familia sa există si alti cente
nari : două fiice în virată de 107 
si 102 ani si un ginere care a 
împlinit 120 ani. De asemenea, 
îtl cătunul But din munții 
Troung Son trăiește un bătrin 
de 132 ani. Dantura sa intactă, 
precum si vigoarea, rezistenta la 
marșuri lungi. îndeminarea cu 
care vinează nu-i trădează vîrsta 
înaintată. Un recensământ efec
tuat în urmă cu putini ani re
levă existenta in R. S. Vietnam 
a 1 857 persoane trecute de o 
sută de ani, dintre care patru 
depășiseră venerabila vârstă de 
140 de ani. ,

• BUNUEL: SUPRA- 
REALISMUL ȘI-A TRAIT 
TRAIUL. într-un amplu articol 
cu prilejul premierei ultimului 
film : „Obiectul obscur al do
rinței" al marelui cineast Luis 
Bunuel.' revista „Paris Match" 
publică o convorbire în care re
gizorul de origine spaniolă, au
torul a 32 de filme. îsi evocă 
începuturile carierei. între alte
le. referindu-se la mișcarea 
suprarealistă, printre ai cărei 
inițiatori s-a numărat, cu cinci 
decenii in. urmă, Bunuel declară: 
„Suprarealismul astăzi nu se 
mai justifică cu nimic, în socie
tatea actuală nu mai are nici un 
sens. Pe vremea noastră am 
încercat să schimbăm lumea si 
nu am reușit decit să înfăptuim 
o mică revoluție în artă. 50 de 
poeți suprarealiști pe acele vre
muri erau un lucru remarcabil.
50 000 in aceste zile reprezintă o 
adevărată inflație, iar inflația 
constituie lucrul -cel mai nefast 
și în economie si in artă". Un 
verdict implacabil așadar, care 
demonstrează încă o dată incon
sistenta încercărilor de a grefa 
un curent artistic apus pentru 
totdeauna pe realitățile lumii de 
azi.

• DISPUTA LINGVIS
TICĂ. Guvernul grec a pui 
capăt unei dispute lingvistice 
chitind de 150 de ani si a decla
rat greaca modernă, „dhimotiki", 
vorbită de popor si cultivată de 
poeți, ca limbă obligatorie in 
școli, universități si instituții pu
blice. înfrântă a ieșit greaca 
veche, „katharăvoussa", limba 
pe care învătatii greci au re
luat-o din documentele antichi
tății și au declarat-o limbă ofi
cială în 1921. La baza ei a stat 
vechiul dialect atic de pe vre
mea lui Alexandru cel Maet 
Disputa a căpătat uneori și as
pecte violente, soldate cu morti
51 răniți si chiar căderea unor 
guverne, asa cum s-a întimplat 
la începutul acestui secol.

• ULTIMA CAPITALĂ 
A INCAȘILOR. Membrii 
expediției japoneze care au con
firmat existenta ultimei capitale 
a incașilor. Vilcabamba. desco
perită în iulie 1976 de peruanul 
Edmundo Guillen, au precizat, la 
o conferință de presă, că au stat 
20 de zile in străvechea citadelă 
incasă, situată in jungla perua
nă. într-o zonă la sud-est de 
Cuzco. Membrii expediției au 
menționat descoperirea a 400 de 
locuințe si un templu care poar
tă vizibile urme ale unui incen
diu. La Vilcabamba s-au refu
giat ultimii incași după cuceri
rea de către spanioli a imperiu
lui lor și după arestarea si exe
cutarea șefului incaș Atahualpa. 
Tot aici s-a retras în 1536 și alt 
sef incaș. Manco. încoronat chiar 
de spanioli, care a hărtuit pe 
cochistadori in repetate rinduri.

• LOTUS BIMILENAR. 
Cu ani în urmă, un lotus japo
nez, aflat în grădina templului 
„Zenshinji" din Tokio, a provo
cat o mare senzație în rindul 
botaniștilor : deși avea 2 000 de 
ani. a început să îmbobocească 
si apoi a înflorit. Planta a fost 
denumită oga-lotus. dună nume
le descoperitorului ei, dr. Oga, 
Dar. din 1966 lotusul nu a mai 
înflorit. Cu atît mai mare a 
fost surpriza cind, la 6 Iulie anul 
acesta, lotusul bimilenar a pre
zentat, spre încântarea tuturor, o 
splendidă floare albă, cu un dia
metru de peste 20 an.

• PĂDURI IN FLĂ
CĂRI. Trei milioane de arbori 
au fost distruși de un puternic 
incendiu care a cuprins de cî- 
teva zile pădurea de pini ..Fa
tih" din- apropiere de Istanbul. 
Acesta este, potrivit autorități
lor locale, cel mai devastator 
incendiu din ultimul sfert de se
col din Turcia. în ultimele săp- 
tămlni, ca urmare îndeosebi a 
temperaturilor Înalte, tn tară 
s-au produs un mare număr de 
incendii (87) in păduri.
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