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IN SPIRITUL PROGRAMULUI PARTIDULUI DE CREȘTERE MAI ACCENTUATĂ 

A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI ÎN ACEST CINCINAL

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Ministrul finanțelor al Republicii Liberia

începînd cu 1 septembrie, o nouă 
categorie de oameni ai muncii — an- 
gajații din industria metalurgiei fe
roase și cocsochimice — beneficiază 
de creșterea veniturilor în conformi
tate cu prevederile Decretului pen
tru aplicarea majorării retribuției 
personalului muncitor. Este cea de-a 
opta ramură de activitate in care 
s-a trecut la aplicarea Programului 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 28—29 iunie privind sporirea 
mai accelerată a nivelului de trai 
al populației in actualul cincinal. Po
trivit acestui program, pe întregul 
cincinal, fondul de majorare a re
tribuției personalului muncitor din 
economia națională a fost suplimen
tat eu 35 miliarde lei. Ca urmare, 
în 1980 retribuția medie netă lunară 
pe economie va fi de 2 201 Iei. fată 
de 1 595 lei în anul 1975 — adică va 
înregistra o creștere de 38 la sută — 
iar retribuția medie reală va spori 
cu 30,2 la sută, fată de 18—20 la sută, 
cît se prevăzuse inițial în Directivele 
Congresului al XI-lea.

Metalurgia feroasă și cocsochimică 
are un rol de primă importantă în 
dezvoltarea economico-socială a tă
rii. Atît prin faptul că produce pen
tru economia națională „plinea in
dustriei", metalul, cit si prin contri
buția nemijlocită, directă, pe care o 
aduce la promovarea progresului 
tehnic. Acest harnic detașament al 
clasei muncitoare, alcătuit din oțe- 
lari și furnalisti. din cocsari și lami
natori, din toți aceia care contribuie 
la plămădirea metalului, s-a bucurat 
întotdeauna de grija deosebită a 
partidului și statului pentru contri
buția importantă pe care o aduce 
la dezvoltarea continuă a economiei 
naționale. ANGAJAȚII ACESTEI 
RAMURI AU BENEFICIAT DIN 
1965 ȘI PTNA ASTAZI DE MAI 
MULTE MAJORĂRI ALE RETRI
BUȚIEI. CEEA CE A FĂCUT CA, 
IN ACEASTA PERIOADA. RETRI
BUȚIA MEDIE SA CREASCĂ 
DE PESTE 2 ORI. O nouă do
vadă a prețuirii de care se bucură 
din partea societății cei care asigură 
țării metalul este faptul că PERSO
NALUL DIN INDUSTRIA META
LURGIEI FEROASE ȘI COCSOCHI
MICE VA BENEFICIA IN ACTUA
LUL CINCINAL DE UNUL DIN 
CELE MAI MARI PROCENTE — 
RESPECTIV 33 LA SUTA — DE 
CREȘTERE A RETRIBUȚIEI, DIN 
CARE 18.8 LA SUTA IN PRIMA 
ETAPA DE MAJORARE DE LA 
1 SEPTEMBRIE A.C.

O caracteristică a sistemului de 
majorare a retribuțiilor din actualul 
cincinal, ce se regăsește și în creș
terea retribuțiilor din industria me
talurgiei feroase și cocsochimice, o 
constituie spiritul de echitate socia
listă. Sporul cel mai mare de veni
turi revine și în acest sector celor 
care muncesc direct, nemijlocit. în 
sfera producției materiale — în ra
port cu cantitatea si calitatea mun

cii depuse — celor care creează 
efectiv valorile si resursele de care 
depinde aplicarea tuturor măsurilor 
de creștere a bunăstării poporului. 
Cum se reflectă concret acest prin
cipiu in cadrul primei etape de ma
jorare din industria metalurgiei fe
roase și cocsochimice ? Să apelăm, 
pentru ilustrare, la exemple din re
țeaua ..siderurgie A". De pildă, mun
citorul încadrat în categoria a Il-a, 
treapta a treia, va primi de la 1 sep
tembrie o majorare tarifară lunară 
netă de 305 lei ; cel încadrat în ca
tegoria a V-a. aceeași treaptă, va 
primi o majorare lunară de 399 lei, 
iar muncitorul specialist — 504 lei. 
Pe ansamblul ramurii, majorările 
sint cuprinse între 265 și 501 lei — 
pentru muncitorii calificați, și intre 
196 și 280 lei — pentru muncitorii 
necalificați.

Paralel cu majorarea retribuției 
tarifare lunare, veniturile directe ale 
oamenilor muncii din această ramură 
cresc și pe alte căi : extinderea acor
dului global, trecerea personalului la 
trepte si gradații superioare, crește
rea sporurilor de vechime si a altor 
sporuri prevăzute de lege. De la data 
aplicării decretului, respectiv 1 sep
tembrie. forma principală de retri
buție a personalului muncitor in in
dustria metalurgiei feroase si cocso
chimice — ca de altfel din întreaga 
economie — este acordul global. Ca 
și in celelalte sectoare de activitate, 
el oferă angajaților din această im
portantă ramură industrială posibili
tatea să realizeze — pe baza rezul
tatelor obținute în producție — veni
turi tot mai mari, ciștigurile nefiind, 
practic, limitate. Să vedem cum vor 
evolua, de pildă, ciștigurile unui 
muncitor de categorie medie — a 
IlI-a — din această ramură. Pînă la 
1 septembrie, el putea realiza un 
venit direct de 1 606 lei din retri
buție, 112 lei din «porul de vechime 
(7 la sută) și 128 lei din sporul de 
acord global (8 la sută). în total : 
1 846 lei. După aplicarea Decretului 
privind majorarea retribuției, același 
muncitor va realiza un venit direct 
din retribuție de 1 928 lei. 135 lei din 
sporul de vechime și 154 lei din 
sporul provenit din acordul global. 
Un calcul simplu arată că. începînd 
cu 1 septembrie, odată cu majorarea 
retribuției, veniturile directe ale 
respectivului muncitor cresc lunar 
cu 371 lei. Influența acordului global, 
de exemplu, asupra creșterii retribu
ției este în alte cazuri mult mai mare 
decit in exemplul citat. Dovadă : cir
ca 25 la sută di.n numărul muncito
rilor acestei ramuri retribuiți în 
acord global înregistrează, în. medie, 
deipășiri ale normelor cu mult peste 
8 la sută. Așadar, faptul că odată cu 
aplicarea majorării retribuirea per
sonalului din această ramură se va 
face preponderent în acord global 
oferă muncitorilor, maiștrilor, celor
lalți angajați care lucrează direct în 
producție o posibilitate în plus de 
creștere a'veniturilor.

Creșterea medie a retribuției tarifare nete 
in industria metalurgiei feroase și cocsochimice

— în procente —

Pe ansamblul cincinalului

De prevederile Decretului pentru 
majorarea retribuției au beneficiat 
pină acum minerii și muncitorii din 
industria construcțiilor de mașini și 
a prelucrării metalelor, angajafii din 
construcții-montaj, din agricultură, 
din industria textilă, din industria 
confecțiilor și din industria alimen
tară. în alte ramuri, majorarea re
tribuțiilor urmează să se aplice pină 
la sfirșitul anului, iar in celelalte ra
muri și activități etapa I de majorare 
șe va încheia in anul 1978.

Aceste măsuri — ca și multe altele 
de care au beneficiat toți oamenii 

muncii în decursul anilor — sînt po
sibile pentru că se întemeiază pe re
zultatele mereu mai bune obținute 
în dezvoltarea producției materiale, 
în creșterea avuției naționale. Este 
acum de datoria noastră ca fiecare 
la locul său de muncă să se preocupe 
de îmbunătățirea propriei activități, 
de creșterea productivității muncii, 
de îmbunătățirea calității produselor 
și reducerea cheltuielilor de fabrica
ție — temelia solidă care face posi
bilă atit infăptuirea neabătută a ac
tualului program de ridicare a nive
lului de trai, cit și a celor viitoare.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, a primit, marți diminea
ța, la Snagov, pe James Phillips jr., 
ministrul finanțelor al Republicii Li
beria, președintele părții țării sale in 
Comisia mixtă de cooperare econo
mică româno-liberiană. Oaspetele a 
fost însoțit de Florance Chenoweth, 
ministrul liberian al agriculturii.

La întrevedere a participat tovară-. 
șui Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

A fost de față Joseph Graham, 
ambasadorul Liberiei la București.

Oaspetele a inminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj priete
nesc din partea președintelui Repu
blicii Liberia, William R. Tolbert jr., 
și a transmis urări, de noi realizări 
poporului român pe calea înfloririi 
continue a patriei sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

Vicesecretarul național al Partidului Socialist Italian
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in ziua 
de 30 august, pe Enrico Manca, vice- 
secretar național al Partidului Socia
list Italian, care se află în vizită în 
tara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

La întrevedere a luat parte to
varășul Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a inminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea secretarului general al Parti
dului Socialist Italian. Bettino Craxi, 
in care este adresat un salut frățesc 
și sînt reînnoite sentimentele de 
stimă și prietenie ale socialiștilor 
italieni fată de poporul român. Tot
odată. Enrico Manca a mulțumit pen
tru întrevederea acordată, pentru pri
lejul de a vizita România și de a 
cunoaște din viata și preocupările 
poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a rugat să fie transmise secre
tarului general al P.S.I. salutul sau 
prietenesc si cele mai bune urări.

în timpul întrevederii au avut loc

PE UN MARE ȘANTIER DE INVESTIȚII DIN CAPITALĂ

De la restante la... 
NOUĂ LUNI AVANS!

Explicația acestui succes - o organizare care exclude din calcul 
„deficiențele inerente^, întărește ordinea și răspunderea, stimulează 

inițiativa în muncă a fiecărui om
în toamna anului 1976. cind au 

început lucrările de dezvoltare a ha
lei de mașini grele de la întreprin
derea de mașini-unelte Și agregate 
București, constructorul nu-și făcea 
prea multe probleme : pină la ter
menul prevăzut pentru punerea m 
funcțiune a investiției avea la 
dispoziție peste 20 de luni. Era 
mult, era puțin ? Nimeni nu putea 
aprecia în mod riguros situația, mai 
cu seamă că nici proiectul nu era 
în întregimfe"? gata. Consecința : la 
sfirșitul anului trecut — ne spune 
ing. Mihai Ciorei, de la biroul de 
investiții al beneficiarului — dintr-un 
volum de lucrări in valoare de 7 
milioane lei. cit prevedea planul, se 
realizaseră doar 4 milioane lei. 
Bilanțul primului trimestru al aces
tui an. ca urmare a aceluiași ritm 
de lucru, s-a încheiat din nou cu 
o răminere in urmă aproape la fel 
de mare.

Investiția prezenta însă o aseme
nea importanță, incit nu putea fi 
admisă nici o întirziere în reali
zarea ei De aceea, se cerea reconsi
derată întreaga activitate desfășurată 
pe șantier. în acest sens, o 
analiză amănunțită a cauzelor ce de
terminaseră un ritm nesatisfăcător 
al lucrărilor, condusă direct de pri
mul secretar al comitetului muni
cipal de partid, împreună cu minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini. a demonstrat cu claritate că. in 
ciuda răminerilor in urmă înregis
trate. noile capacități de producție de 
la I.M.U.A. București pot și trebuie 
să fie finalizate cu mult înainte de 
termenele prevăzute în plan. Și to
tul — cu nici un alt efort decît acela 

mulțumit pentru mesaj și a rugat 
să se transmită președintelui William 
Tolbert jr. salutul său prietenesc, 
împreună cu urări de bunăstare și 
prosperitate poporului liberian.

A avut loc o convorbire, în cursul 
căreia s-au evocat cu satisfacție bu
nele relații statornicite intre țările 
și popoarele noastre. Schimbul de 
vederi a evidențiat, totodată, dorința 
comună de a accelera dezvoltarea a- 
cestor raporturi, pe plan politic, eco
nomic. tehnico-științific. cultural. A 
fost subliniată. în acest cadru, im
portanța hotăritoare a înțelegerilor 
stabilite de cei dpi șefi de stat, cu 
prilejul întâlnirilor de la București și 
Monrovia, pentru extinderea și întă
rirea conlucrării româno-liberiene. in 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării inter
naționale. S-a apreciat că un rol 
deosebit revine comisiei mixte in 
transpunerea in fapt a înțelegerilor 
convenite cu ocazia dialogului la 

o informare reciprocă privind activi
tatea celor două partide, precum si un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme . ale situației internaționale si 
ale mișcării muncitorești.

In acest cadru- s-a relevat cu satis
facție faptul că între Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist Ita
lian se dezvoltă relații de prietenie, 
colaborare și solidaritate, în interesul 
ambelor partide, al întăririi ranortu- 
rilor dintre România si Italia, al cau
zei generale a democrației si progre
sului social, a securității si înțelege
rii internaționale. De ambele părți a 
fost manifestată hotărîrea de a se ac
ționa pentru amplificarea raporturilor 
dintre P.C.R. și P.S.I.. de a contribui 
la dezvoltarea bunelor relații dintre 
România și Italia, la întărirea cola
borării rbmâno-italiene în rezolvarea 
marilor probleme ale vieții interna
ționale.

Schimbul de vederi în probleme in
ternaționale a evidențiat transformă
rile survenite pe plan mondial, afir
marea tot mai puternică a hotăririi 
popoarelor de a se dezvolta în mod 
liber și independent, de a pune capăt 
politicii imperialiste și neocolonialis- 

al unei organizări raționale a muncii, 
al folosirii de către constructor, be
neficiar și proiectant a tuturor solu
țiilor oferite de varianta ideală de 
realizare a investiției.

Aceasta însemna — cum relata Ion 
Strătescu, inginerul șef al șantieru
lui — să fie scoase din calcul toate 
acele deficiente socotite inerente pe 
orice șantier : ritmuri de muncă ine
gale. cind cu încetinitorul, cind cu 
zorul. dereglări în aprovizionarea 
sau în deschiderea eșalonată a fron
turilor de lucru, așteptări după pro
iectant. beneficiar sau furnizori de 
echipamente — care întrerup fluxul 
de execuție a construcțiilor.

Pornind de la o asemenea idee. (Continuare in pag. a IlI-a)

Turbiniștii de la I.M.G.B. pregătesc cu hărnicie „■certificatele de naștere" 
ale binecunoscutelor izvoare de energie electrică

nivel înalt, în găsirea de noi căi șl 
mijloace pentru amplificarea coope
rării economice, intensificarea și di- 
versificarea legăturilor comerciale.

în timpul întrevederii s-a relevat 
importanța unității și solidarității 
popoarelor africane în lupta împotri
va imperialismului, colonialismului 
și neocoloniali.smului, a oricăror for
me de dominație și asuprire, a poli
ticii de discriminare rasială și apart
heid. pentru lichidarea subdezvol
tării, pentru o nouă ordine economi
că mondială. De ambele părți s-a 
evidențiat necesitatea instaurării u- 
nor noi relații in viața internațio
nală. bazate pe principiile egalității, 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne si avantajului reciproc, al res
pectării dreptului fiecărei națiuni de 
a fi stăpînă pe bogățiile naționale, de 
a-si hotărî de sine stătător destinele.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă prietenie.

te. inegalităților sociale si naționale, 
de a-și hotărî în mod liber si inde
pendent calea dezvoltării, de a con
viețui în condiții de pace si secu
ritate. S-a relevat, in acest context, 
importanta înfăptuirii unui sistem 
real de securitate și colaborare în Eu
ropa prin aplicarea consecventă si in
tegrală a prevederilor Actului final al 
Conferinței de la Helsinki, a întăririi 
colaborării si bunei vecinătăți în Bal
cani și in zona Mării Mediterane, 
care să contribuie la promovarea unui 
climat de destindere si înțelegere în 
Europa, să exercite o influentă pozi
tivă asupra relațiilor internaționale 
in ansamblu.

A fost reafirmată convingerea că 
adîncirea conlucrării dintre partidele 
comuniste, socialiste, social-democra- 
te. dintre toate forțele progresiste și 
democratice, inclusiv creștine, slu
jește intereselor fundamentale ale 
oamenilor muncii, ale tuturor popoa
relor. înfăptuirii nobilelor idealuri 
ale păcii, independenței, egalității 
între națiuni, securității și progresu
lui social în Europa și în lume.

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

cadrele tehnice ale șantierului, spri
jinite Îndeaproape de conducerea în
treprinderii de construcții speciale 
industriale și montai (I.C.S.I.M.), au 
elaborat un nou grafic de execuție 
a lucrărilor, din care rezulta că ter
menii! prevăzut pentru extinderea 
halei de mașini grele poate fi scur
tat cu circa 9 luni. De unde reieșea 
un asemenea ciștig de timp ? în 
principal, ne explică interlocutorul, 
din suprapunerea unor lucrări, care, 
deși nu erau condiționate între ele.

Dumitru TIRCOB
corespondentul „Scintell*

Simena știam tată-nDespre
cîte ceva Încă din copilă
rie : important nod de 
cale ferată, depoul, cefe
riștii din tată-n fiu. ves
titul parc dendrologic — 
iar de-a lungul anilor 
i-am urmărit prefacerile, 
extinderea vechilor ate
liere pînă la întreprin
derea mecanică de mate
rial rulant de azi, nu
meroasele construcții noi. 
însă nu știam, nu bănuiam 
că aici există pasionați ai 
lecturii, care fac uneori 
drumuri pină la Cluj- 
Napoca, Brașov, sau chiar 
și la București, pentru 
a-și procura cărțile care-i 
interesează. Aici am in- 
tîlnit, mai demult, un 
bărbat zvelt, energic, ju
cător de tenis, susținător 
al echipei de fotbal. 
Iullu Verghinescu este 
inginer de 32 de ani. în 
același loc de muncă, me
reu la datorie, fără umbră 
de ezitare, de 23 de ani 
lnginer-șef al întreprinde
rii. Ambiția lui a fost să 
ajute, pe toate căile, la 
formarea noilor generații 
de meseriași. încă de la 
angajare, din '45, a predat 
la școala profesională. 
Directorul Întreprinderii 
mecanice. Gheorghe Zu
dov, i-a fost elev la pro
fesională. Meseriașii si- 
merieni. muncitori, tehni
cieni, . ingineri — ei își 
zic meseriași — au trecut 
mai toti pe la profesiona
lă. Au azi un grup școlar 

y^nou, un liceu mecanic.

Cine pleacă de aici la alte 
școli ori cu treburi, după 
o vreme tot aici se-ntoar- 
ce. Cind duminica nu e cu 
fotbal, e cu pescuit sau 
cu vînat.

Ziua de luni începe cu 
sarcinile de plan, creș
terea productivității mun
cii, economiile de metal, 
calitatea reparațiilor la 
vagoane, si există dovezi 
de hărnicie, de interes și

ligență. Și nu inventato
rii și inovatorii m-au in
teresat în primul rînd, ci 
meseriașii care caută si 
găsesc soluții în ' timpul 
lucrului, în timp record, 
cei care știu să depășeas
că numeroasele greutăți 
care se ivesc. Aud me
reu — soluții, trebuie să 
eăuțăm soluții să ne sfă
tuim. și n-am auzit pe 
nimeni spunînd că nu se

Simerienii
o bună pregătire profesio
nală. chiar și sarcinile su
plimentare de plan, pe 
care și le-a asumat co
lectivul. au fost depășite. 
Un destin de simerian : 
ziarist, student la pictură, 
pină la urmă cazangiu, 
tehnician la biroul tehnic, 
inventator, Victor Mihăi- 
lescu a conceput o mașină 
de expandat tablă, expe
rimentată cu succes și 
care a intrat în funcțiune, 
asigurînd o creștere a 
productivității muncii și 
economii notabile. In
vestiții importante — 
pentru hale noi, cazan» 
automate — s-au făcut la 
sectorul de reparații va- 
goane-marfă.

Dar atenția mi s-a oprit 
asupra investiției de inte-

poate, n-am reușit. Miine 
după-amiază mergem la 
popasul turistic de pe ma
lul Streiului. dacă, bineîn
țeles. rezolvăm cu boghiu- 
rile. Altfel nu vă puteți 
duce ? Ba, cum să nu. că 
doar știm drumul. însă 
altfel te duci cind știi că 
ai lăsat totul in ordine. 
Oamenii se ambiționează, 
își pun condiții, aici se 
respectă o tradiție, n-avem 
voie să facem lucru de 
mintuială. Pe-aici. repor
terii au trecut mai rar, și 
încă nu ne-au fost aduse 
la cunoștință numele unor 
meseriași de mina întii 
ca Emil Moguț, electri
cian. Iosif Rădic, electri
cian, Liviu Irinca, mais
tru principal. Nistor Irin
ca, muncitor. Cornel Her- 
lea. tehnician.

Meseriași
fiu. aici toți își zic mese
riași. Și toți își amintesc 
de un profesor-instructor 
la profesională. Gherman, 
acum pensionar trecut de 
optzeci de ani, care și el 
șe socotea tot meseriaș. 
Și iată, printre simerienii 
activi, locul bătrinului 
Gherman a fost luat de 
fiu. de Remus. inginer, 
șeful biroului tehnic. După 
multi ani. ii revăd pe 
Remus, fostul meu coleg 
de -clasă — și aflu că îl 
preocupă în mod deosebit 
cititul rapid. Este enorm 
de citit, nu mai răz
bim. Pentru meserie, pen
tru instruire, pentru sa
tisfacția de a ști... Inginer 
cu multe reușite in profe
sie. Remus Gherman și-a 
luat și licența in drept, 
mai anii trecuti. Nu mai 
tin minte ce note avea la 
istorie, insă lecțiile emi
nentului nostru profesor 
Ilarion Avram îl fascinau. 
Și după ce a învățat is
torie. a vrut s-o vadă, și 
a văzut Olimpul descris 
de profesor, piramidele...

Am vrut să-mi risipeșp 
o nedumerire : după ab
solvirea politehnicii fu
sese repartizat la o mare 
uzină bucureșteană. De 
ce n-a rămas ? N-a rămas 
în Capitală fiindcă el e 
simerian, și-aici e mult de 
lucru, și mai e și tradiția, 
și mîndria, și amintirile.

Nicolae TIC y

r
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Discuție pasionantă la 
Comitetul municipal U.T.C. 
Focșani. Cițiva activiști re
capitulează momente clin 
lupta pentru reeducarea ti
nerilor foști delincvenți, 
„Luptă", acesta e termenul 
potrivit, față de gradul de 
responsabilitate și mobili
zare pe care-1 implică sar
cina trasată de partid or
ganizației revoluționare de 
tineret. Este o luptă în care 
calitățile morale, ardoarea 
revoluționară, inventivita
tea in alegerea metodelor, 
specifice tineretului..iși gă
sesc un cimp real de. afir
mare.

în discuție se aduc exem
ple : Zamfir R. s-a înca
drat efectiv în colectivul 
filaturii de lînă pieptănată, 
ca șl Tudorel O. la între
prinderea de ștanțe. dispo
zitive și aparate de mă
sură. Vasile L, a fost repar
tizat la combinatul de pre
lucrare a lemnului în același 

\ atelier și schimb cu mama 
X.__________________________

lui. devenind de pe acum 
susținător de nădejde al fa
miliei. în centrul orașului, 
în zona Vrincioaia, pe stra
da mare, la fosta clădire a 
C.E.C.-ului, pe strada Bag- 
dasar. oriunde tinerii din 
secția a 2-a a combinatu-

excursia organizată în nor
dul Moldovei. In aceeași 
întreprindere a apărut o 
comandă urgentă pentru a- 
telierul de scule, dispoziti
ve și matrițe ; noul rectifi
cator, Ion B., s-a oferit 
fără șovăială să rămînă

ret au avut de purtat un. 
mai scurt ori mai lung 
dialog. Să fie Ionel D., 
cel care acum se zba
te să se creeze o for
mație artistică la filatura 
de lină, unul și același cu 
tînărul colțos care, cu cinci-

IN ACTIVITATEA DE EDUCARE Șl REEDUCARE 
A UNOR TINERI, ORGANIZAȚIILE U. T. C. TREBUIE 
SĂ SE SPRIJINE TOT MAI MULT PE OPINIA PUBLICĂ 
A TINERILOR, A CETĂȚENILOR DIN CARTIER
lui de prelucrare a lemnu
lui au participat la demo
lări, efectuând muncă pa
triotică, era prezent și noul 
lor coleg Sandu R. La fel, 
Coste! C. a fost printre 
primii dintre tinerii de la 
„ștanțe" prezent atit la 
muncă patriotică, cit și la

anchetă socială
după program să termine 
lucrarea.

Toți sînt tineri din cate
goria celor cu care acti
viștii organizației de tine-

șase săptămîni în urmă, 
brava adoptînd o poziție 
refractară in discuțiile cu 
activiștii U.T.C. ? Sau Va
sile C., lăcătuș mecanic în 
sectorul mecano-energetic 
de la „ștanțe", acum parti
cipant combativ la toate 
dezbaterile pe tema disci

plinei, preocupat el însuși 
de pregătirea profesională 
a altor doi tineri, să fie a- 
celași care, cu trei luni în 
urmă, nu întrezărea decit 
perspectiva de a fi un om 
„eu trecut" ?

Sint rezultate care n-au 
venit de la sine. Ele includ 
multe momente de adevă
rată muncă educativă de 
la om la om. Tova
rășul Nicolae Arghiroiu, 
activist al comitetului mu
nicipal U.T.C., relata cit de 
greu i-a venit să audă, 
drept răspuns la recoman
dările sale făcute tinărului 
Ion S. de a se prezenta la. 
locul de muncă, replica in
solentă a acestuia : „De dus 
mă duc, dar de ajuns nu 
ajung". A insistat, a căutat 
unghiuri noi de lămurire 
și a izbutit. Sau cazul tină- 
rului Gabriel G... Nu numai 
că nu-și onora repartiția.

Sergiu ANDON 
Dan DRAGULESCU

(Continuare in pag. • II-*)
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| Mai tare 
| ca ursul

Buzoianul Constantin Gomoia- I 
Inu împlinește respectabila vîrstă 

de 97 de ani. întrebat despre I 
secretul longevității sale, el ne-a | 

I răspuns : „Munca. Ea e .mama
sănătății. Și încă ceva : curajul". I 
Văzîndu-ne nedumeriți, ne-a I 
spus că el n-a știut niciodată ce 

Ie frica. Nici măcar de urs. Și .
uite așa am aflat că, de felul I 
lui. Constantin Gomoiainu este • 

Idin frumoasa comună montană
Gura Teghii. Fiu de muncitor I 
forestier, el a crescut, de cînd | 
era de-o șchioapă, in mijlocul

I pădurii, cunoscîndu-i toate tai- ■ 
nele. La 15 ani a participat, ca I 
hăitaș, la o vânătoare de urși. 1

I Speriat, o namilă de urs a dat . 
buzna intr-un bîrlog părăsit. Cu I 
o făclie în mină, el a intrat I

Idupă urs în bîrlog. știind că fo
cul îl sperie șl că-1 va scoate j 
afară, ceea ce s-a și întâmplat. | 
De atunci, zed. de ani la rînd,

I împreună cu cei patru frați ai . 
săi. el s-a îndeletnicit cu prin
derea de urși vii. care au fost •

Iexpediati grădinilor zoologice și 
menajeriilor.

Obiectivul acestor zile la sate: GRĂBIREA RECOLTĂRII
în unitățile agricole de stat și coo

peratiste din județul Olt s-au culti
vat peste 28 000 hectare cu floarea- 
soarelui. în urmă cu citeva zile, a- 
colo unde lanurile au ajuns la matu
ritate, a început recoltatul acestei 
valoroase plante tehnice. în funcție 
de forța mecanică și manuală exis
tentă, s-a stabilit un ritm mediu 
zilnic de 600 ha pentru întreprinde
rile agricole de stat și 1 700 ha pen
tru cooperativele agricole. în felul 
acesta, intr-o imitate agricolă recol
tatul va dura cel mult 6 zile bune de 
lucru.

Demn de remarcat este faptul că 
specialiștii urmăresc continuu stadiul 
de coacere a lanurilor și îndată ce 
umiditatea semințelor a ajuns în ju
rul a 15 la sută, încep lucrările. Așa 
s-a procedat, de exemplu, la coope
rativa agricolă Izvoarele, unde sute 
de cooperatori au strîns în saci și 
coșuri floarea-soarelui de pe mai 
bine de 300 ha din cele 400 cultivate. 
Capitolele astfel recoltate se treieră 
la capătul tarlalelor, iar terenul șe 
eliberează rapid de resturile vegetale 
pentru a putea fi pregătit pentru 
însămintarea cerealelor năioase. Se 
lucrează în ritm intens în unitățile 
agricole care fac parte din consiliile 
intercoopeiratiste Brebeni, Bucinisu. 
Movileni. Stoicănești și Vlădila. Pină 
la 30 august, floarea-soarelui s-a 
recoltat în județ de pe 1 325 ha in 
cooperativele agricole și de 200 ha 
în întreprinderile agricole de stat.

..Dat fiind specificul acestui an —

ne spunea ing. Gheorghe Dincă. di
rector adjunct al direcției agricole 
județene — au fost luate măsuri ca 
recoltarea florii-soarelul să se facă 
diferențiat. Astfel, datorită răsăririi 
neuniforme în 
primăvară, plan
tele nu au ajuns 
toate la maturita
te în același timp. 
De aceea, combi
năm recoltarea 
mecanică cu cea 
manuală. Capito
lele mai verzi se 
string manual, se 
lasă o zi-două să 
se usuce si apoi 
se treieră. Prin 
orice mijloace, 
facem totul ca să 
strîngem neîntîr- 
ziat floarea-soa
relui de ne toate 
suprafețele".

în cursul zilei 
de marți. 30 au
gust, alte unități 
agricole, între care Valea Mare, 
Schitu, Strejești, Curtișoara și Teslui, 
au început recoltarea florii-soarelui. 
în zilele care urmează, această lu
crare, se va intensifica și mai mult. 
(Emilian Rouă).

In județul Botoșani a început re
coltarea sfeclei de zahăr. Pentru a 
se obține randamente superioare la 
prelucrarea acestei valoroase plante

tehnice, s-a acționat și se acționează, 
in continuare. în două direcții. Prima 
— buna funcționare a tuturor utila
jelor Fabricii de zahăr din Bucecea, 
iar a doua — corelarea recoltării cu

tarea primelor cantități de sfeclă, fa
brica a început să lucreze din plin.

Alte măsuri vizează transportul ra
pid al sfeclei din cimp la fabrică 
pentru a se preveni pierderile de za

- Unde sînt oamenii din sat ?
- Pe cîmp, la cules I

Acesta trebuie să fie pretutindeni răspunsul în aceste zile și în perioada 
ce urmează pină la strîngerea și depozitarea întregii recolte

capacitatea de prelucrare. Cum sint 
îndeplinite aceste cerințe ?

întrucit campania de prelucrare a 
sfeclei de zahăr a început la 15 au
gust. au fost luate măsuri pentru ca 
lucrările de verificare și reparații ale 
utilajelor din fabrică să se încheie 
din timp. Cu sprijinul altor unități 
industriale și de construcții din ju
deț, lucrările s-au efectuat in bune 
condiții, astfel încit. odată cu recol

hăr. Astfel, printr-o acțiune conju
gată cu factorii de răspundere din 
comunele pe a căror rază s-au orga
nizat bazele de recepție, s-au asigu
rat, in bună măsură, muncitorii se
zonieri ce vor lucra aici î.n timpul 
campaniei. De altfel, toate bazele de 
recepție, inclusiv cele nou înființate, 
au fost amenajate. Totodată, in co
laborare cu organele agricole jude
țene. s-a stabilit graficul de recoltare
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Cunoașteți 
o familie mai 
numeroasă?

O notă apărută in rubrica 
noastră din 21 august însoțea o 
fotografie care o prezenta pe 
Marioara Soare din Rucăr — 
Argeș înconjurată de cei 9 co
pii și 20 de nepoți ai săi. Nota 
se încheia cu întrebarea : ..Cu
noașteți o familie mai numeroa
să ?“. Dintre răspunsurile primi
te în aceste zile, îl reproducem 
pe cel al elevei Pop Mariana, de 
la Școala generală hr. 1 din Tg. 
Mureș : „Da, cunosc o asemenea 
familie, pentru că și eu fac par
te din ea. Bunica mea din par
tea mamei, Ecaterina Frunză, 
rămasă văduvă acum 30 de ani, 
cind mămica avea numai un an 
și jumătate, a crescut 11 copii și 
toți sint acum muncitori in fa
brici și în cooperativa agricolă. 
Copiii i-au adus pe lume 20 de 
nepoți, iar copiii copiilor ei încă 
15 strănepoți. In total, sintem 56. 
Pină acum. Cînd o să ne adu
năm cu toții, o să facem in așa 
fel să ne „înghesuim" intr-o 
poză și să v-o trimitem".

O așteptăm cu plăcere. '

Bolnavi 
închipuiți

Alexandru Brumar, șofer pe o 
autosalvare din municipiul Cluj- 
Napoca, a recepționat semnalele 
unor șoferi „binevoitori" care 
veneau din sens invers. Ziua în 
amiaza mare ei aprindeau și 
stingeau luminile. „E semn că 
pe traseu se află controlul mi
liției" — le spuse Brumar celor 
doi pasageri pe care-i culesese 
de pe drum contra ciubuc. Apoi, 
ii îndemnă grăbit : „lntindeți-vă 
pe tărgi și acoperiți-vă cu cear
șafurile, ca să creadă că sînteți... 
urgenți". Cel doi pasageri s-au 
intins, cit erau de lungi, pe 
tărgi, și au început să se vaite 
de mama focului. „Am depășit 
limita de viteză — le-a spus 
Brumar milițienilor — pentru 
că e caz de forță majoră". Cind 
s-au uitat mai bine la bolnavii 
închipuiți, aceștia erau bine 
mersi, drept care șoferul de pe 
autosalvare nu s-a mai putut 
salva de amendă.

I
I
I
I
I Sintem în plin sezon de recoltare a legumelor. Din

(de la stingă la dreapta), imagini de muncă la ; C.A.P. Pitulicea
grădini se string și se livrează cantități mari de tomate, ardei, vinete, in obiectivul aparatului de fotografiat 

și Stîlpu. ambele din județul Buzău; ferma Afumați a I.P.I.L.F. Buftea și C.A.P. Sinești din 
județul Ilfov

și livrare a sfeclei de zahăr de către 
fiecare unitate agricolă, inclusiv cele 
din județul Suceava care livrează 
sfeclă de zahăr întreprinderii din 
Bucecea. Pentru operativitatea trans

porturilor, con
ducerile I. T. A. 
din Botoșani și 
Suceava au asi
gurat, în mare 
parte, cele 70 au
tocamioane ce 
Sînt necesare zil
nic întreprinderii. 

Pină ieri, 30 
august, s-a strîns 
recolta de sfeclă 
de pe 861 ha. 
Cooperativele a- 
grieole din Cer
nești, Todireni, 
Tudora, Mlenăuți, 
Dumeni etc. au 
respectat întoc
mai graficele de 
recoltare și livra
re. începînd de la 
1 septembrie, gra

ficul de recoltare prevede 112 ha zilnic. 
Atît transporturile auto, cit și cele 
pe calea ferată funcționează normal, 
aslgurind condiții ca întreprinderea 
din Bucecea să lucreze la întreaga ei 
capacitate. Se constată unele ne
ajunsuri în ce privește transportul de 
pe tarlale la bazele de recepție inter
mediare, răspunderea purtînd-o în 
acest sens conducerile unităților a- 
gricole cooperatiste. Asemenea situa
ții se semnalează. îndeosebi, la coo
perativele agricole din Trușești, Mi- 
hăileni, Vîrfu Cîmpului, Păltiniș, 
Brăiești, Borolea și Liveni. (Silvestri 
Ai lenei).

Zilele trecute, lucrătorii ogoarelor 
din Județul Suceava au început re
coltarea cartofilor. După cum rezultă 
din operativa la zi a direcției agri
cole, pină la 29 august a.c. in 
cooperativele agricole si fermele 
I.A.S. cartofii fuseseră strinsi de pe 
3 000 hectare, cu cea mai mare su
prafață Inscrilndu-se unitățile din 
consiliile intercooperatiste Bosanci. 
Verești. Salcea și Iacobești. Tinind 
seama de experiența anilor prece
dents de unele neajunsuri care au 
existat în organizarea muncii, co
mandamentul județean a stabilit mă
suri concrete vizînd fiecare fază de 
lucru, astfel încât întreaga recoltă de 
cartofi să fie pusă la adăpost în timp 
optim. în legătură cu aceste preocu
pări, tovarășul Gheorghe Acatrinei, 
secretar al comitetului județean de 
partid, ne-a spus că. pină la 5 sep-

tembrie, în cadrul fiecărei unități se 
va recolta si pregăti pentru livrare 
producția de pe cel puțin 20—25 la 
sută din suprafața cultivată cu car
tofi. în acest scop, sint prevăzute să 
acționeze importante forte mecanice 
— 550 mașini de recoltat cartofi, 
care vor strînge zilnic producția 
de pe mai mult de 800 hec
tare. ceea ce permite încheierea 
recoltării cartofilor în 20—22 de zile 
bune de lucru. Este o acțiune la care 
își aduc de pe acum o contribuție 
importantă echipele complexe pentru 
recoltarea mecanizată și sortarea 
cartofilor, sprijinite de alte forma
ții de cooperatori, care au trecut 
peste tot la recoltarea manuală a 
capetelor de tarlale, pe lățimea da 
întoarcere a agregatelor mecanice.

în scopul evitării unor aglomerări 
la bazele de recepție, o atenție spe
cială se acordă eșalonării recoltării 
cartofilor în prima etapă, acțiunea 
efectuîndu-se pe loturile semincere. 
apoi pe tarlalele cu soiuri 6emitim- 
purii. iar pe măsură ce aiung la 
maturitate — soiurile semltardive si 
tardive. De un real folos în grăbirea 
recoltării este măsura luată de către 
trustul S.M.A. prin care mașinile de 
scos cartofi din consiliile intercoope
ratiste Rădăuți și Gălănești — zone 
care încep recoltarea mai tîrziu — 
au fost detașate în unitățile din șe
sul județului, unde există întinse 
suprafețe cu cartofi de sămîn- 
ță, iar recoltarea a început mai 
devreme. Mai bine fată de anii tre
cut! sînt concepute, totodată, atit 
organizarea transportului la baze, cit 
și preluarea propriu-zisă. Cunoscîn- 
du-se volumul foarte mare de mun
că cerut de manipularea cartofi
lor, în bazele de recepție se vor an
gaja aproximativ 1 500 de muncitori 
sezonieri, iar pentru mecanizarea 
parțială a operațiilor de descărcat si 
încărcat au fost puse in stare de 
funcționare 145 de benzi transpor
toare. 12 instalații hidraulice de 
basculare. 26 mașini de sortat si ca
librat cartofi, avindu-se. în același 
timp, în vedere ca, pe măsura posi
bilităților. întreprinderea de trans
porturi auto să asigure transportul 
Ia baze cu un parc stabil, compus, 
de regulă, din autobasculante.

Concepută astfel, campania de re
coltare a cartofilor în județul Sucea
va are toate condițiile de izbîndă. 
Este de datoria organelor comunale 
de partid si de stat, a celorlalți fac
tori responsabili, să vegheze cu 
strictețe, în permanență, la aplicarea 
întocmai a tuturor măsurilor sta
bilite, asigurîndu-se efectuarea unor 
lucrări de calitate, fără pierderi. 
(Gheorghe Parascan).

1N COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ DIN JUDEȚU1 CARAȘ-SEVERIN:
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Castraveți 
murați... 
în apă
de mare?

Trecând întâmplător ne lingă o 
parcare de pe malul mării, aten
ția fotoreporterului nostru Sandu 
Cristian a fost atrasă de această 
imagine, pe care a fixat-o ime
diat pe peliculă. Vasăzică. avem 
de-a face cu un om. o limuzină 
„Dacia-1 300". cu o pătură pusă 
deasupra limuzinei, cu un bor
can deasupra păturii si în bor
can... castraveți la murat. După 
atîta plajă, soare și apă sărată 
de mare, merge și-un castra
vete ! Pe cînd si un butoi cu 
rarză ?

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu spri|lnul corespondenților
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„Succese44 care anemiază serviciile
pentru populație

în- județul Car<is-Sevcrin.,,. yp- 
lumul serviciilor meșteșugăreștii care 
revine, în medie, fiecărui locui
tor. se situează fa' cel' mai scăzut ni
vel din tară. Cum se explică această 
situație ? Aproape nu a fost lucrător 
al cooperației meșteșugărești din 
județ care să nu justifice această 
situație din sectorul prestațiilor 
prin... lipsa solicitărilor din partea 
publicului. Oare așa să fie ? Clienții 
nu se adresează cooperației pentru că 
nu au nevoie de serviciile sale sau 
din alte motive ?

Din nomenclatorul minimal de 
servicii care tre
buiau asigurate 
de cooperația meș
teșugărească i n 
localitățile jude
țului. la Reșița 
funcționează doar 
40 la sută, la O- 
ravița, Moldova 
Nouă, Caran
sebeș. Herculane 
și Toplița — 35 
la sută, la Bocșa — 30 la sută, 
la Oțelul Roșu — 20 la sută,
iar la Anina — 15 la sută. Din cele 
aproape 150 de profile de servicii care 
intră in specificul cooperației mește
șugărești. in întreg județul funcțio
nează doar,.. 42 de profile. Insuiicie.i- 
ta diversificare a serviciilor de aici se 
poate vedea si din faptul că cele pa
tru profile tradiționale — confecții, 
încălțăminte, frizerie-coafură — ocu
pă aproape 3/4 din totalul volumjjlui 
de prestări servicii al cooperației meș
teșugărești din județ. în timp ce res
tul de profile au o pondere foarte 
scăzută, in unele cazuri insignifiantă 
— de 0.1 sau 0,2 la sută. De .altfel, 
la articolele de uz casnic, ca să dăm 
un exemplu, volumul lunar de servi
cii, oferit in medie, unui locuitor al 
județului este de... 5 bani ; la activi
tatea de spălătorie și curățătorie chi
mică — 4 bani. închirieri obiecte — 4 
bani, incomparabil cu media pe tară.

Două cauze au făcut ca încasări le 
respective (și altele) să se mențină 
la un nivel atît de scăzut : 1) Rețeaua 
de unități prestatoare este atît de 
mică. încît o unitate de reparat tele
vizoare revine la 16 000 locuitori, o u- 
nitate de reparații și comandă de mo
bilă revine la 60 000 locuitori, in timp 
ce anul trecut cooperația a înființat 
doar jumătate din numărul de ate

liere prevăzute in plan. -2) Modul.de 
funcționate a unitățilof "existente'nu 
corespunde cerințelor. Citeva exem
plificări :

Majoritatea unităților cooperației 
meșteșugărești din județ funcționea
ză fie numai dimineața — fiind deci 
inaccesibile clienților, care sînt în a- 
ceastă perioadă la serviciu — fie sînt 
deschise și după-amiază, dar la ore 
neconvenabile — între 15—18 sau 
14—17.

...Oțelul Roșu. Căutăm în oraș o u- 
nitaite de reparat frigidere. Nu găsim.

— Am avut una. dar ne-a plecat 
meseriașul — ne explică Ani Marla.

in vreme ce planul producției de serie și în cooperare 
cu întreprinderile industriale se îndeplinește 

cu regularitate, prestările pentru populație sînt 
în restanță de 6 ani I

(Urmare din pag. I)

I
L „Scînteil"

dar se aciuise la locuința 
unui infractor înrăit, pu
nând la cale împreună cu 
acela noi acte de încălcare 
a legii... Utecistul n-a pre
getat să meargă personal 
și să-l scoată pe G. G. din 
mediul ce prezenta perico
lul unei noi decăderi.

Există insă și altfel de 
cazuri. Cete faci eu Gheor
ghe B. care persistă in a 
refuza orice loc de muncă 
i se oferă ? Ce te faci cu 
Istrate F., despre care în
săși mama lui se declară 
dezamăgită, in imposibili
tate de a-1 mai influența ? 
Ori cu Toader V. care-și 
„pierde" repartiție după re
partiție și care a insul
tat-o pe șefa oficiului for
țelor de muncă ?

Adresam aceste întrebări 
uteciștilor, iar ei... ni le a- 
dresau nouă.

Relatările tovarășei Vasi- 
lica Condorovici, secretar 
cu propaganda al comitetu
lui municipal U.T.C., ale 
tovarășului Arghiroiu, ale 
altor activiști erau in
tr-adevăr emoționante pen
tru cit suflet se pune. „Bri

de la cooperativa meșteșugărească din 
localitate.

— Și dacă 1 se strică omului frigi
derul, ce face ?

— Ii înregistrăm comanda la coo
perativă. așteptăm să mai apară si 
alți clienți și cind s-au strîns mai 
multe comenzi, dăm telefon la fabri
ca de frigidere din Găești să trimită 
un meseriaș.

Cu alte cuvinte, dacă ai neșansa să 
nu se strice și altora frigiderul, riști 
să s.tai toată vara cu frigiderul defect.

La începutul documentării noastre, 
cînd am aflat cît de slab sint dezvol
tate serviciile publice la Caras-Seve- 
rin eram tentati să credem că. în a- 
fara lipsei de preocupare pentru di
versificarea serviciilor, pentru dezvol
tarea bazei materiale a cooperației, de 
vină ar fi și aprovizionarea cu ma
teriale și piese de schimb a unități
lor prestatoare. Dar. cercetând balanța 
aprovizionării cooperației din județ, 
am constatat cu surprindere — si spre 
surprinderea chiar a unor cadre din 
conducerea uniunii județene a coope
rației — că, exceptînd cîteva produse 
deficitare, la absolut toate celelalte 
repere cererile de materiale și piese 
de schimb au fost onorate integral. 
Așa că nici măcar eterna scuză a 
golurilor în aprovizionare nu poate 
fi invocată de lucrătorii cooperației.

Din cele spuse pină aici s-ar putea 
crede, că meșteșugarii județului Carăș- 
Severin, dacă nu se ocupă de prestă
rile de serviciu, stau degeaba. Din 
contră. Muncesc, și încă xoarte muli. 
Fac tot felul de produse de serie sau 
lucrări de cooperare pentru întreprin
derile industriale — produse desigur 
utile economiei naționale. Numai 
că nu în aceasta constă menirea prin
cipală a cooperației meșteșugărești. 
Sarcina el principală a fost si rămine 
prestările de servicii. Așa se ex
plică faptul că in timp ce sarcinile 
de producție ale cooperației din jude
țul Caraș-Severin sînt realizate si de

pășite an de an si 
lună de lună, pla
nul de prestări 
servicii se înscrie 
în permanentă cu 
mari restante (din 
1971 încoace pla
nul la prestări 
servicii nu a fost 
realizat niciodată), 
în marte parte, a- 
ceastă inversare 

de roluri provine^ desigur din como
ditate : e mult măi ușor pentru coo
perație să realizeze produse de serie, 
lucrări in cooperare, unde are asi
gurată baza materială, continuitate in 
muncă, și mult mai dificil este să 
asigure satisfacerea preferințelor si 
cerințelor diferențiate — nu de serie 
— ale fiecărui client.

Am avut în final o discuție cu to
varășul Valentin Man, președintele 
Uniunii județene a cooperației meș
teșugărești, care ne-a însoțit pe par
cursul documentării noastre. Vizibil 
nemulțumit de situația prestărilor de 
serviciu, acesta ne-a declarat :

— într-adevăr. rețeaua noastră de 
unități este cu mult sub necesarul 
populației. Nu de mult a fost la noi 
în județ o brigadă de la UCECOM, 
care, analizând actuala stare de lu
cruri, , a prevăzut o serie de mă
suri pe linia investițiilor și a unei 
mai bune organizări a rețelei de uni
tăți. de natură să aducă revirimen
tul așteptat în cooperația meșteșugă
rească din Caraș-Severin.

Ceea ce sperăm că se va și realiza.

LA VĂLENII DE MUNTE

Cursurile de vară 
ale Universității 

populare 
„Nicolae lorga“

La Vălenii de Munte s-au deschis 
tradiționalele cursuri de vară ale 
Universității populare „Nicolae Ior- 
ga“. 'Manifestare cu larg ecou in 
cultura românească, inițiată cu 69 de 
ani în urmă de marele cărturar și 
istoric, preluată și îmbogățită sub
stanțial în anii socialismului, își va 
desfășura programul, in acest an, sub 
genericul „Independență și continui
tate — coordonate majore ale istoriei 
poporului român".

Timp de o săptămână, academi
cieni. cadre, didactice universitare, 
cercetători, oameni de artă prezintă 
în fața cursanților — directori de 
case de cultură, de cluburi muncito
rești, de cămine culturale — din 22 
de județe, referate, comunicări, 
note documentare. Sint programate, 
de asemenea, colocvii cinematogra
fice (cu prezentări de filme in pre
mieră). de artă plastică, spectacole 
cultural-artistice. (Constantin Că
prarul.

t V

Mihai IONESCU 
Nicolae CATANA 
corespondentul „Scînteii"

„Cronica anilor de foc ((

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Teatru TV : „Tatăl nostru une- 
ori“, de Eugen Lumezianu

11.30 Emisiune de știință : Despre somn 
și vise

16,00 Telex .
16,05 Teleșcoală. (Album de vacanță)
16,35 Curs de limbă germană
17,05 Cabinet de perfecționare profe

sională
17,25 Din țările socialiste
17,45 Lecturi TV : „Povestea Aspasiei 

Ciobanii", dramatizare după ro
manul ..Glasul**  de Iulian Vesper

18.30 Telecronica pentru pionieri
18.50 Forum cetățenesc
19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Telecinemateca : ciclul „Dosarele 

ecranului". „Emigranții" — pro
ducție a studiourilor suedeze.

21.40 Pe țărm șl-n larg. (Emisiune de 
marșuri marinărești)

22.00 Atelier de creație literar-artistică
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Agenda culturală a Capitalei
20.30 Bijuterii muzicale
20,55 Idei contemporane
21,15 Telex
21.20 Documentarul științific românesc
21.40 Romanțe și tangouri
22,10 Pagini de umor

întâmplarea face ca 
pe ecranele noastre sâ 
fie difuzate în același 
timp două filme cu re
velatoare trăsături co
mune : „Cantată pen
tru Chile" și „Cronica 
anilor de foc“. Ambele 
aparțin — ca produc
ții cinematografice — 
unor țări recent elibe
rate de sub jugul 
dictaturii sau domina
ției coloniale (Cuba și 
Algeria) cinematogra
fii, pe care, cu toate 
rădăcinile mai vechi, 
trebuie să le con
siderăm tinere, cine
matografii care au 
înțeles că marea ra
țiune de a fi și ma
rea șansă a afirmării 
artei lor este identi
ficarea cu idealurile 
naționale Si slujirea 
lor deschisă, angajată.

Dacă in „Cantată 
pentru Chile" accentul 
cădea pe relevarea o- 
poziției și a luptei de 
clasă, în „Cronica a- 
nilor de foc“ el se 
inută pe cea a luptei 
pentru independentă 
națională — cel dinții 
nas către o viată mai 
bună. Scenariul și re
gia acestui film apar
țin lui Mohamed Lakh
dar Hamina și trebuie 
să o spunem că „Ma
rele Premiu" ne care 
îl primea „Cronica a- 
nilor de foc“ Ia Can
nes în 1975 nu de
semna u.n necunoscut, 
ci încununa talentul și 
activitatea unui artist 
angajat — unul din 
pionierii noii cine
matografii algeriene 
(Lakhdar-Hamina este, 
împreună cu Jamal 
Chanderli autorul pri
melor filme ale națiu
nii algeriene, scurt 
metrajele „Yasmina" 
și „Puștile libertății" 
— în 1961—1962 — șl 
apoi, el singur, al pri
mului lung metraj al- 
gerian).

„Anii de foc" con
stituie, de fapt, titlul 
ultimului episod al a-

cestei tulburătoare cro
nici cinematografice a 
„virstelor" națiunii al
geriene, azi indepen
dente, o cronică am
plă care include mai 
întți : „anii de cenu
șă". „anii de molimă", 
apoi ,jmii de. jăratic" 
și „ânul. de atac". Îs-, 
toria este evocată de 
Mohammed Lakhdar- 
Mamina, nu atît de la 
origini și pe firul cro
nologiei, cît în esen
ța, in permanențele ei

ceputul deceniului al 
cincilea al secolului 
nostru. O asemenea 
„permanență" era mi
zeria și sărăcia, care 
atingeau forme ce a- 
menintau însăși exis
tența oamenilor. Fata
litatea ostilă părea, 
pentru cei mai multi 
dintre locuitorii pă
mânturilor algeriene, 
întrupată in natura 
însăși : în soarele ce 
ardea ucigător, gonind 
parcă vîntul si norii, 
uscînd recoltele fira
ve (cultivate de oa
meni cu bucurie, spe
ranță) și lăsînd să 
moară vitele de sete.

„Cronica..." sugerea
ză. prin imagini de un 
patetism sobru, acest 
calvar secular al su
ferinței. Prezentînd 
revolta oamenilor îm
potriva condiției natu
rale. filmul arată cum 
se convertește ea în- 
tr-o revoltă mai întîi 
anarhică apoi organi
zată. împotriva ex
ploatatorilor coloniali.

înfruntînd nenumă
rate privațiuni si umi
lințe. trecînd Peste ra
vagiile unei molime

care i-a distrus fami
lia, pesto asprele în
cercări ale detențiunii 
politice, traversând ex
periența războiului 
contra lui Hitler și 
pentru apărarea unei 
„pairii-mame" al că
rei.. fiu nu se sim
țea, Ahmed ya avea 
puterea să reziste și 
să' continue, ferm și 
desihis, 'ridicată la 
rang de unic Si su
prem sens al existen
ței, lupta armată pen
tru libertate națională. 
Flacăra luptei întreți
nută de acest erou al 
insurecției declanșate 
la 1 noiembrie 1954 și 
soldate cu proclama
rea independenței la 
5 iulie 1962 va fi dusă 
mai departe de fiul 
său (omagiu adus ge
nerației care constru
iește Algeria de azi). 
Dureroasa experiență 
a lui Ahmed (Jorgo 
Voyagis) exprimă de 
fapt, pe cea a în
tregii națiuni căreia îi 
aparține, iar setea sa 
de dreptate și liberta
te, eroismul său sînt 
investite cu valori em
blematice.

Film de un realism 
poetic viguros, sobru, 
monumental prin sim
plitate, „Cronica ani
lor de foc“ conține 
deopotrivă valori do
cumentare și trimiteri 
simbolice — simboluri 
realizate prin perso
naje, replici, imagini 
de sine stătătoare sau 
secvențe într-o sime
trie semnificativă.

Consemnând eveni
mente ale istoriei nu 
prea îndepărtate a Al
geriei. „Cronica anilor 
de foc" se constituie 
într-un omagiu adus 
luptătorilor pentru li
bertate Si într-un crez 
emoționant in viitorul 
națiunii algeriene, stă- 
pine pe destinele sale.

Natalia STANCU

găzile noastre de ordine și 
disciplină ii interpelează 
ori de cite ori îi găsesc pe 
la ușa manifestărilor cultu
rale. prin parcuri, pe strada 
principală. Uteciștii le cer 
socoteală de ce nu se duc 
la lucru".

— Mă plimbam cu soțul 
meu — povestește tovarășa 
Condorovici — și am ob
servat un tânăr care 
strecura unui copil țigări 
străine să le vindă „pe sub 
mină". L-am întrebat cine 
e. Aflindu-i numele — Va- 
sile N. — mi-am amintit 
că e pe „lista neincadrați- 
lor“. L-am interpelat acolo, 
pe stradă, ce are de gind, 
de ce nu se prezintă la lo
cul de muncă. Mi-a răs
puns : „Nu lucrez, pentru 
că... nu-mi place orașul 
ăsta !“ Spuneți și dumnea
voastră, nu e sfidător ?

Ba da. Există. în catego
ria celor ce trebuie reedu
cați, și inși ce par impene
trabili. Sfatul bun, oricît 
de insistent și de bine ar
gumentat ar fi, cu oricită 
subtilitate ar fi vehiculat, 
pătrunde greu sau foarte 
greu cortina de prejudecăți 
și rele deprinderi după

care se ascund aceștia. 
Bineînțeles că mterlocuto- 
Eii noștri n-aveau de gind 
să depună armele. Se în
trebau insă ce pot face mai 
mult.

Am făcut un sondaj cu re
zultat foarte concludent. 
Ne-am deplasat la locurile 
de domiciliu ale tuturor 
celor ce constituie cazuri 
foarte dificile pentru acti
viștii Comitetului municipal 
U.T.C. Focșani. Am discu
tat cu secretarii organizați
ilor de partid din cartiere, 
cu președinții, comitetelor 
de cetățeni, cu președinții 
asociațiilor de locatari sau 
ai comitetelor de bloc. 
I-am întrebat ce cunosc 
despre tinerii în cauză și 
familiile lor. într-un caz 
sau două, Interlocutorii au 
tresărit : „Ce e cu ei ? Au 
rămas cumva in urmă 
cu plata întreținerii 7“ ori : 
„Au făcut cumva scandal 
în bloc ?“ în alte vreo două 
cazuri se știa că tînărul „a 
avut parcă ceva încurcături 
la miliție". în rest —nume 
ale unor necunoscut! sau, 
dacă erau cunoscuți — se 
știa că se află undeva „la 
o școală"... la „o faculta-

te“... ori că „muncesc, dar 
nu Se știe unde".

Societatea noastră se ca
racterizează prin climat să
nătos, prin opinie activă, 
prin generalizarea norme
lor eticii și echității socia
liste într-un asemenea mod

un păienjeniș de aparențe. 
Dar chiar în raport cu 
cei care și-ar etala de
ficientele de caracter și 
comportare cu aceeași os
tentație „în lume" și „aca
să", vecinii, oamenii cu 
prestigiu, tinerii din jurul

OPINIA PUBLICĂ 
ACȚIONEAZĂ

încît pină și indivizii — cu 
totul izolați — care le în
calcă iau un minim de mă
suri de precauție, ascunzin- 
du-și adesea adevăratele 
comportări la locul unde 
trăiesc în mod obișnuit, în
tre oamenii pe care ii in- 
tilnesc Zi de zi. Insul obraz
nic pe strada principală e, 
adesea, miel blind în car
tier, cel mult bizar ca ves
timentație. Trîndăveala, pa
razitismul, cultivate în 
„gașcă", sînt ascunse sub

locuinței se pot constitui 
intr-o opinie permanentă, 
insistentă, cu certe efecte 
educative.

Dar. pentru ca opinia pu
blică din cartier să se con
stituie și sâ acționeze cu 
efecte educative scontate 
este nevoie să fie informa
tă, să-i fie aduse la Cu
noștință atitudinile repro
babile. Există însă, din 
păcate, în activitatea unor 
organizații U.T.C., a altor 
organisme obștești cu răs

punderi pe linia educării 
și reeducării tinerilor, o 
anume reticentă. Să ne 
înțelegem limpede : ar fi 
neindicat, needucativ ca a- 
cești tineri să fie perma
nent arătați cu degetul, 
să li se pună pen
tru totdeauna stigmatul 
pe frunte pentru că au să- 
vîrșit o abatere sau alta. 
Dar atunci cind te afli in 
fața unor tineri refractari, 
care sfidează sfatul bun și 
legea, discreția exagerată 
nu-și are rostul. In ce pri
vește obligația și datoria de 
a munci nu există tocmea
lă. Nu pe calea tirguielilor 
interminabile trebuie aduși 
pe calea muncii cel care 
s-au invătat să trăiască pe 
spatele societății. Este de 
datoria organizațiilor U.T.C., 
a celorlalte foruri obștești 
ca, în situația tinerilor ce 
refuză munca, să informeze 
pe cetățenii din blocul și 
cartierul unde locuiesc, să-i 
antreneze să susțină, cu 
continuitate, munca de la 
om la om cu tinerii în cau
ză. iar pe cei mai refrac
tari să-i cheme în fata ob
știi și, în conformitate cu 
normele noastre morale și

juridice. Să se acționeze e- 
ficient pentru cuprinderea 
tuturor in cîmpul muncii.

Aflăm de la tovară
șul Ion Tănăselea, de 
pe strada Cuza Vodă nr. 
29, secretar al unei organi
zații de partid de cartier, 
că a ajutat-o, din proprie 
inițiativă, pe tînăra Maria
na F. să se încadreze la 
întreprinderea de confecții, 
că stăruie pentru recupe
rarea în spiritul muncii a 
unei alte tinere fără rost. 
Asociația locatarilor blocu
rilor de pe bd. Karl Marx 
se ocupă cu deosebită tra
gere de inimă de agitația 
vizuală, stimulează atitudi
nea combativă față de mi
cile abateri din viața micro- 
raionului. Din șase articole 
expuse la gazeta de perete a 
cartierului, in cinci se nomi
nalizau răspunderi, fapte și 
atitudini concrete ; in lipsă 
de alte probleme, tematica 
lor exclusivă se rezumă la 
întreținerea straturilor de 
flori și neplata fondului de 
rulment. N-ar putea fi oare 
exercitată virulența critică 
în demascarea unuia ca Iu
lian B., locatar al acelor

blocuri, despre care vecinii 
nu cunosc decit legendele 
țesute de părinți, în timp ce 
el refuză cu ostentație în
cadrarea în muncă ? Lumi
nița R. trebuia să se afle in
tegrată in colectivul între
prinderii de confecții ; co
mitetul U.T.C. s-a mulțumit 
să consemneze neprezen- 
tarea la lucru ; dar deputa
ta circumscripției electorale 
în raza căreia domicilia ti- 
năra vecină de stradă cu 
ea este tehniciană chiar la 
întreprinderea la care urma 
6ă se prezinte fata. Nu era 
firesc să i se ceară con
cursul ?

Trebuie înțeles limpede : 
față de cei care nu ono
rează prin muncă încre
derea și umanismul dovedi
te de societate. discreția 
datelor păstrate în sertarul 
instituțiilor municipale nu 
poate fi decit dăunătoare. 
Opinia publică trebuie in
formată, pentru a acționa 
prompt și în cunoștință de 
cauză, pentru a-și exercita 
rolul ei activ și educativ, 
în interesul celor în cauză, 
in interesul societății.

Modul.de
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LUCRĂRILE PRIMEI SESIUNI A COMISIEI MIXTE 
ROMÂNO-NIGERIENE DE COOPERARE ECONOMICĂ Șl TEHNICĂ

Marți au început la București lu
crările primei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-nigeriene de coope
rare economică și tehnică.

Delegația română este condusă de 
Ion Pătan, viceprfm-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, iar cea nigeriană de dr. A. 
Adewoye, ministrul federal al dez
voltării economiei.

Delegația economica liberiană a părăsit Capitala
La București au luat șfîrșit con

vorbirile între delegația română con
dusă de Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvornului. ministrul comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, și cea liberiană con
dusă de James Phillips jr., ministrul 
finanțelor, președintele părții libe- 
riene în Comisia mixtă de cooperare 
economică și tehnică.

La Tîrgul de mostre de bunuri de consum

«L 8 LEA 

TIRGK MOSTRE 
DE BUNURI M CONSUM

BUCURKSTI’77
<nl>ozițio»ml Piața Si.mhi* *

• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmlglu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul Giulești (la Muzeul mi
litar central) : Imn pentru oame
nii acestui pămint" — 11.
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Ta
il ase" (grădina Boema) ; Camping 
Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18,30.

U AUGUST - 11 SEPTtMBRC

După cum era de așteptat, actua
la ediție a Tîrgului de mostre de 
bunuri de consum se bucură de 
mare interes din partea publicului: 
în zilele care au trecut de la 
deschidere, peste 200 000 de vizi
tatori au trecut prin fața standuri
lor cu exponate. Demn de consem
nat este si volumul vînzărilor — 
circa 12 milioane lei — înregistrat la 
punctele comerciale din incinta tîr
gului. Fiecare articol etalat este 
examinat de ochiul exigent al vir
tualului cumpărător. Și nu puține 
sînt aprecierile și sugestiile pe 
care vizitatorii tîrgului le înscriu 
în registrele de impresii ale pavi
lioanelor sau în chestionarele ce 
li se inmînează. Faptul că. de data 
aceasta, vizitatorii s-au arătat dis
puși, mai mult decît la edițiile an
terioare. să-și exprime părerea 
(cam jumătate din numărul vizi
tatorilor adulti au răspuns la teste), 
a determinat pe organizatorii tîrgu
lui să suplimenteze numărul de 
chestionare menite să reflecte
preferințele publicului. de la
70 000. prevăzut inițial, la 100 000. 
Chiar din prima Zi au fost comple*  
tate' peste 7 000 de Chestionare; mus 
mărul lor alungind, la circa 69000 
in prezent. Paralel cu - testele or,. 

..ganizate de last:tuiul pentru eco
nomia comerțului’ interior si tu
rism, Centrul de estetică a. produ
selor din Ministerul , Industriei 
Ușoare a întreprins o interesantă 
acțiune de investigare a gustului 
public: sint supuse atenției, îndeo
sebi a gospodinelor, 700 articole de 
uz casnic, iar 600 modele de 
jucării așteaptă aprecierea și ob
servațiile părinților și, firește, ale 
copiilor; 5 000 de chestionare pri
vind bucătăria amenajată în inelul 
1 al pavilionului central vor fi di
fuzate în plicuri, urmînd ca ele să 
fie completate pe îndelete și tri
mise ulterior centrului de estetică 
industrială mai sus amintit.

Tot îh vederea cunoașterii cit 
mai exacte a opțiunilor consumato
rilor. a gusturilor și preferințelor 
lor sînt organizate o serie întreagă 
de acțiuni ce-si propun să orien

(Urmare din pag. I) 

înainte fuseseră prevăzute să se exe
cute eșalonat, din adoptarea metodei 
de preasamblare la sol a diverselor 
elemente de construcții metalice, din 
organizarea turnării bețoanelor și a 
transporturilor de pămint, agregate 
și alte materiale în schimbul de 
noapte, pentru ca aceste operații să 
nu stînjenească în nici un fel acti
vitatea de montaj din timpul zilei, 
din organizarea judicioasă, pînă în 
cele mai mici detalii, a fiecărui 
punct de lucru.

Dar graficele, oricîț de minuțios 
erau întocmite, rămîneau simple gra
fice. Esențial se dovedea a fi modul 
în care urma să se treacă la trans
punerea lor în practică. In această 
privință, un rol hotărîtor a fost atri
buit. în mod firesc, organizațiilor de 
partid, comuniștilor din Întreprinde
re si de pe șantier, care și-au asu
mat sarcina de a acționa în aSa fel 
Incit oamenii să înțeleagă că toate 
soluțiile preconizate pentru accele
rarea realizării investiției trebuie să 
fie aplicate și respectate întocmai. 
Secretarul comitetului da partid al 
întreprinderii beneficiare a fost de
semnat ca organizator al șantierului 
din partea comitetului municipal de 
partid. Această măsură a contribuit 
la grăbirea soluționării operati
ve, prin metodele specifice muncii de 
partid, a multor probleme pentru 
care înainte erau... pierdute săp- 
tămînl și luni în șir în ..labirin
turile" unui dispecerat mărunt șl 
lipsit de eficientă ; a dus la instau
rarea. pe baza definirii unor respon
sabilități și obligații reciproce preci

cinema
• Să nu crezi că nu mal exist i
SCALA — 9,30; 11,30; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
• Corsarul negru (ambele serii) : 
PATRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20.15, FAVORIT — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, FESTIVAL — 8,30; 11,15; 
14; 17; 26, GRADINA CAPITOL —
19,30, GRĂDINA DINAMO —
19.15. PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Cronica anilor de foc : VOLGA 
— 9: 12; 16; 19.
• Necunoscutul din noapte : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,30; 
17.15; 20, la grădină — 19.15, MO
DERN — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 19,15, VICTORIA — 
9,15; 11,45; 15,15; 17,45; 20.15.

Pe agenda sesiunii sînt înscrise 
examinarea modului cum se desfă
șoară acțiunile de cooperare româno- 
nigeriene, in spiritul înțelegerilor la 
nivel înalt convenite cu prilejul vi
zitei efectuate in acest an de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în Republi
ca Federală Nigeria, precum și ana
liza posibilităților de extindere și 
diversificare a relațiilor economice 
dintre țările noastre.

Cu acest prilej, conducătorii celor 
două delegații au semnat un aide- 
memoire privind dezvoltarea în con
tinuare a cooperării economice între 
România și Liberia în domenii de 
interes reciproc și intensificarea 
schimburilor de mărfuri.

★
In aceeași zi. delegația economică 

liberiană a părăsit Capitala.

DIALOGUL
CU PUBLICUL- 

ÎN PLINĂ
DESFĂȘURARE

teze mai bine producția bunurilor 
de consum, să ajute comerțul in 
formularea unor comenzi in cît 
mai strinsă concordantă cu nevoile 
reale ale pieței. Sînt prevăzute 30 
de consfătuiri cu consumatorii, iar 
unele dintre acestea — privind ar
ticolele electrotehnice, de uz cas
nic. aparatele de gătit și încălzit, 
articolele de sport-turism — au și 
avut loc. Zilele trecute, reprezen
tanții celor ce produc și comercia
lizează tricotaje și produse cosme
tice s-au întîlnit cu sute de cumpă
rători de diferite vîrste și categorii 
sociale. îh cadrul unor asemenea 
consfătuiri de lucru. în aceste zile 
au loc consfătuiri pentru a afla 
părerea publicului cu privire la 
produsele de panificație. con
servele si semiconservele de pește, 
corpurile de iluminat, articole
le de uz gospodăresc, conser
vele din carne, produsele lac
tate. chimice etc. Pentru pre
zentarea produselor noi. a ca
lităților lor funcționale, mai ales 
a acelora de mare complexitate — 
mașini de cusut electrice, diferite 
truse, dispozitive de ușurare a 
muncii casnice — sînt organizate de
monstrații practice pentru public; 
CențrgJju industriei confecțiilor și 
UCEC.0M prezintă,.. iu ... fiecare 
miercuri $1 Vineri, parăzi ale modei, 
iar ’ Centrala industriei tricotaj elor 
— în fiecare marți și joi.

Pe măsură ce onoratluni le de 
testare vor fi încheiate si prefe
rințele publicului, intr-un domeniu 
sau altul, devin cunoscute, ele vor 
fi puse la dispoziția colectivelor ce 
participă la lucrările de contractare 
a fondului de marfă pentru 1978. 
La contractări participă, pentru 
prima dată, consiliile reprezen
tanților consumatorilor, care vor 
fi purtătorii de cuvînt ai popu
lației din județele respective. 
Toate acestea creează condiții 
favorabile introducerii în fabrica
ție a tuturor produselor ce vot în
truni aprecierea publicului.

Rodlca ȘERBAN

NOUĂ LUNI AVANS!
se. a unei conlucrări strînse intre 
beneficiar, constructor și proiectant, 
făcînd posibilă înlăturarea nedorite
lor situații cînd unii încercau să se 
scuze arătînd cu degetul spre alții.

O asemenea optică și-a găsit ilus
trarea. în primul rînd, în sprijinul 
multilateral și operativ acordat de 
către beneficiar la rezolvarea promp
tă a unor probleme esențiale pentru 
bunul mers al activității.

Cum era de așteptat, n-au lipsit 
însă nici cazurile în care calculele 
avute îh vedere la întocmirea gra
ficelor de lucru amintite mai sus 
erau puse sub semnul întrebării de 
numeroasele elemente neprevăzute 
apărute ulterior. De fiecare dată, a- 
cestea păreau că vor determina mo
dificări în strategia stabilită pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă și 
scurtarea timpului de execuție a 
noilor capacități de producție. Și tot 
de fiecare dată, asemenea modificări 
au fost evitate. Pentru că nimeni 
n-avea voie să uite că realizarea 
investiției fusese clădită pe pilonii a 
două principii care constau; în nead- 
miterea nici unei aminări față de 
grafice, iar îh cazurile în care acest 
lucru nu era posibil — in găsirea 
unor soluții noi pentru reîncadrarea 
imediată in programul stabilit. Și 
ambele principii au putut fi respec
tate cu rigurozitate întrucît — așa cum 
ne-au spus inginerii șefi de lot Dan 
Roman și Sebastian Blejan — lă toa
te punctele de lucru ale șantierului 
a fost introdus acordul global. E 
drept anumite încercări pentru a- 
doptarea acestei forme de retribuție 
se făcuseră cu mult timp înainte, 
dar. cum acestea vizaseră nivelul

• Cantata pentru Chile t MIO
RIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20.
• Gloria nu cintă : CENTRAL — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30.
• Șl a venit ziua Umîilor negre :
FEROVIAR — 8.45; 10,30: 12.30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20.30.
• Benjl — 9; 11; 13; 15,45, Șapte 
zile — 18; 20 : COSMOS.
• Străină (ambele serii) : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19.30, TO
MIS — 9; 12; 16; 19, la grădină — 
19,45, AURORA — 9; 12; 16; 19, la 
grădină — 19.30.
• Micul vrăjitor și marele cinci : 
TIMPURI NOI — 9; 11; 13; ÎS; 17;
19,30.
• Omul liniștit (ambele serii) : 
GRIVIȚA — 9; 12; 16; 19. EFORIE
— 8.45; 11.30; 14,15; 17; 19.45.
e Rocky : ARTA — 9; 11.15; 13.30; 
15,45; 18; 20, ia grădină — 30.15,

Cronica zilei
In perioada 16—30 august o dele

gație a Mișcării Revoluționare Na
ționale pentru Dezvoltare din Ruan
da. condusă de Habarushake Clau- 
dien. membru al C.C. al M.R.N.D., 
a efectuat o vizită de prietenie in 
tara noastră.

Delegația a avut întîlniri la Con
siliul Central al U.G.S.R., la C.C. al 
U.T.C., la Consiliul Politic Superior 
al Armatei, la conducerea Ministeru
lui Sănătății și la Departamentul 
Cultelor. Totodată, au fost vizitate 
unități economice din industrie și 
agricultură, obiective sociale, edili
tare. culturale, istorice și turistice 
din municipiul București, din jude
țele Argeș șl Constanta.

In încheierea vizitei, oaspeții s-au 
întîlnit. la sediul C.C. al P.C.R., cu 
tovarășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
sectie la C.C. al P.C.R., cu care au 
avut un schimb de informații refe
ritor la activitatea și preocupările 
actuale ale P.C.R. șl M.R.N.D.

★
Marți seara a sosit în Capitală o 

delegație a Federației Sindicatelor 
Libere Germane (F.D.G.B.), condusă 
de Harry Tisch. președintele Consi
liului Central al F.D.G.B., care, la in
vitația Consiliului Central al U.G.S.R.. 
vă face o vizită de prietenie Si schimb 
de experiență in tara noastră.

La aeroportul Otopeni delegația a 
fost salutată de tovarășii Gheorghe 
Pană, președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. de activiști ai Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Au fost de fată Siegfried Bock, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești. și alți membri ai ambasadei.

★
La invitația Consiliului National al 

Femeilor a sosit in tara noastră Pen
tru o vizită de prietenie si schimb 
de experiență o delegație a Federa
ției Femeilor Social-Democrate din 
Suedia, condusă de Lisa Matsson, 
președinta organizației.

Delegația a fost primită de tovarășa 
Lina Ciobanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R . 
președinta Consiliului Național al Fe
meilor.

★
Marți a avut loc. la Giurgiu, întâl

nirea de lucru între loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, și Iordan Mladenov, ministrul 
electronicii și electrotehnicii din 
R.P. Bulgaria.

în spiritul înțelegerilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov, In cadrul întîl- 
nirii s-au analizat și convenit măsuri 
pentru lărgirea, în continuare, a coo
perării și specializării în domeniul 
tehnici de calcul, electronicii, mij
loacelor de automatizare și electro
tehnicii dintre cele două țări.

★
Marți. 30 august, a sosit la Bucu

rești Țagaanlamin Dughersuren, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Populare 
Mongole în Republica Socialistă 
România.

★
Cu prilejul Zilei armatei Turciei, 

atașatul aero, colonelul Ozltan Kaya, 
și atașatul militar și naval al acestei 
țări la București, maiorul Șener 
Eruygur, au oferit marți seara o re
cepție în saloanele ambasadei. AU 
participat generali și ofițeri superiori 
ai forțelor noastre armate, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. alte persoane oficiale. Au luat 
parte șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la București, atașați mili
tari șl alți membri ai carpului diplo
matic. (Agerpres).

LOTO

Faza I

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA DIN 30 AUGUST 1977

Extragerea I : 5t 20 56 81 37 72 22
34 57 18 86 39

Extragerea a n-â ; 23 15 42 89 36 79
49 3 78 32 87 70

Faza a n-a
Extragerea a Iii-a : 74 11 14 87 84 52
Extragerea a IV-a : 90 5 36 61 19 13
Extragerea a V-a : 10 76 88 8 33 75
Fond de cîștigurl : 608 997 lei

întregului șantier, nu lăsau să se în
trevadă nici un fel de rezultate 
practice. De data aceasta, sistemul 
de lucru in acord global a fost intro
dus, pe bază de contract, la nivel do 
echipă, membrii acestora fiind di
rect interesați în efectuarea, într-un 
timp cît mai scurt, a unui volum rit 
mai mare de lucrări. In aceste con
diții. maiștrii au început să se Pre
ocupe mai îndeaproape de buna or
ganizare a muncii și de folosirea ra
țională a oamenilor din formațiile 
lor. iar aceștia să-și etaleze calită
țile de adevărati gospodari, execu- 
tînd în mod conștiincios lucrările 
încredințate. Efectele : au dispărut 
forfota și vinzoleala fără rost, in 
fiecare echipă s-au accentuat efor
turile pentru policalificare, in vede
rea executării și a altor lucrări de- 
cit cele în care erau specializate.

Dincolo de asemenea schimbări 
operate în modul de a gîndl și a ac
ționa al oamenilor, măsurile adoptate 
în ultimul timp pe acest șantier își 
găsesc o reflectare elocventă in re
zultatele obținute : în numai ci te vă 
luni obiectivul preconizat in graficele 
stabilite la începutul trimestrului tre
cut a fost atins : lucrările de extin
dere a halei de mașini grele au fost 
terminate cu 9 luni mai devreme.

Este o experiență care, după cum 
se vede, Se recomandă dă la sine. 
Drept urmare, Comitetul municipal 
de partid București și-a propus să o 
extindă și pe alte șantiere de inves
tiții, ceea ce va permite ca o bună 
parte din noile capacități de produc
ție să fie finalizate înainte de ter
men.

BUCEGI — 9,30; 12; 15; 17,30; 20, 
ia grădină — 19,30.
• Desene animat*  — 9.30; 11,15;
16,30, Doamna cu cățelul — 13; 
14,45; 18,15; 20: DOINA.
• Robin Hood junior : GRĂDINA 
PARC-HOTEL — 20.
• Dragoste, mare e puterea ta :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Bunicul șl doi dellncvențl mi
nori : MUNCA — 9.30; 11,30; 13,30 
15,30; 17.30; 19,45.
• Potopul (seriile iii-iv) : fe
rentari — 10; 13; 16; 19.
• Ah, Jonathan, Jonathan : CO- 
TROCENI — 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• B.D. la munte șl la mare : 
PACEA — 16; 18: 20.
• Inspectorul șl fantoma : LIRA 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Premiera : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Pledoarie pentru dragoste : 
POPULAR — 16; 18; 29.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

TRINIDAD-TOBAGO

Excelenței Sale Domnului ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad-Tobago

Port Of Spain
In numele poporului român și al meu personal, îmi este deosebit de plă

cut să vă adresez, cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării inde
pendenței țării dumneavoastră, călduroase felicitări, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de noi realizări poporului prieten din Trinidad- 
Tobago pe cajea dezvoltării sale libere și independente.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ERIC WILLIAMS
Primul ministru al Republicii Trinidad-Tobago

Port Of Spain
Cu ocazia aniversării proclamării independenței Republicii Trinidad- 

Tobago. am plăcerea să vă transmit, în numele guvernului român și ăl med 
personal, cordiale felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului țării dumneavoastră.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Poporul statului Tri
nidad-Tobago sărbăto
rește astăzi împlinirea 
unui deceniu si jumă
tate de la dobîndlrea 
independentei.

Situate la nord-est 
de coastele Americii 
de Sud, insulele Tri
nidad șl Tobago (su
prafață — 5128 kmp, 
peste un milion de 
locuitori) fac parte 
din arhipelagul Anti- 
lelor mici ; de la des
coperirea lor de către 
Columb. în 1498, au 
fost colonie spaniolă 
pînă la sfirșitul seco
lului al XVIII-lea, 
cînd au devenit pose
siuni britanice ; intre 
anii 1958—1962 au fă
cut parte din Federa
ția Indiilor de Vest.

In momentul obți
nerii independentei,

statul Trinidad-Tobago 
avea o economie slab 
dezvoltată, redusă la 
monoproducție — ex
tragerea petrolului. 
Prin trei planuri eco
nomice succesive, a- 
ceastă caracteristică a 
început să fie corija
tă. Autoritățile de la 
Port of Spain au ini
țiat un șir de măsuri 
de valorificare în in
teresul national a re
surselor naturale ale 
tării, in primul rind a 
petrolului și a gazelor 
naturale, de diversifi
care a economiei și de 
stimulare a unor ra
muri industriale de 
bază, ca industria pe
trochimică. Concomi
tent, s-au introdus 
măsuri de reglemen
tare a investițiilor 
străine și s-a extins

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Comportarea sportivilor români 
la „Universiadă" elogiată in presa străină

Comentînd întrecerile de gimnasti
că din cadrul „Universiadei" de la 
Sofia, ziarul parizian „L’Equipe" re
marcă valoarea ridicată a concursului 
feminin, care a fost dominat de Ali
ne. Goreac. reprezentantă a scolii ro
mânești de gimnastică, strălucit ilus
trată și anul trecut la Jocurile olim- 
pice de către Nadia Comăneci <și Teo
dora Ungurcanu.

Românca Alina Goreac — sublinia
ză comentatorul — se remarcă îndeo
sebi la paralele inegale, exercițiul 
său la acest aparat situindu-se la un 
nivel foarte apropiat de cel al Nadiei 
Comăneci. Campioana mondială uni
versitară, cu o înfățișare plăcută, a 
fost Una dintre aparițiile ce ne-au 
produs clipe de înaintare. urmărind 
concursul de gimnastică, un spectacol

CAIAC

„Cursa de mare fond 
pe Dunăre" a revenit 
echipei Delta-Tulcea

A luat rfirsit competiția de caiac 
„Cursa de mare fond pe Dunăre", 
organizată de Uniunea sindicatelor 
din agricultură, industrie alimentară 
și ape în colaborare cu Consiliul ju
dețean al sindicatelor din Tulcea. La 
această Întrecere, care a început la 
Brăila si s-a încheiat la Sulina. de-a 
lungul a 9 etape, care au măsurat 
aproape 300 km. au participat tineri 
sportivi din întreaga tară. Trofeul 
oferit de organizatori a revenit for
mației C.S.M. Delta Tulcea, urmată, 
în clasamentul general, de Ancora 
Galați și de Constructorul Timișoara.

Vremea în luna septembrie
Potrivit prognozei Institutului me

teorologic. in septembrie temperatura 
medie lunară va ti puțin sub normal. 
Intervale mai calde în prima jumătate 
a lunii, cînd cerul va prezenta înseni
nări mal persistente. Temperaturi mai 
scăzute vor fi între 16—21 și 26—30 
septembrie, cînd in nordul țării și în 
Transilvania condițiile atmosferice vor 
fi favorabile producerii brumei. Pre
cipitațiile se vor încadra în limitele 
normale șl vor fi mai frecvente în a 
doua parte a lunii, cind în zona de 
țnunte vor fi Și sub formă de lapovlță 
șl ninsoare.

Intre 1 și 11 septembrie vremea va fi 
!n general frumoasă, cu cer variabil. 
Vor cădea ploi izolate, mal ales sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice, mal frecvente in primele zile 
șl în a doua parte a intervalului. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, local mai , coborîte 
în estul Transilvaniei și in nordul ță
rii, iar cele maxime vor oscila între 16 
și 26 grade, izolat mai ridicate. Dimi
neața se va semnala ceață locală.

Intre 12 și 15 septembrie, vremea va 
fi caldă, cu cer variabil, mal mult se
nin noaptea șl dimineața. Spre stirșl- 
tul acestui interval se vor semnala a- 
verse Izolate de ploaie. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat șl va predomina 
dih sud-vest. Temperaturile minime

• Pușca veche t BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,15, la gră
dină — 19,45.
• Pasărea albastră — 15.30, în
toarcere tirzie — 18; 20,15 : DRU
MUL SĂRII.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici — 9; 11; 13, Salvele Aurorei
— 15.30; 18; 20 : FLOREASCA.
• Nemuritorii : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Lumea animalelor *-  9,30; 11,30;
13,30, Acești vecini „minunați- — 
16 ; 18; 20 : FLACARA.
• Urmărire la Amsterdam : GRĂ
DINA LIRA — 20,15.
• Cldul (ambele serii) : GRA
DINA FESTIVAL — 19.30.
« Timidul : GRĂDINA FLACARA
— 20.
• Un gentleman in Vestul sălba
tic : GRADINA MOȘILOR — 
19,45. 

A

controlul statului în 
principalele sectoare 
de activitate.

Intre România și 
Trinidad-Tobago s-au 
statornicit și se dez
voltă relații de cola
borare prietenească, 
care cunosc o conti
nuă evoluție ascen
dentă. Vizita efectua
tă acum doi ani în 
tara noastră de pri
mul ministru Eric 
Williams a deschis 
noi perspective legă
turilor reciproce prin 
semnarea unor docu
mente menite să acce
lereze colaborarea în 
domeniile economic și 
tehnico-științific. co
respunzător Intereselor 
ambelor popoare, cau
zei generale a înțele
gerii și progresului.

în sine, care nu te plictisește nici
odată.

Dacă Alina Goreac a dominat la in
dividual. ea s-a integrat perfect si în 
cedrul unei valoroase echipe. în care 
Anca Grigoras și Gabriela Truscă au 
cucerit și ele medalii la concursul pe 
aparate —.notează trimisul special al 
ziarului „L’Equipe".

Referindu-șeja._. turneul de polo pe 
apâ,“raîh... cadrul Jocurilor mondiale
universitare, comentatorul sportiv al 
agenției bulgare B.T.A. evidențiază 
performanta echipei României „care 
a obținut medalia de aur. și â practi
cat un ioc puternic și constant ca va
loare. din prima pînă în ultima zi a 
competiției, cînd a învins selecționata 
Italiei".

În cîteva rînduri
• Ieri au început la Sibiu campiona

tele balcanice de călărie. în proba in
dividuală nr. 1. pe primul loc s-a cla
sat C. Vlad (România), urmat de Oscar 
Recer (România) și Gheorghe Iankov 
(Bulgaria). La juniori, îh aceeași pro
bă primul loc a revenit lui Gruia 
Deac (România), urmat de Petre 
Fleșcher și L. Matran. ambii dih lotul 
român, in timp ce pe loctil patru s-a 
clasat C. Failis (Grecia)..

• Echipa de fotbal Ălasr din Kuweit, 
care întreprinde un turneu în tara 
noastră, a jucat Ieri. în Capitală, cu 
formația Dinamo. Scor 4—0 (0—0) în 
favoarea jucătorilor români.
• Turneul internațional de tenis 

din localitatea Harrison (New York) 
a luat sfîrșit cu victoria ărgentinea- 
nului Guillermo Vilas, care l-a învins 
în finală cu 6—2. 6—0 pe Uie Năstase.

vor fi cuprinse intre 8 șl 18 grade, iar 
cele maxime Intre 20—30 grade.

Intre 16 și 21 septembrie, vremea va 
deveni in general instabilă, cerul Vă fi 
mai mult noros .in sudul și estul țârii, 
unde vor cădea ploi cate vor avea șl 
caracter de averse însoțite de descăr
cări electrice. In celelalte zone ploile 
vor fi locale. Vîntul va prezenta in
tensificări de scurtă durată în sudul șl 
estul țării, predominînd din est și 
nord. Temperaturile vor fi în scădere, 
minimele osciliild întră 4 Și 14 grade, 
izolat mai coborite în estul Transilva
niei șl în nordul țării, unde condițiile 
vor fi favorabile producerii brumei, 
iar maximele între 14 șl 24 grade.

între 22 și 25 septembrie vremea se 
va menține instabilă și vor cădea ploi 
locale. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 4 șl 14 grade, lat Ceife 
maxime între 15 și 25 grade.

In ultimele zile ale lunii, vremea se 
Va răci, cerul va fi temporar noros și 
vor cădea ploi locale, mal frecvente in 
vestul țării șl în zonele de deal. La 
munte se vor semnală lapoviță șl nin
soare. Vîntul va prezenta intensificări 
locale de. scurtă durată, predqminînd 
din sectorul nordic. Temperaturile mi
nime vor oscila intre 2 șl 12 grade, mai 
coborîte în estul Transilvaniei șl în 
nordu) țării, unde condițiile atmosfe
rice vor fi favorabile producerii bru
mei. Maximele vor fi cuprinse intre 12 
și 22 grade.

• Frații mei, păsări călătoare : 
GRADINA TITAN — 20.
• Șapte păcate : GRADINA UNI
REA — 19,30.

teatre

încheierea vizitei oficiale 
a primului ministru al statului Israel

La invitația tovarășului Manea 
Mănescu, primul ministru al gu
vernului român, Menahem Begin, 
primul ministru al statului Israel, a 
efectuat o vizită oficială în Republi
ca Socialistă România, între 26 și 30 
august 1977. In cursul vizitei, primul 
ministru israelian a fost acompaniat 
de doamna Aliza Begin, precum și 
de Ephraim Evron. directorul general 
al Ministerului Afacerilor Externe. 
Vechiei Kadishai. directorul Cabine
tului primului ministru, și de alte 
persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, l-a primit pe primul mi
nistru al statului Israel. Menahem 
Begin, cu care a avut convorbiri cu 
privire la unele aspecte ale raportu
rilor bilaterale, precum și la unele 
probleme internaționale actuale. în
deosebi in ceea ce privește reglemen
tarea situației conflictuale din Orien
tul Mijlociu. Exprimind punctele lor 
de vedere cunoscute, cele două părți 
au subliniat necesitatea instaurării 
Cît mai urgente a unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu. De 
ambele părți s-a considerat că deși 
există deosebiri de vederi în proble
mele privind căile de reglementare a 
situației din Orientul Mijlociu, esen
țial este sporirea eforturilor în ve
derea asigurării unei păci drepte și 
trainice în zonă. Deosebirile de ve
deri în această privință nu trebuie 
să afecteze relațiile prietenești din
tre, cele două popoare.

La aceste convorbiri au fost pre- 
zenți din partea română tovarășii 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului român, și George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
iar din partea israel iană E. Evron, 
directorul general al M.A.E. Au fost 
prezența, de asemenea, Ion Covaci, 
ambasadorul României în statul

Plecarea din Capitală
Marți dimineața a părăsit Capitala 

primul ministru al statului Israel, 
Menahem Begin, și persoanele care 
l-au isusoțit în vizita oficială efectua
tă îh țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, premierul israelian a fost 
salutat de primul ministru al Gu

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind spațiul aerian al Republicii Socialiste România, exprim, domnule 
președinte, în numele soției mele, al colegilor și al meu personal, profunda 
gratitudine pentru primirea călduroasă și ospitalieră de care ne-am bucurat 
în timpul vizitei de cinci zile în România.

în timpul șederii noastre în țara dumneavoastră am învățat să admirăm 
frumusețea României și respectul de care se bucură președintele său.

Cele mai călduroase urări de sănătate și fericire către poporul român. 
Cu sinceritate,

MENAHEM BEGIN

0 contribuție Ia dezvoltarea relațiilor 
româno-israeliene, la promovarea 

destinderii și colaborării internaționale
Coexistența pașnică între state cu 

orînduirl sociale diferite și. in strinsă 
legătură cu aceasta, extinderea dialo
gului international, practica schimbu
rilor directe de păreri se impun tot 
mai mult pe cele mai diferite meri
diane ca un cuns precumpănitor in. 
Viata internațională, pe care România 
II promovează cu consecventă prin 
întreaga fia politică externă.

.Acesta este și contextul în care a 
avut loc vizita oficială în tara noas
tră a primului ministru al statului is
raelian. Menahem Begin, la invitația 
primului ministru al guvernului ro- 
mân. Manea Mănescu. cu care a pur
tat convorbiri. Premierul israelian a 
fost primit, de asemenea, de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
cursul discuțiilor fiind abordate atit 
probleme ale relațiilor bilaterale, cît 
și probleme internaționale, de interes 
reciproc.

După cum este cunoscut, relațiile 
bilaterale se desfășoară normal, vizita 
însăși înscriindu-se pe acest făgaș. 
Este indiscutabil că in cadrul acestei 
evoluții există încă posibilități de 
dezvoltare a conlucrării economice, 
tehnico-știintifice. culturale, de extin
dere a ariei de cooperare în sfera 
producției și intensificare a schimbu
rilor comerciale ; identificarea unor 
astfel de posibilități si domenii con
crete, a căilor de fructificare a lor 
a constituit unul din subiectele con
vorbirilor cu prilejul vizitei, expri- 
mindu-.se dorința reciprocă de a se 
dezvolta în continuare relațiile pe di
ferite planuri. Baza corespunzătoare 
unei asemenea dezvoltări o constituie, 
în concepția tării noastre, respectarea 
neabătută a principiilor independen
ței și suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului în tre
burile interne si avantajului reciproc, 
singurele în măsură să asigure cola
borarea normală între state.

Este evident că dezvoltarea pe o 
asemenea temelie a relațiilor româ
no-israeliene slujește intereselor 
celor două țări, ca și cauzei păcii 
și înțelegerii între națiuni, edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte.

în același timp au fast examinate, 
intr-un spirit sincer și deschis, un 
șir. de probleme ale actualității in
ternaționale și. în mod deosebit, 
problemele situației din Orientul 
Mijlociu. Se poate aprecia, cu de- 
Dlin temei, că discuțiile purtate au 
avut un caracter util, permițînd o 
cunoaștere mai bună, mai clară a 
pozițiilor fiecărei țări fată de aceste 
probleme.

Așa cum se știe, România este 
profund îngrijorată de menținerea 
focarului de tensiune și conflict din 
Orientul Mijlociu. în condițiile in
terdependentelor tot mai strînse ale 
lumii de azi. încordarea din această 
zonă se răsfrînge negativ asupra 
regiunilor înconjurătoare — țările li
mitrofe Mediteranei. Europa in ge
neral — România fiind ca atare ne
mijlocit interesată, alături de nume
roase alte țări. într-o soluționare cît 
mai grabnică, prin mijloace pașnice, 
a conflictului din această parte a 
globului.

In cursul convorbirilor, președinte
le Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
încă o dată, cu toată claritatea, po
ziția consecventă a României socia
liste cu privire la căile și modali
tățile unei asemenea soluționări. în 
concepția tării noastre, subliniată cu 
fermitate și cu acest prilej, stator
nicirea unei păci juste și trainice în 
Orientul Mijlociu impune retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din. 
1967. recunoașterea intereselor și as
pirațiilor legitime ale poporului arab 
palestinean. inclusiv a dreptului său 

Israel, șl Shamay Cahana. ambasado
rul Israelului in România.

Primul ministru al guvernului ro
mân. tovarășul Manea Mănescu, și 
primul ministru al statului Israel, 
Menahem Begin, au avut discuții 
oficiale, desfășurate într-o atmosferă 
destinsă, de deplină sinceritate. In 
cursul acestor discuții s-a procedat 
la un larg schimb de informații cu 
privire la preocupările actuale ale 
celor două țări pe plan economic și 
social-politic. De asemenea, primii 
miniștri român și israelian au făcut 
un schimb de păreri asupra stadiului 
actual al relațiilor bilaterale în dife
rite domenii de interes comun și 
perspectivelor acestora, precum și 
asupra unor probleme internaționale.

S-a convenit să se acționeze in 
continuare pentru dezvoltarea rela
țiilor pe plan bilateral și pe plan in
ternational, în domenii de interes 
comun.

Primul ministru al statului Israel, 
Menahem Begin, precum și persoa
nele care l-au însotit au vizitat obiec
tive social-culturale din București și 
din județul Brașov. Primul ministru 
israelian a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism. Primul ministru al gu
vernului român a oferit un dineu 
oficial în onoarea primului ministru 
al statului Israel.

La încheierea vizitei, primul mi
nistru Menahem Begin a exprimat 
mulțumiri sincere primului ministru 
Manea Mănescu și guvernului român 
pentru primirea care i-a fost rezerva 
tă în timpul vizitei sale oficiale in 
România.

Primul ministru al statului Israel 
l-a invitat pe primul ministru al gu
vernului român să efectueze o vizită 
oficială în Israel. Invitația a fost 
acceptată, data vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior pe cale diplomatică.

vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, de 
Gheorghe Cioară, viceprim-ministru 
al guvernului, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Ion Covaci, am- 
basadorul României la Tel Aviv, 
Shamay Cahana, ambasadorul Israe
lului la București.

de a-8i crea un stat național propriu, 
asigurarea independenței și suvera
nității tuturor țărilor din regiune. 
Este bine cunoscut că în ce privește 
problema situației conflictuale din 
Orientul- Mijlociu, ca și din oricare 
zonă a globului, tara noastră împăr
tășește cu hotărîre convingerea că 
unica modalitate de rezolvare este 
cea politică, avîndu-se in vedere că 
orice confruntări generează grave 
pericole atit pentru popoarele di
rect implicate, cît și pentru cauza 
indivizibilă a păcii generale. în acest 
context, țara noastră se pronunță, 
asa cum s-a reafirmat și cu ocazia 
actualelor convorbiri de la București, 
pentru reluarea Conferinței de La 
Geneva, cu participarea tuturor păr
ților interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei ; 
aceasta cu atit mai mult cu cît este 
astăzi larg recunoscut, pe plan in
ternațional, că o reglementare cu 
adevărat trainică este de neconceput 
fără rezolvarea problemei poporului 
palestinean.

Desigur, în rezolvarea politică a 
problemei Orientului Mijlociu un rol 
sporit revine Organizației Națiunilor 
Unite, fiind vorba de o problemă 
care privește întreaga comunitate a 
națiunilor și care reclamă sprijinul 
larg al tuturor forțelor iubitoare de 
pace. „Situația internațională — ară
ta recent tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— cere să fie sporite eforturile tu
turor popoarelor pentru instaura
rea unei păci trainice și juste în 
Orientul Mijlociu, pentru evitarea 
oricăror confruntări militare."

în acest spirit, în cursul convorbi
rilor de la București președintele 
României socialiste a exprimat con
vingerea că in abordarea probleme
lor din această zonă va prevala ra
țiunea, că părțile implicate în con
flict vor renunța la orice acțiune de 
natură să complice și să agraveze 
situația existentă, că țările direct in
teresate, toate statele de pe glob își 
vor intensifica strădaniile în vederea 
unei soluționări politice. O asemenea 
reglementare ar fi in deplină concor
danță cu interesele fundamentale ale 
tuturor popoarelor din regiune — 
care de-a lungul mileniilor au adus 
atitea contribuții de preț la patrimo
niul de civilizație și cultură al ome
nirii — ar favoriza transformarea O- 
rientului Mijlociu într-o zonă a liniș
te! și bunei vecinătăți, a încrederii si 
colaborării pașnice, ale cărei popoare 
să-și poată consacra în întregime e- 
forturile activității constructive, pe 
calea propășirii și bunăstării.

Desigur, între România și Israel 
există deosebiri de vederi în proble
mele privind căile de reglementare 
a situației în Orientul Mijlociu, dar, 
în concepția țării noastre, existenta 
unor asemenea deosebiri nu trebuie 
să afecteze relațiile dintre cele două 
popoare, ci, dimpotrivă, evidențiază 
utilitatea dialogului. Importantă este, 
in acest sens, concluzia comună pri
vind însemnătatea esențială a inten
sificării acțiunilor îndreptate spre asi
gurarea unei păci juste și durabile 
in zonă.

Neîndoios, oferind posibilitatea dis
cutării sincere și deschise a unor 
probleme de interes comun, atît pe 
plan bilateral cît și pe planul vieții 
internaționale, vizita în România a 
primului ministru israelian, convor
birile purtate cu acest prilej se în
scriu ca o contribuție la dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor dintre 
cele două țări, la stimularea efortu
rilor pentru realizarea păcii în Orien
tul Mijlociu, la cauza destinderii și 
colaborării internaționale.

Romulus CAPLESCU
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încheierea lucrărilor sesiunii 
Comitetului pentru dezarmare
Delegația românâ a acordat o atenție specială elaborării 

programului cuprinzător de dezarmare
GENEVA 30 (Agerpres). — Marti 

s-au încheiat la Geneva lucrările se
siunii Comitetului de dezarmare. în 
ședința finală, desfășurată sub pre
ședinția șefului delegației române, 
ambasadorul Constantin Ene. au luat 
cuvîntul reprezentanții Mongoliei, 
S.U.A. și U.R.S.S. A fost adoptat ra
portul anual al comitetului către A- 
dunarea Generală a O.N.U.

Sesiunea comitetului din acest an 
a avut înscrise pe agenda sa de lu
cru teme considerate centrale pentru 
demararea unui proces de dezarmare 
reală cerut cu insistentă de către în
treaga comunitate internațională — 
dezarmarea nucleară — în special, 
încetarea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară, interzicerea armelor 
chimice, interzicerea noilor arme de 
distrugere în masă, elaborarea și a- 
doptarea unui program cuprinzător 
de dezarmare.

în ciuda speranțelor existente la 
începutul activității din acest an a 
comitetului. întreținute de declarații
le unor state privind hotărîrea lor 
de a trece la negocierea unor mă
suri reale de dezarmare, lucrările 
comitetului nu s-au soldat cu rezul
tatele așteptate. Desigur, nu se poa
te spune că în comitet au lipsit ideile 
sau propunerile concrete care ar fi 
putut constitui o bază solidă de ne
gociere. Raportul evidențiază prezen
tarea a peste 25 de documente de 
lucru privitoare la diferite aspecte 
ale temelor în dezbatere, printre care 
două proiecte de tratat privind in
terzicerea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară prezentate de Suedia 
și U.R.S.S., a unui proiect de tratat, 
depus de U.R.S.S., privind interzi
cerea noilor tipuri de arme de dis
trugere în masă, precum și numeroa

Întrevedere între tovarășii 
T. Jivkov si J. Tedenbal » »

SOFIA 30 (Agerpres). — Todor 
Jivkov. prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar. pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a avut la Sofia o întîlnire 
cu Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al R.P.

BENIN

Documente adoptate de Consiliul Național al Revoluției
COTONOU 30 (Agerpres). — Consi

liul Național al Revoluției al Repu
blicii Populare Benin a adoptat tex
tele defjnitive ale proiectului de Con
stituție și primului plan de stat de 
dezvoltare economică.

Legea fundamentală a Republicii 
Populare Benin prevede crearea unui 
stat în care rolul conducător îl va 

PREOCUPĂRI SOCIAL-ECONOMICE 1N ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE 

tanzania : Proiecte de largă cuprindere 
pe calea edificării vieții noi

se idei sau documente relativ la 
armele chimice sau programul cu
prinzător de dezarmare.

Pe fondul acestor preocupări, co
mitetul a hotărit. la inițiativa dele
gațiilor țărilor nealiniate sau neutre, 
să lase deschisă posibilitatea convo
cării unei noi sesiuni suplimentare în 
cazul în care vor exista condițiile 
negocierii unui acord pe temele pri
oritare înscrise pe agenda sa, cum ar 
fi. spre exemplu, interzicerea tuturor 
experiențelor cu arma nucleară sau 
interzicerea armelor chimice.

Pe parcursul lucrărilor comitetului 
din acest an. în lumina documentu
lui privind poziția României în pro
blemele dezarmării prezentat O.N.U. 
în 1975 cît și a celorlalte documente 
de stat și de partid privind dezarma
rea. delegația tării noastre a militat 
pentru stimularea negocierilor din 
comitet și adoptarea unor măsuri 
concrete de dezarmare potrivit cere
rilor și priorităților formulate de A- 
dunarea Generală in rezoluțiile sale. 
De o manieră concretă sînt redate în 
raportul comitetului principiile fun
damentale pe care tara noastră le 
consideră necesar a fi reflectate în 
fiecare din proiectele de tratat pre
zentate comitetului.

Delegația română a acordat o aten
ție specială elaborării si adoptării 
Programului cuprinzător de dezarma
re. document care ar urma să consti
tuie planul de acțiune al întregii co
munități internaționale pentru reali
zarea dezarmării. în primul rind a 
dezarmării nucleare. în legătură cu 
această temă a fost adoptată o hotă- 
rîre care. în esență, prevede crearea 
unui grup de lucru la începutul se
siunii din 1978 pentru examinarea și 
adoptarea unui astfel de program.

Mongole, care se află într-o vizită 
de prietenie în Bulgaria. A avut loc 
un schimb de păreri asupra posibili
tăților extinderii relațiilor bilaterale 
pe multiple planuri, precum si asupra 
unor probleme internaționale actuale, 
ale mișcării comuniste si muncito
rești internaționale, transmite agen
ția B.T.A.

avea alianța dintre muncitori și ță
rani. Noua constituție prevede, de a- 
semenea. edificarea în Benin a tutui 
stat socialist.

Planul de stat de dezvoltare a re
publicii stipulează crearea unei eco
nomii naționale independente. în care 
sectorul de stat va fi preponderent.

Partidele TANU și Afro-Shirazi 
au netezit terenul. Aceste două 
partide au adus republicii unifica
te libertatea politică, au smuls ca
pitalului străin controlul economiei 
exercitat din afară, au creat struc
turile fundamentale necesare edifi
cării societății socialiste. Acum se 
pune problema construirii propriu- 
zise a acesteia".

Intr-adevăr, în deceniul care a 
urmat adoptării Declarației de la 
Arusha au survenit importante 
schimbări în viata politică Și so- 
cial-economică a tării. Au fost na
ționalizate băncile, companiile de 
asigurări, numeroase mari firme. 
Pămîntul. subsolul, pădurile și re
sursele energetice au devenit pro
prietatea poporului. Statul deține 
toate întreprinderile care au o im
portantă majoră pentru ecoiîomie ; 
investițiile de stat domină, de ase
menea, sectorul mixt. Naționaliza
rea proprietăților imobiliare mari 
și mijlocii, efectuată în 1971, a per
mis îmbunătățirea condițiilor de 
locuit ale oamenilor muncii, creș
terea veniturilor statului.

Progrese notabile au fost înregis
trate în agricultură. în care lucrea
ză peste 90 la sută din populație. 
Guvernul și-a concentrat eforturile 
asupra transformărilor calitative în 
organizarea muncii și a structurii 
sociale în mediul rural. Au fost 
naționalizate zeci de mari ferme 
particulare apartinînd străinilor. 
Paralel este încurajată mișcarea 
cooperatistă și se află în curs de 
înfăptuire „programul u.iamaa" 
(„ujamaa" în limba swaheli înseam
nă „fraternitate, muncă colectivă"), 
în prezent, peste 10 milioane de 
țărani lucrează în unități agricole

AFRICA AUSTRALĂ
„Regimul rasist 

nu va putea stăvili lupta 
maselor asuprite 

din R.S.A.“
Președintele Partidului Congresului 

National African din R.S.A..- Oliver 
Tambo. a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
Stockholm că „indiferent de potenția
lul militar de care dispune, regimul 
rasist de la Pretoria nu va putea 
stăvili lupta maselor asuprite din Re
publica Sud-AI'ricană împotriva sis
temului inuman de apartheid si 
discriminare rasială. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea instituirii unui 
embargo total asupra livrărilor de 
armament către regimul rasist din 
R.S.A. Crearea unui uriaș arsenal 
militar de către regimul Vorster. in
clusiv a armei nucleare, a precizat 
vorbitorul, vizează înăbușirea miș
cării crescînde de eliberare națională 
din sudul continentului african.

Demersurile 
negociatorilor occidentali

După cele două runde de convor
biri pe care le-au avut luni, la Pre
toria, cu primul ministru sud-afri- 
can. John Vorster, ministrul de ex
terne britanic. David Owen, și re
prezentantul S.U.A. la Națiunile Uni
te, ambasadorul Andrew^ Young, au 
părăsit, marți dimineață, capitala 
R.S.A., cu destinația Dar es Salaam. 
Ei au refuzat să facă declarații re
prezentanților presei, ceea ce. în opi
nia observatorilor, lasă să se înțe
leagă că nu au fost înregistrate, pro
grese în cadrul contactelor lor cu 
șeful regimului rasist sud-african. 
Așa cum se știe, acestea au fost con
sacrate examinării detaliate a pre
vederilor planului anglo-american 
de soluționare politică a crizei rho- 
desiene.

A
Ministrul de externe britanic. Da

vid Owen, și ambasadorul S.U.A. la 
O.N.U., Andrew Young, care efec
tuează un turneu in Africa, au fost 
primiți marți de președintele Tanza
niei, Julius Nyerere. Președintele 
Nyerere a declarat că va respinge ini
țiativa anglo-americană. dacă ea nu 
se pronunță pentru dezmembrarea 
completă a armatei lui Ian Smith și 
înlocuirea acesteia cu o armată de 
eliberare. „Aceasta este problema- 
cheie" — a spus președintele tan- 
zanian.

★
La o întrunire organizată în ca

drul campaniei pentru așa-zisele a- 
legeri anticipate programate la 31 
august, șeful regimului rasist de la 
Salisbury, Ian ■ Smith, a respins din 
nou ca inacceptabile principiul su
fragiului universal și desființarea 
„forțelor rhodesiene de securitate".

★
Mii de cetățeni namibieni au fost 

obligați să se refugieze în Angola, 
din cauza atrocităților comise în Na
mibia de trupele de ocupație ale re
gimului rasist din R.S.A. — a decla
rat Jesaya Nyamu. membru al Co
mitetului Central al Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), în cadrul unei confe
rințe de presă, ținută în capitala an- 
goleză. Luanda.

după principiul „a trăi și munci 
împreună". Se consideră necesar ca 
alături de lucrarea pămintului să 
se dezvolte creșterea vitelor, să se 
construiască și in zonele rurale în
treprinderi furnizoare de obiecte 
de primă necesitate. Cu ajutorul 
statului, populația rurală urmează 
să participe la construirea de lo
cuințe, școli, spitale și la lucrările 
de irigații.

Pornind de la aceste transfor
mări. noul partid revoluționar ur
mează să asigure orientarea Tan
zaniei pe o cale nouă de dezvolta
re. In primul rînd, se au in ve
dere modernizarea agriculturii, a- 
sigurarea aprovizionării tării din 
surse proprii și creșterea produc
ției industriale. Subliniind necesi
tatea sporirii productivității mun
cii în întreprinderile de stat și in 
cooperativele agricole, Julius Nye
rere declara : „Succesul socialis
mului necesită mai mult decît sim
pla proprietate socială asupra ma
rilor întreprinderi. Bunăstarea na
țiunii presupune ca fiecare să mun
cească cu sirguintă. să contribuie 
la dezvoltarea economiei pentru 
prosperitatea întregii țări".

Toate acestea sînt sarcini com
plexe. care ridică în fata partidu
lui revoluționar răspunderi deose
bite, așa cum se arată în documen
tele sale constitutive. Partidul re
voluționar trebuie să devină — sub
liniază aceste documente — forța 
conducătoare în edificarea noii 
vieți. fiind chemat să conducă 
lupta poporului pentru consolidarea 
independentei naționale Și înfăptui
rea unor profunde transformări so- 
cial-economice.

C. VARVARA

DEZBATERILE DIN CADRUL CONSILIULUI PENTRU 

COMERȚ Șl DEZVOLTARE EVIDENȚIAZĂ

Necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice mondiale

GENEVA. — La Geneva continuă 
lucrările sesiunii a XVIl-a a Consi
liului pentru Comerț si Dezvoltare, 
organ perfnanent al U.N.C.T.A D., 
care examinează. în prezent, punc
tul referitor la interdependenta din
tre comerțul mondial, finanțarea dez
voltării economice si sistemul mone
tar international. Luînd cuvîntul m 
cadrul dezbaterilor ne această tema, 
reprezentantul tării noastre s-a refe 
rit la adîncirea interdependentei 
complexe dintre economiile national- 
ale statelor în epoca contemporană, 
la afirmarea viguroasă a indepen

Vizita președintelui losip Broz Tito 
in R. P. Chineză

PEKIN 30 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a sosit, 
marți, la Pekin pentru o vizită ofi
cială de prietenie în R. P. Chineză, 
la invitația guvernului acestei tari, 
transmite agenția China Nouă. I*a  
sosirea pe aeroport, președintele

Crearea Partidului Revoluționar 
din Tanzania, prin fuzionarea la 5 
februarie 1977 a Uniunii Naționale 
Africane din Tanganica (TANU) 
cu Partidul Afro-Shirazi (ASP) 
a deschis o nouă etapă în viata 
politică a acestui tînăr stat african. 
La 5 februarie 1967, în Declarația 
de la Arusha, TANU își propu
nea ca obiectiv principal indepen
denta economică, edificarea, prin 
bizuirea pe forțele proprii, a unei 
societăți socialiste, în care munci
torii și țăranii să dețină controlul 
asupra celei mai mari părți a mij
loacelor de producție. în lucrarea 
șa programatică „Zece ani după 
Declarația de la Arusha", Julius 
Nyerere. președintele statului și 
președintele Partidului Revoluțio
nar (Chama Cha Mapinduzi — 
C.C.M.), arăta: „Lupta noastră pen
tru edificarea socialismului în Tan
zania și participarea noastră la 
mișcarea revoluționară din Africa 
și în lumea întreagă necesită o con
ducere trainic unificată, care să 
coordoneze activitatea practică co
mună a muncitorilor și țăranilor".

Noul partid s-a angajat să înfăp
tuiască politica elaborată la Arusha 
vizînd lichidarea exploatării, sără
ciei, analfabetismului, apărarea in
tereselor țăranilor și muncitorilor. 
Pe plan international, partidul va 
continua lupta împotriva colonialis
mului, neocolonialismului și discri
minării rasiale, alături de celelalte 
forte democratice, progresiste, din 
Africa, ca și din întreaga lume.

„Nimic din experiența noastră 
precedentă, declara președintele 
noului partid, nu se poate compa
ra ca dificultate cu sarcinile ne 
care ni le propunem în prezent.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Comunicat privind reuniunea Consiliului Central al O.E.P.
• Convorbiri sovieto-palestinene • Memorandum egiptean

adresat Ligii Arabe
DAMASC 30 (Agerpres). — Comu

nicatul privind recenta reuniune a 
Consiliului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) 
de la Damasc condamnă orice ac
țiuni țintind la suprimarea drepturi
lor poporului palestinean, a dreptu
lui său la autodeterminare, la stabi
lirea statului său independent și la 
reprezentarea pe bază de egalitate, 
sub conducerea O.E.P.. relevă agen
ția palestineană de știri W.A.F.A. Pe 
aceste baze, arată comunicatul. Con
siliul Central ai O.E.P. reafirmă res
pingerea oricăror încercări de a afec
ta rezoluțiile . Consiliului Național 
Palestinean și de a aduce schimbări 
poziției arabe privind drepturile po
porului palestinean. reprezentarea sa 
și angajamentul arab fată de cauza 
palestineană, așa cum au fost defi
nite in rezoluțiile conferințelor la 
nivel înalt de la Cairo și Rabat. De 
asemenea. Consiliul Central al O.E.P. 
reafirmă validitatea rezoluțiilor ulti
mei sesiuni a Consiliului National 
Palestinean și cheamă la aplicarea 
rezoluțiilor Adunării Generale a 
O.N.U. privind cauza palestineană 
care să servească drept bază pentru 
politica și acțiunile privind proble
ma palestineană. Totodată, reafir- 
mînd că problema centrală a con
flictului din Orientul Mijlociu este 
problema palestineană. Consiliul 
Central al O.E.P. subliniază imposi
bilitatea realizării unei păci juste și 
durabile în această regiune, fără ca. 
pacea să fie bazată pe realizarea 
drepturilor naționale ale poporului 
palestinean.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.,

agențiile de presă transmit:
La Ambasada țării noas

tre din Moscova a avut loc 
marți ceremonia înmînării plachetei 
jubiliare „Centenarul Independenței 
de stat a României 1877—1977“ Aso
ciației de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.), îndemn de prețuire pen
tru contribuția adusă Ia dezvoltarea 
prieteniei și colaborării multilaterale 
româno-sovietice. Această distincție 
a fost acordată, de asemenea, unor 
filiale republicane, regionale și oră
șenești ale asociației, unor activiști, 
militanți pe tărîm obștesc, precum și 
unor personalități ale vieții culturale 
și artistice din U.R.S.S. La ceremo
nie a participat ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Moscova, 
Gheorghe Badrus.

Amnistie în R. S. Viet
nam. I-a Propunerea Consiliului 
Guvernamental. Comitetul Perma
nent al Adunării Naționale a R. S. 
Vietnam a decis, cu ocazia celebrării 
la 2 septembrie a Zilei naționale a 
R.S.V.. să pună în libertate o serie 
de deținuți și să reducă pedepsele 
altora, transmite agenția V.N.A.

Plenara FRELIM0. Ia 
Maputo s-au încheiat lucrările ple
narei Comitetului Central al Frontu
lui do Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO), care a analizat proble
me a'e construcției de partid și de 
stat, precum și principalele aspect^ 
ale actualei situații internaționale. 
Președintele Samora Machel a anun
țat. în finalul lucrărilor, că. în con
formitate cu constituția tării, a fost 
hotărîtă convocarea Adunării Popu

den tei și suveranității lor naționale 
la accentuarea procesului dezvoltării 
economice de sine stătătoare a na ■ 
tiunilor. pe baza eforturilor proprii 
si in contextul unei largi cooperăr» 
internaționale. întemeiată pe princi 
piile dreptului si legalității. Repre
zentantul român a arătat că. tinind 
seama de aceste tendințe, de muta
țiile ce au loc în lumea contem
porană. problemele care confrunta 
omenirea pot fi rezolvate numai in 
condițiile stabilirii unor noi relații 
între state. în cadrul unei noi ordini 
economice internaționale.

Iosip Broz Tito a fost întîmpinat de 
Hua Kuo-fen. președintele C.C. al 
P.C. Chinez și premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, de alti con
ducători de partid și de stat chinezi.

în aceeași zi. Hua Kuo-fen a oferit 
un banchet în onoarea președintelui 
Tito.

Andrei Gromîko. a avut la Moscova 
convorbiri cu delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, condusă 
de Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P.. care se 
află intr-o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică. După cum informează a- 
gentia T.A.S.S.. s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra situației din 
Orientul Mijlociu și a posibilități
lor reglementării pe cale pașnică a 
conflictului din această zonă. O a- 
tenție deosebită a, fost acordată pro
blemelor asigurării drepturilor legi
time ale poporului palestinean. in
clusiv a dreptului său de a-și crea un 
stat propriu, independent.

CAIRO 39 (Agerpres). — Egiptul 
a adresat Secretariatului Ligii Ara
be un memorandum prin care chea
mă la intensificarea acțiunilor arabe 
pentru a contracara recentele măsuri 
israeliene în teritoriile ocupate, 
transmite agenția M.E.N. Memoran
dumul, care urmează să fie prezen
tat sesiunii Ligii Arabe, ce va înce
pe la 3 septembrie, reclamă intensi
ficarea eforturilor arabe în vederea 
condamnării pe plan international a 
recentelor măsuri israeliene în teri
toriile ocupate și sprijină propunerea 
Siriei de a organiza două conferințe 
ale miniștrilor de externe din țările 
nealiniate și. respectiv, din țările 
islamice, în timpul sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U., care începe la 
20 septembrie. De asemenea. Egiptul 
consideră că problema recentelor 
măsuri israeliene în teritoriile arabe 
ocupate trebuie înscrisă pe agenda 
viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

lare — organul legislativ suprem al 
țării.

Vizită în Cehoslovacia. 
La Praga s-au încheiat marți con
vorbirile dintre Gustav Husak. pre
ședintele R. S. Cehoslovace, șl șahin- 
șahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. Cei doi șefi de 
stat au analizat probleme ale reia-, 
(.iilor cehoslovaco-iraniene și per
spectivele de dezvoltare ale acestora, 
în special relațiile economice bila
terale pe termen lung, precum și 
aspecte ale situației internaționale 
actuale. A fost semnat un protocol 
privind dezvoltarea cooperării econo
mice dintre cele două țări.

Un acord de credit în va- 
loare de 2 miliarde mărci a fost sem
nat la Varșovia de reprezentanți ai 
Băncii de Comerț a R.P. Polone și ai 
Consorțiului băncilor din R. F. Ger
mania, informează agenția P.AP. A- 
ceastă sumă va fi folosită pentru a- 
chizitionarea din R.F. Germania d« 
echipament destinat industriei cărbu
nelui si prelucrării chimice a gazelor 
naturale.

La Conferința Internațio
nalei Socialiste, «aerată pro
blemei chiliene. Willy Brandt, pre
ședintele acestui organism, a subli
niat necesitatea unor eforturi sporite, 
la scară mondială, pentru reinstaura- 
rea democrației în Chile. în acest 
sens, el a arătat că ajutorul umanitar 
acordat de diferite țări sub forma 
primirii unor chilieni exilați si a .co
operării în vederea eliberării unor

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MALAYEZIEI

Maiestății Sale TUANKU YAHYA PUTRA 
IBNI AL-MARHUM SULTAN IBRAHIM

Suveran al Malayeziei
KUALA LUMPUR

Cu ocazia Zilei naționale a Malayeziei vă adresez călduroase felicitări, 
precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prospe
ritate pentru poporul malayezian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
România și Malayezia se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor noas
tre, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale DATUK HUSSEIN BIN ONN
Primul ministru al Malayeziei

KUALA LUMPUR

Ziua națională a Malayeziei îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa căl
duroase felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Pășind pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare, dună pro
clamarea independen
tei la 31 august 1957. 
poporul malayezian 
și-a concentrat efortu
rile în direcția înlătu
rării sechelelor perioa
dei coloniale, valorifi
cării în interesul pro
priu a marilor bogă
ții naturale ale tării, 
creării unei industrii 
naționale. In acest 
sens, au fost încura
jate investițiile de ca
pital autohton și s-a 
extins controlul sta
tului asupra unor ac
tivități , economice si 
comerciale. O nouă 
etapă în eforturile 
poporului malayezian 
de edificare a unei 
economii moderne, di
versificate a fost ini
țiată odată cu lansa
rea primului plan 
cincinal de dezvoltare 
(1976—1980), care se 
bazează îndeosebi pe 
valorificarea resurse
lor autohtone. Mala
yezia, cu cel 13 mi

lioane de locuitori ai 
săi. este prima tară 
din lume in ce pri
vește exportul de co
sitor. ulei de palmier, 
piper și, mai ales, de 
cauciuc natural. Tot
odată, a început ex
ploatarea importante
lor zăcărplnte de pe
trol și gaze. Va avea 
în continuare priori
tate industria cauciu
cului. a cărei produc
ție urmează să creas
că de 10 ori pînă în 
1980.

Actualul plan de 
dezvoltare îndreptat 
spre diversificarea e- 
conomiei preconizează 
crearea unor noi uni
tăți industriale de 
prelucrare a minereu
rilor. cauciucului și 
lemnului, construirea 
de fabrici textile, de 
produse alimentare 
etc. Printre principa
lele preocupări în do
meniul economiei se 
înscrie, de asemenea, 
modernizarea agricul
turii. Statul malaye
zian acordă Însemnate

Dificultăți financiare în tarile nordice■ «
• ISLANDA. — Guvernul Islandel 

* anunțat marți devalorizarea mo
nedei naționale, coroana islandeză, 
cu 2.5 la sută față de dolarul ameri
can și lira sterlină, ca urmare a 
realinierii cursului monedelor scan
dinave după devalorizarea coroanei 
suedeze-cu 10 la sută. Anunțînd a- 
ceastă măsură, Banca centrală a Is
lander a precizat că va desfășura în 
perioada imediat următoare o politi
că de menținere la un nivel cît mal 
scăzut a schimburilor valutare, în 
special față de monedele norvegiană 
și daneză.

deținuți chilieni trebuie să fie între
git. neomitîndu-se nici un fel de ac
țiune care ar putea contribui la res
taurarea democrației în Chile.

Negocieri în vederea for
mării unui guvern majori
tar. Primul ministru danez, Anker 
Joergensen. a avut convorbiri cu li
derul Partidului conservator. Poul 
Schluter, privind posibilitatea for
mării unui guvern majoritar. După 
cum se știe. Joergensen conduce un 
guvern minoritar social-democrat. In 
alegerile din februarie, partidul său 
și-a întărit pozițiile în Parlament, dar 
îi lipsesc 25 de mandate pentru a de
ține majoritatea în forul legislativ 
alcătuit din 179 de deputati.

Convorbiri între Pakistan 
și Bangladesh. Ministrul de 
externe din Bangladesh. Tabarak Hos
sain. a declarat, in cadrul unei con
ferințe de presă organizată la înche
ierea vizitei pe care a efectuat-o în 
Pakistan, că cele două țări sint de 
acord-în principiu cu hotărîrea O.N.U. 
privind transformarea Oceanului In
dian într-o zonă a păcii.

Rachetă geofizică. In 
U.R.S.S. a fost lansată marți racheta 
geofizică „Vertikal-5“. destinată cer
cetărilor radiațiilor coroanei solare si 
a particulelor de meteoriți. La con
struirea aparaturii științifice, cît și la 
operațiunile de lansare a rachetei 
au participat și specialiști polonezi si 
cehoslovaci. 

fonduri pentru con
struirea de sisteme de 
irigații și extinderea 
celor existente, pentru 
mecanizarea lucrărilor 
agricole în vederea 
obținerii unor recolte 
sporite. în același 
timp, sînt luate mă
suri pentru dezvol
tarea invătămintului 
în vederea formării 
de cadre proprii ne
cesare tuturor sec
toarelor de activitate 
în olină dezvoltare.

între România și 
Malayezia s-au sta
tornicit relații de prie
tenie și colaborare, 
care în ultimii ani au 
cunoscut un curs as
cendent. Schimburile 
de vizite între repre
zentanții guvernelor 
celor două țări, acor
durile încheiate au 
creat condiții pentru 
continua extindere și 
diversificare a legătu
rilor de colaborare. în 
interesul ambelor țări 
și popoare, al cauzei 
păcii si înțelegerii in
ternaționale.

• SUEDIA. — Guvernatorul Băncii 
centrale a Suediei, Carl-Henrik 
Nordlander, a declarat, marți, că în 
cursul zilei de luni s-a constatat un 
aflux considerabil de capital pe piața 
suedeză, după măsura adoptată de 
guvernul de la Stockholm de devalo
rizare a coroanei cu 10 la sută. După 
cum precizează agenția Reuter, gu
vernatorul Băncii centrale suedeze 
nu a confirmat informațiile potrivit 
cărora Suedia ar fi achiziționat apro
ximativ 240 milioane de dolari după 
devalorizare.

Mausoleul închinat pre
ședintelui Mao Tzedun3 fost 
terminat. Edificiul — unde se află 
depus. într-un sicriu de cristal, corpul 
defunctului — are o înălțime de 
33,6 m și o suprafață de peste 20 000 
metri pătrati. Pe blocurile de mar
mură aibă de la intrările sud și nord 
este scris cu litere de aur „Mausoleul 
președintelui Mao". ~

Consiliul Economic al Li
gii Arabe se va reun^ cairo, 
la 20 septembrie, pentru a dezbate și 
adopta o serie de probleme privind 
cooperarea între țările membre. Mi
niștrii economiei din țările arabe vor 
examina, de asemenea, propunerile 
privind revizuirea statutului consi
liului pentru extinderea prerogative
lor lui și transformarea sa într-un 
„Consiliu economic și social arab".

Prețurile cu amănuntul 
în Franțaau crescut luna iulie 
cu 0,9 la sută, ridicînd rata inflației 
din ultimele 12 luni la 10,1 la sută, 
a anunțat, la Paris. Ministerul Fi
nanțelor.

Dolarul australian a sute- 
rit cea de-a treia devalorizare In 
cursul acestei luni. Noua devalorizare 
a monedei australiene, anunțată de 
Banca de rezerve, este de 0,11 la sută.

Furtuna din Toscana s a 
soldat cu 18 răniți și cu pagube ma
teriale în valoare de 10 miliarde lire 
italiene. O furtună violentă s-a în
registrat luni si în Lombardia.

• AVION PROPUL
SAT CU ENERGIE UMA
NĂ. Industriașul califomian 
Henry Kremer a instituit un 
premiu de 86 000 dolari, care va 
fi decernat persoanei capabile 
să parcurgă minimum 2 km la 
bordul unui aparat de zbor 
propulsat prin energia umană. 
După toate probabilitățile, șan
sele cele mai mau de a obține 
acest premiu le are Paul Mac 
Cready, doctor în aeronautică și 
campion la planorism, care, la 
capătul a doi ani de eforturi, a 
reușit să construiască un aparat 
botezat „Gossamer Condor", cu 
o anvergură neobișnuită a ari
pilor — 35 m — și în greutate 
de numai 40 kg. Propulsat cu 
ajutorul unei elice puse în miș
care de pedalele unei biciclete, 

aparatul a parcurs în aer dis
tanța de 2,25 km în ceva mai 
mult de șapte minute.

• ÎNTUNERIC IN PLI
NA ZI. Orașul Nouakchott a 
fost scufundat zilele trecute în- 
tr-o beznă totală. Neobișnuitul 
fenomen s-a datorat trecerii pe 
deasupra capitalei Mauritaniei a 
unui nor de nisip (gros de 400 
de metri și lat de circa 15 kilo
metri) care era împins de vîn- 
turi puternice. Vizibilitatea a 
revenit abia după trei ore. stră
zile și casele orașului fiind a- 
coperite cu un strat gros de 
nisip și praf de culoare ocru. 
După părerea unui expert, astfel 
de fenomene se petrec uneori 
în perioada musonului în locu
rile în care la un moment dat 
vînturi ce suflă în mod obișnuit 

în sensuri contrare își schimbă 
direcția, convergînd în același 
sens.

• TEHNICA ELEC
TRONICĂ Șl LUPTELE 
CU TAURI. ’ Unul din pro
motorii spanioli ai luptelor cu 
tauri, Jorge Bermudez, a avut 
ideea creării unui taur robot, 
care imită cu fidelitate mișcă
rile și „comportarea" unui ani
mal veritabil. Introdus in arenă, 
„Gipsy" — acesta este numele 
dat robotului — s-a comportat 
ca și frații săi de... coridă : și-a 
mișcat coada, a zvîrlit nisip cu 
copita, a pornit în iureș spre 
capa roșie a toreadorului. Cînd 
a fost lovit cu sabia „Gipsy" a 
sîngerat, iar cînd a fost atins 
„mortal" a căzut jos în agonie.

Spre deosebire însă de anima
lele adevărate, taurul robot a 
putut fi „înviat" și redat lup
telor de coridă. In acest fel se 
economisesc fonduri însemnate 
pentru creșterea și întreținerea 
animalelor adevărate. Rămîne 
însă de văzut dacă amatorii de 
coridă vor accepta „surogatul" 
de taur.

• UN VEHICUL CU 
PERNE DE AER, construit 
în Marea Britanie, urmează să 
fie folosit în locul elicopterelor 
pentru efectuarea de studii in
ginerești în construcții și alte 
lucrări Pe uscat și pe apă. Ve

hiculul, avînd opt locuri și un 
motor normal cu benzină, „plu
tește" la o înălțime de 380 pînă 
la 460 milimetri. Zone în care nu 
se poate ajunge cu ajutorul au
tomobilului și ambarcațiunilor 
obișnuite sînt pe deplin accesi
bile „Tigrului", cum a fost de
numit noul vehicul.

• ESCROCHERIE ME
DICALĂ. în Statele Unite a 
izbucnit un mare scandal legat 
de un produs medical — laetri- 
lul — care, chipurile, ar fi in 
măsură să vindece cancerul. 
Procedînd la analizele de rigoa
re, autoritățile Administrației 

federale pentru produse alimen
tare și farmaceutice au ajuns la 
concluzia că acest medicament, 
preparat pe baza unui extras 
din sîmburii de caise, nu are 
nici un efect asupra teribilului 
flagel ci, dimpotrivă, deseori 
determină un sfîrșit fatal, bol
navii respectivi fiind împiedi
cați să urmeze un tratament 
eficace. In ciuda interdicțiilor 
oficiale, produsul respectiv con
tinuă să fie fabricat de labora
toare clandestine, fiind vîndut 
pe sub mină, la sume aprecia
bile, între 500 și 1 000 dolari. 
Autoritățile au descoperit că 
printre cei care se ocupă cu 
contrabanda de laetril se nu
mără și organizația de extremă 
dreaptă „John Birch", care a 
cîștigat pe această cale o sumă 
de 5 milioane dolari. Presa a- 
mericană își exprimă dezolarea 
că. în ciuda interdicțiilor, activi

tatea ilegală de fabricare a pre
tinsului medicament continuă.

• LIMBILE INDIENE 
QUECHUA Șl AYAMARA 
au fost declarate, prin decret 
guvernamental, limbi oficiale în 
Bolivia. Potrivit datelor oficiale, 
numai 35 la sută din populația 
țării vorbește spaniola, pînă 
acum singura limbă oficială. 
Majoritatea populației care tră
iește la tară — 62 la sută — 
vorbește ayamara și quechua. 
iar restul de 3 la sută o altă 
limbă indiană, guarani.

• ALARMĂ FALSĂ. 
Locatarii unui imobil din cen
trul orașului Nancy au alertat 
poliția deoarece timp de mai 
multe ore dintr-un apartament 

se auzeau continuu strigăte 
„mama, mama", ceea ce i-a fă
cut să creadă că este vorba de 
un copil, lăsat închis de pă
rinți. Polițiștii veniți la fața lo
cului au avut surpriza de a 
descoperi un papagal care Ia 
vederea lor a continuat să scoa
tă aceleași sunete. Pasărea își 
chema stăpîna care plecase să-și 
petreacă ziua la țară.

• TELEVIZIUNEA LA 
ACADEMIA FRANCEZĂ. 
La 13 octombrie, premieră abso
lută la televiziunea franceză : 
pentru prima dată camerele TV 
vor avea acces sub cupola Aca
demiei franceze. Cu ocazia a- 
cestei emisiuni istorice, toti cei 
40 „nemuritori", cum sînt denu
miți membrii Academiei, vor fi 
de fată, lucru care se întîmnlă 
de obicei destul de rar.
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