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aprovizionării tehnico-materiale general al Partidului Comunist Fran
cez. care se află la odihnă în tara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R

Convorbirile se desfășoară într-o

etmoșferă de caldă prietenie, de sti
mă reciprocă ce caracterizează bunele 
relații dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Comunist Francez,

Luni au Început. In stațiunea 
Neptun. convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, si to
varășul Georges Marchais. secretar

al anului a fost suficient ca un nu
măr de unități colaboratoare ale 
întreprinderii de autocamioane din 
Brașov să nu-și onoreze obligațiile 
asumate în livrarea unor piese și 
subansamble, pentru ca planul de 
producție să nu fie 
autocamioane cu

PLANUL Șl C0NTRAC
TUL - LITERĂ
Există, cum se știe, 

bine 
desfășurării apro
vizionării tehni- 
co-materiale. Pre
vederile de plan 
la fiecare sorti
ment sînt lege. în 
cadrul măsurilor 
luate pentru îm
bunătățirea meca
nismului econo- 
mico-financiar, de 
asemenea, se pune 
un accent deosebit 
pe producția con
cretă, fizică reali

zată. în sensul că fiecare întreprin
dere se consideră că și-a îndeplinit 
integral sarcinile numai dacă a rea
lizat sortimentele fizice in cantită
țile șj la termenele prevăzute în 
plan și în contractele economice.

Și, in fine, o plrghie deosebit de 
importantă a derulării riguroase a 
aprovizionării tehnico-materiale o 
constituie prevederile Legii contrac
telor economice, care reglementează

Comellu CARLAN

Iată dar, sintetic formulată la re
centa Plenară a C.C. al P.C.R, o 
cerință de prim ordin pentru acti
vitatea din fiecare întreprindere, 
centrală, ramură, din Întreaga eco
nomie, care condiționează in mod 
direct înfăptuirea obiectivelor eco
nomice ale producției din acest an.

0 NECESITATE LEGICA 
A DEZVOLTĂRII. De «• 86 
pune cu atîta insistență accentul p« 
funcționarea ri
guroasă a meca
nismului aprovi
zionării tehnico- 
materiale ?

Avem o econo
mie socialistă, o 
economie condusă 
pe baza cunoaște
rii legilor econo
mice obiective, 
cum este legea 
dezvoltării pla- 
nice, proporționa
le a economiei. 
Concret, atit la 
nivelul țării, cît și 
centralelor și întreprinderilor și 
chiar, mai departe, in secții și la 
fiecare loc de muncă, activitatea 
productivă este concepută, direcțio
nală pe baza unor planuri riguros, 
științific stabilite. Astfel, tot ceea 
ce se produce trebuie să aibă nemij
locit utilitate socială, fiecare produs 
în parte avind un rol bine definit in 
economia națională. Planificarea 
întregii activități . economico-pro
ductive — expresie a superiorității 
economiei socialiste — oferă, așa
dar, avantajul concentrării efortu
rilor națiunii spre dezvoltarea îm-

petuoasă a țării, în condițiile 
economisirii muncii sociale, ale va
lorificării cu maximum de eficiență 
a potențialului tehnic, material și 
uman.

Firește, realizarea sarcinilor de 
plan depinde de buna organizare a 
producției și a muncii, de gradul 
de pregătire profesională a munci
torilor și specialiștilor, de respec
tarea riguroasă a normelor discipli
nei de producție. Dar, așa cum a 
demonstrat practica, un factor, cel

tltățllor de produse care trebuie fa
bricate, cînd și de către cine — 
deci resursele care trebuie asigura
te, precum și destinațiile pe care le 
vor căpăta aceste produse, adică 
cine va primi produsele, cînd și in 
ce cantități, 
rat, corelat, 
nerealizare cît 
lor stabilite se 
echilibrului 
produce efecte negative, amplificate 
adesea în lanț, în activitatea mai

Totul este măsu- 
echilibrat 1 Orice 
de mică a sarcini- 
repercutează asupra 

balanțelor materiale.

realizat la 
motor diesel.

DE LEGE, 
un cadru legal 

definit, al

Sosirea în Capitală a tovarășului Luigi Longo
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, luni după- 
amiază a sosit în Capitală tovarășul 
Luigi Longo, președinte al Partidu-

lui Comunist Italian, care își petrece 
concediul de odihnă în tara noastră.

Oaspetele a fost întîmpinat, pe 
aeroportul internațional Otopenl, de 
tovarășii Constantin Dăscălescu,

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., Va- 
sile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R, de activiști de partid.

„Este necesar să se ia măsuri mai hotărite pentru buna aprovi
zionare tehnico-materială a producției. în acest scop se impune rea
lizarea în întregime a producției stabilite, inclusiv de piese și sub
ansamble. De asemenea, buna desfășurare a aprovizionării impune 
măsuri ferme pentru îmbunătățirea cooperării între întreprinderi".

NICOLAE CEAUȘESCU

PÎINEA ȚĂRII-REPEDE Șl FĂRĂ PIERDERI ÎN HAMBARE!

Urgențele zilei: RECOLTATUL
al ramurilor, al - TRANSPORTUL■ DEPOZITAREAmultor întreprinderi. Bunăoară, este 

destul ca o întreprindere construc
toare de mașini să nu primească la 
timp o cantitate de citeva tone de 
metal în valoare de 10—20 mii 
de lei pentru ca, neavînd la dispo
ziție alte stocuri de metal cores
punzător, să oprească fabricația 
tmor utilaje tehnologice sau mașini 
de citeva sute de mii sau milioane 
de lei, care, la rîndul lor, dacă ar 
fi fost livrate la timp pe șantierele 
de investiții ar fi putut produce 
mărfuri de zeci de milioane de lei. 
Iată, de pildă, în primul semestru

mal adesea decisiv, al înfăptuirii 
de către fiecare întreprindere a sar
cinilor de plan îl constituie desfă
șurarea optimă a procesului de 
aprovizionare tehnico-materială. în 
condițiile specializării întreprinde
rilor in fabricarea anumitor produ
se sau subansamble — care, de ase
menea, constituie un atribut al unei 
economii moderne — fiecare pro
dus, fiecare sortiment contează în 
mecanismul echilibrat ai planului.

în acest sens, încă din perioada 
de elaborare a planului au fost în
tocmite balanțe materiale, care per
mit stabilirea cu exactitate a can- (Continuare in pag. a III-a)

Situația

Foto : S. CristianArhitectura nouâ în orașul Dorohol

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

a.c. Cifrele înscrise pe hartă 
pe care s-a strîns recolta în

in stadiul 
Dolj, Te-

Esența revoluționara a Festivalului

Stadiul recoltării griului
reprezintă, în procente, suprafețele de 
cooperativele agricole. (în județele marcate cu o linie nu a început 
secerișul grîulUi sau această lucrare abia a demarat).

în județele 
Constanța, 

Ialomița, Buzău 
ultimele ore 

la secerișul griului 
în pagina a ll-a

CĂLĂRAȘI: Succese 
ale constructorilor 

combinatului siderurgic 
în cinstea zilei de 23 August, 

constructorii cetății siderurgice 
de la Călărași acționează în 
ritm intens. Astfel, la ciclonul 
decantor al laminorului de pro
file mijlocii s-a încheiat execu
ția pereților monolit. Lucrarea, 
de o Înaltă tehnicitate, a fost 
condusă de șeful de șantier ing. 
Florian Alexandrescu și execu
tată de echipa de constructori 
avindu-1 în frunte pe Petre Ca- 
lofeteanu. în aceste zile se lu
crează intens la fundația de la 
melanjorul oțelăriei cu conver- 
tizoare nr. 1. (Mihal Vișoiu).

încredere în dublu sens
Deși era o munci

toare harnică, Maria 
Solomon deprinsese să 
efectueze la mașină 
numai o singură ope
rație. Cînd a trebuit 
să facă și alte lucrări 
o cuprins-o... panica. 
Avea îndoieli dacă va 
ajunge să stăpinească 
pe deplin meseria așa 
cum și-ar fi dorit, așa 
cum o cunoșteau mul
te colege. Șefa brigăzii, 
comunista Sonia Mo
raru, pornea de la un 
criteriu sigur, inde- 

• lung verificat : cind 
omul se frămintă și 
nu-și găsește liniștea, 
cînd se arată nemul
țumit de el însuși, 
condiția pentru depă
șirea momentelor gre
le este creată. Pentru 
a înlătura norii îndo
ielilor din sufletul fe
tei, ea a ales cuvinte 
simple, izvorîte din 
propria-i convingere : 
„Totul e să ai voință 
și să nu-1 iei pe „nu" 
in brațe. Te voi ajuta 
șl eu, de cite ori va 
fi nevoie, dar să ai în
credere in primul rînd 
în propriile tale forțe. 
Oamenii nu se nasc 
atoateștiutori. Price
perea se dobândește 
prin muncă, prin am
biție, așa că primul a- 
jutor tot de la tine 
trebuie să vină".

Astăzi, Maria Solo
mon este cunoscută ca 
muncitoare destoinică 
și pricepută. Mai mult, 
este și o comunistă

activă, pe care Sonia 
Moraru, secretara or
ganizației de bază a 
sectorului 1 din tura 
B de la întreprinderea 
de confecții Vaslui, se 
poate bizui oricind. 
Dealtfel, nu este sin
gura care la început 
de drum și-a depășit 
momentele de indoia- 

lipsa de încrederelă.

propriile forțe cuîn
sprijinul șefei de bri
gadă. Cu același tact, 
cu aceeași lipsă de 
ostentație au fost aju
tate șl Cornelia Cozo- 
rel, și Sofia Cărămida- 
ru, și încă alte aproa
pe 40 de tinere mun
citoare.

în întreprindere, bri
gada aceasta este cu
noscută ca unul din 
cele mai închegate co
lective, o familie uni
tă, în care nimănui 
nu-i este indiferent ce 
se intimplă cu celă
lalt. într-o zi, o fată a 
adresat șefei de briga
dă o rugăminte mai 
puțin obișnuită : voia 
să-i prezinte pe tină-

rul cu care avea de 
gind să-și întemeieze 
cămin și să-i afle pă
rerea. Sonia Moraru a 
cumpănit citeva clipe. 
Ca și majoritatea tine
relor din brigadă, fata 
nu avea rude în oraș 
și apoi, dacă gindești 
bine, a fi comunist în
seamnă a-i înțelege, 
a-i ajuta pe cei în 
mijlocul cărora tră
iești, a fi om de ome
nie. Și secretara de 
partid n-a ezitat să-1 
cunoască pe tinăr, să 
discute cu el. A urmat 
nunta, bineînțeles și 
cu participarea brigă
zii.

Căldura Soniei Mo
raru, revărsată gene
ros în munca și viața 
colectivului, se reîn
toarce și spre ea. în
tr-o zi, tovarășele de 
muncă au felicitat-o 
din inimă fără ca ea 
să-și dea seama pentru 
ce anume. împreună 
s-au bucurat apoi a- 
flînd că portretul il fu
sese expus în plin cen
trul reședinței județu
lui, la panoul fruntași
lor, alături de cel al so
țului, Nicolae Moraru, 
care lucrează în altă 
întreprindere din o- 
raș. Doi soți se privesc 
și din panoul frunta
șilor. Tovarășii de 
muncă, un oraș întreg 
îi cunosc și în acest 
fel.

C. VARVARA

național „Cîntarea României"
Numai cine e. cunoscut, 

trăind efectiv, viata din 
trecut a satelor noastre, 
precum si a mărginimii 
marilor orașe, cele mici 
fiind de fapt niște sate ceva 
mai răsărite, poate aprecia 
sau cel puțin intui cu ade
vărat importanta, valoarea 
si deosebita semnificație a 
inspiratei initiative a orga
nizării. pe olan national, a 
Festivalului „Cîntarea
României". Știm că de-a 
lungul secolelor pe aceste 
meleaguri nu s-a trăit ușor. 
Și totuși să nu uităm fap
tul că, in acele vremuri, 
oamenii au avut o viată a 
lor. că au existat adevărate 
licăriri de cea mai vie lu
mină. făurind generație de 
generație șirul neîntrerupt 
al nestematelor noastre fol
clorice. asiaurînd tocmai pe 
aceste statornice vetre Stră
moșești nașterea. Închega
rea si înflorirea originalei 
noastre creații poDulare.

Dar și mai greșit ar fi 
să nesocotim creativitatea 
actuală a ponorului nostru, 
explozia de astăzi a ener
giilor sale creatoare, expre
sie a înfăptuirii noului său 
ideal social si national. 
Festivalul ..Cîntarea Româ
niei" s-a grefat tocmai pe 
aceste realități, 
nind, deopotrivă, 
talizarea, dar și 
tinuitatea acestui 
portant fenomen al 
vitătii noastre 
unitar în durata si deveni
rea lui. în permanenta lui. 
ridicindu-1 în același timp 
pe o nouă treaptă si la o 
nouă expresie, mai înalte, 
manifestare conștientă și 
de masă a noii spirituali
tăți socialiste românești.

După experiența și suc
cesul primei ediții a festi-

insem- 
revi- 
con- 
im- 

creati- 
populare,

valului, care, potrivit apre
cierii Comitetului Politic 
Executiv, a confirmat în 
mod strălucit valoarea po
litică si educativă a iniția
tivei secretarului general al 
partidului — si îndemnați 
de desfășurarea si mai 
largă, calitativ superioară, 
a noii ediții, e timpul, poa
te. să ne Întrebăm în ce 
constă totuși esența revo
luționară a fenomenului.

lui nostru socialist, patrio- 
tic-revoluționar. național.

Toate aceste considerații 
juste si remarcabile — în 
parte si în totalitatea lor 
— dau un suficient temei 
organizării festivalului, Im- 
plinindu-i forța si străluci
rea. si fără a Ie neglija, ci 
dimpotrivă, subsumîndu-le 
unei înțelegeri mai adinei, 
inglobîndu-le în structura 
unei viziuni mal largi asu-

florirea vieții lor spirituale. 
Nu doar in 
practica sa 
de zi cu zi 
si-a făcut

însemnări de Aurel MIHALE

spre a asigura, în continua
re. mai pregnanta ei crista
lizare. mai viguroasa si 
deplina ei afirmare.

S-a remarcat, cu deplin 
temei sl tn repetate rin- 
durl, aportul considerabil 
pe care mișcarea de masă 
declanșată de festival in 
toate domeniile de creație 
îl are tn revitalizarea în
tregii activități cultural- 
artistice si politico-educa
tive a societății noastre. In 
orientarea si formarea noii 
spiritualități socialiste, in 
afirmarea sistemului nostru 
de valori politico-morale, 
cultural-estetice. 
revoluționari. în 
tea de făurire a 
nou. Ea a reînnodat și în
tărit. intr-un mod specific, 
fertil, firul unor valoroase 
tradiții ale creativității 
noastre populare, al unor 
însemnate manifestări cul- 
tural-artistice. dînd acestei 
activități un caracter de 
permanentă, de sistem, ri- 
dicind-o pe o treaptă supe
rioară si imDrimindu-i 
efectiv o finalitate saluta
ră. corespunzătoare idealu-

umanist- 
activita- 

omului

pra fenomenului, trebuie 
să spunem că ele nu repre
zintă totul si că în substan
ța si perspectiva lui înnoi
toare. revoluționară, feno
menul ..Cîntarea României- 
Înseamnă ceva mai mult I 
Căci, coborlnd spre cel 
de-al doilea strat al înțe
legerii sale, vom descoperi 
semnificații si mai profun
de și un tel nobil si mal 
tnalt. decît cele descifrate 
Ia prima vedere, tocmai pe 
linia esenței sale, proprii 
societății noastre socialiste.

Este vorba. In primul 
rînd, de propria sa bază 
socială. In fond de esența 
sa revoluționară, asigurată 
de societatea noastră lipsită 
de exploatare, de condiții
le echitabile ale dezvoltării 
tuturor, de întreaga noastră 
orinduire politică, economi
că. socială care are ca tel 
suprem omul, satisfacerea 
tot mai deplină, a necesită
ților lui crescinde. Noua 
noastră societate, oe lingă 
asigurarea securității socia
le a tuturor fiilor săi. își 
poate permite si ..luxul" de 
a asigura dezvoltarea, în

teorie, ci si în 
social-politică 

partidul nostru 
o preocupare 

majoră din efortul de a 
asigura nu doar condițiile 
elementare, primordiale ale 
unei demne existente uma
ne. ci si pe cele ale afir
mării spirituale, ale împli
nirii personalității sale. îm
bunătățirea treptată a con
dițiilor vieții materiale, a 
stării sociale a omului, eli
berarea sa crescândă de 
grijile fundamentale ale 
existentei, recenta creștere 
a bugetului de timp liber al 
primilor beneficiari etc. au 
creat posibilitatea concretă 
a dezvoltării si permanenti
zării. sub forma unei ade
vărate politici de stat Si 
de partid, a activității cul- 
tural-artistice si poîitico- 
educativș ca fenomen de 
masă, revoluționar în esen
ța lui.

Descifrînd, mai departe, 
elementele 
ale acestui 
gramatic al societății noas
tre. ajungem Ia constatarea 
că amplificarea actului de 
creație si cultură a devenit 
o necesitate vitală a afir
mării. Împlinirii omului 
contemporan. Explozia a- 
cesțui act de creație si cul
tură reprezintă, deopotrivă, 
atît expresia capacității Si 
setei de cunoaștere si pro
gres. de cultură si frumos 
a omului nou si a noii so
cietăți. cît si acțiunea re
versibilă, efectul acestei 
specifice activități asupra 
omului si societății ce o 
produc, a rolului său for
mativ. de inrîurire activă 
a însăși dezvoltării omului

revoluționare 
fenomen pro-

(Continuare tn pag. a Il-a)

la 17 Iulie

In aceste zile, oamenii muncii din agricultură depun eforturi sporite 
pentru a strînge grabnic recolta de griu. Datorită bunei organizări a 
muncii, care a permis folosirea cu randament sporit a combinelor și ce
lorlalte utilaje, numeroase unități agricole situate în cimpla de sud a 
țării au încheiat recoltarea griului, întreaga producție fiind pusă Ia adă
post. De altfel, pină ieri, 17 iulie, griul a fost strins de pe 826 350 hec
tare — 37 la sută din suprafața cultivată. Lucrările au intrat 
final în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județele 
leorman, Ialomița și Constanța.

Din această săptămînă se declanșează secerișul grîulul și 
tatea de nord a țării. înseamnă că ne aflăm într-o perioadă_ ____
campaniei agricole da vară. Iată de ce acum, cînd este de executat un 
mare volum de lucrări, cind interesele economiei naționale, ale întregii 
societăți cer să se facă totul pentru a se strînge la timp și fără pierderi 
roadele acestui an, organele și organizațiile de partid au datoria să asi
gure mobilizarea la cîmp a întregii țărănimi.

Evoluția condițiilor climatice — timpul frumos este Întrerupt de averse 
de ploaie — impune o bună cunoaștere a realităților, a situației fiecărui 
Ian, ceea ce presupune prezența nemijlocită pe teren a activiștilor de 
partid și ai consiliilor populare, a specialiștilor din direcțiile agricole. 
Pretutindeni, organele și organizațiile de partid, activiștii și specialiștii 
prezenți pe teren au datoria să sprijine îndeaproape conducerile unități
lor agricole în mobilizarea forțelor tehnice și umane. în organizarea mun
cii, astfel îneît recoltarea, transportul produselor și livrarea lor Ia bazele 
de recepție, eliberarea terenului și semănatul culturilor succesive să se 
facă în flux neîntrerupt.

Din analizele efectuate de organele de specialitate rezultă că, în nu
meroase unități agricole, s-a creat un decalaj apreciabil între cantitățile 
de griu recoltate și cele transportatei Pe cîmp continuă să existe în gră
mezi cantități mari de griu. Aceasta se datorește atît neasigurării mij
loacelor de transport necesare, cît și nefolosirii raționale a celor exis
tente. Nu trebuie admis ca grîul să stea în grăniezi pe cîmp, aceasta 
ducînd la risipă șl pierderi.

lată de ce, o dată cu secerișul, trebuie asigurate transpor
tarea accelerată atarea accelerată 
fondul statului.

tn jumă- 
de virf a

cerealelor recoltate, precum și livrările la

<

PESTE PLAN *

La Baraolt, 32 000 tone 
cărbune

De la începutul anului și pînă tn 
prezent, minerii bazinului carbonifer 
al Baraoltulul au extras si adus la 
suprafață 32 000 tone cărbune peste 
plan, realizând în proporție de 110.8 
la sută indicatorul Prevăzut la pro
ductivitatea mutării. Totodată, s-a 
acordat o deosebită atenție reducerii 
cheltuielilor de producție. Astfel, in 
sase luni din acest an cheltuielile la 
o mie lei producție realizată s-au re
dus cu 15 lei. Cele mai bune 
tate au obtlnut: colectivul 
subterane Vîrghiș I. urmat de 
tivul carierei Racoș. care au 
zat prevederile olanului în proporție 
de 113,7 la sută si. respectiv. 109 la 
sută. (Tdmorj Geza).

rezul- 
minei 
colec- 
reali-

La Galați, produse 
siderurgice

în fruntea întrecerii socialiste des
fășurate între unitățile de ne marea 
platformă a Combinatului siderurgic 
de la Galați se află colectivul lami
norului de tablă groasă, care, de la 
începutul anului si Dină in prezent 
a dat peste nlan o cantitate de aproa
pe 15 000 tone tablă groasă, ceea ce 
reprezintă peste 80 la sută din anga
jamentul anual asumat. • Cu rezultate 
bune se prezintă si alte uzine ale 
combinatului, astfel incit oină la 15 
iulie a.c. se obținuseră suplimentar, 
de Ia începutul anului ; mai mult de 
10 000 tone cocs metalurgic, peste 
42 000 tone aglomerat feros. 5 500 tone 
otel. 2 800 tone tablă zincată «1 alte 
produse, (Dan Plăesu).
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Curiozități» 
cinegetice

tn organizarea Inspectoratului 
silvic și a Asociației județene a 
vinătorilor și pescarilor, la Tg. 
Mureș a fost deschisă o foarte 
interesantă expoziție cinegetică. 
Intr-un cadru asemănător celui 
in care trăiesc numeroase spe
cii de păsări și animale sălba
tice din țara noastră, organiza
torii — in colaborare cu Muzeul 
județean — au reunit peste 500 
de trofee, multe dintre ele me
daliate cu aur. Rețin mai 
seamă atenția trofeele de 
prior și cerb, de capre negre, 
precum și diferite blănuri de 
urs, lup și ris. Nu lipsesc nici 
curiozitățile. Este vorba de o 
serie de trofee de căprior cu... 
perucă. Tot aici s-a amenajat 
și o deltă in miniatură.

Unde dai

cu 
că-
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pe 
Baia 
cen-care

proiectări
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și unde crapă
Întâmplarea s-a petrecut 

strada Timplarilor din 
Mare, zonă în 
irul județean de 
execută un detaliu de sistema
tizare. Urmărind lucrările de 
foraj pe care un grup de spe
cialiști le făcea din loc in loc, 
un locuitor al străzii s-a ames
tecat in vorbă :

— Nu cred că este bine ce 
faceți. O să nimeriți cu sondeza 
in conducta principală de ali
mentare cu apă...

— Fugi de-aici, piază rea — 
i s-a răspuns. Noi lucrăm după 
proiect...

Deodată, din pămint a țișnit 
un jet puternic de apă. care s-a 
ridicat la cițiva zeci de metri 
în aer.

Timp de citeva ore, aprovizio
narea cu apă a fost întreruptă.

Instructor...
I 
I

I

neinstruit

I

mai 
de 

Bis-

I
I

loan Gavrilaș era (că nu 
este) instructor la Școala 
șoferi amatori din orașul 
trița, Poate mai era si azi in
structor dacă nu ar fi încre
dințat volanul autoturismului 
din dotarea școlii unei alte per
soane, care nici măcar nu fi
gura printre elevii școlii. Ba, pe 
deasupra, instructorul se mai și 

cu ceva tărie, în așa 
ilega- '

I
I

„cinstise" 
iei incit să se afle în... 
litote pe toată linia. Tocmai de 
aceea a primit ce i se cuvine, 
după tot dischisul : sancțiune 
contravențională, permisul de 
conducere ridicat, autorizația de 
instructor anulată...

I A tunat
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si i-a adunat »
Amindoi sînt din Tirgoviște. 

El : I. Sever, de 29 de ani, fără 
ocupație. Ea : Maria Chirescu, 
de 22 de ani, fără ocupație, in 
această situație, amindoi fiind 
fără ocupație, s-au gindit că a 
sosit vremea să se „ocupe" și ei 
cu ceva. Dar cum el era cunos
cut prin Tirgoviște ca un cal 
breaz, intrucit mai avusese de-a 
face cu legea, adică mai avea 
la activ, cum se spune, „ante
cedente penale", i-a propus mai 
tinerei partenere să-și extindă 
„aria de acțiune" într-un alt ju
deț. Și uite-așa, cei doi au po
posit pe meleagurile Buzăului. 
Cum lenea e cucoană mare care 
cere de mincare, au inceput să 
dea roată punctului alimentar 
„Istrița" din Buzău. Dar exact 
in momentul in care el incerca 
să pătrundă inăuntru, prin e- 
fracție, a fost surprins de mili
ție.

Jocul

I

I
I

cu focul
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I
tn casa cetățeanului. Ioan C. 

din comuna Gurahonț, județul 
Arad, a izbucnit un incendiu. 
Vecinii l-au observat și au sărit 
in grabă, care cu gălețile, care 
cu ce i-a căzut sub mină, tn 
ajutorul lor au venit și pom
pierii din localitate. Intrucit casa 
era încuiată —. gazda fiind ple
cată — vecinii și pompierii au 
forțat ușa, au intrat inăuntru 
și au început o aprigă bătălie 
cu focul. Din cercetări — după 
cum ne informează corespon
dentul nostru voluntar. Alexan
dru Herlău — rezultă că incen
diul a fost provocat de un reșou. 
Intrucit seara se intrerupsese 
curentul electric, gazda împin
sese reșoul sub o dormeză, 
tind să-l scoată din priză.

Aștepta 
o mașină...
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I

ui-
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ne 
de 

nume 
Mihai 

numele.

Corespondentul nostru volun
tar Ioan Rotărescu din orașul 
Bocșa, de profesie lăcătuș, 
scrie despre, un alt coleg 
breaslă, tot lăcătuș, pe 
D. Mihai. Numai că D. 
este lăcătuș numai cu 
de vreme ce a schimbat pină 
acum mai multe locuri de mun
că. „Nu-mi place să fac prea 
mulți purici intr-un loc" — spu
ne el, crezind că-t „amuză" pe 
cei din jur. Așa se face că, deși 
are numai 19 ani, a făcut cunoș
tință pină acum de două ori cu 
legea, care i-a dat răsplata după 
faptă. Așa cum o să-i dea și a- 
cum, intrucit a comis două fur
turi din locuințele unor cetățeni 
din Bocșa. In timp ce asculta 
muzică la un radio-casetofon 
sustras și aștepta o mașină de 
ocazie spre a dispărea, cu gind 
să ajungă pe litoral să se „o- 
dihnească" după atita trudă, a 
fost reținut spre a da seamă de 
faptele săvirșite. O să se lase 
cu muzică...

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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MUNCA POLITICA - LA NIVELUL EXIGENTELOR
PERFECȚIONĂRII MECANISMULUI ECONUMICO FINANCIAR
® Răspundem toți pentru unul și unul pentru toți • Acțiuni multiple pentru înțelegerea apro
fundată a recentelor hotărîrî • Pe primul pian: măsuri concrete în vederea aplicării noilor 

indicatori economici
Organizația de partid montaj-vop- 

sitorie din cadrul intreprinderii. 
„Electromotor" Timișoara. O dezba
tere vie, asemenea acelora care au 
avut loc in toate colectivele de mun
că timișorene, cu scopul de a analiza 
problemele privind introducerea pro
ducției nete ca indicator de bază al 
planului economic, perfectionarea 
mecanismului economico-financiar. 
Expunerea prezentată de secretarul 
comitetului de partid al secției mo
toare, tovarășul Romică Toma, a 
conturat limpede semnificația noilor 
măsuri, subliniind totodată, pe bază 
de calcule concrete, că modalitatea 
principală de sporire a producției 
nete în întreprindere o reprezintă 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, a rebuturilor, care de fie
care dată „mușcă" din producția 
netă. Au urmat numeroase întrebări, 
propuneri, angajamente. La un mo
ment dat. Teodor Cișmaș. șef de 
echipă, întreabă : „Dar dacă cineva, 
de la turnătorie să spuijem, toarnă 
greșit o piesă, iar defecțiunea se des
coperă abia la standul de probe, cine 
poartă răspunderea ?“

Desigur, răspunsul nu putea fi de- 
cit cel oferit, în mod succint, tot de 
un muncitor : „acum răspundem toți 
pentru unul și unul pentru toți". Dar 
întrebarea dădea glas unei necesități 
subliniate pregnant la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R.. aceea ca fie
care colectiv să-și îmbogățească 
mijloacele de acțiune în vederea 
dezvoltării răspunderii in muncă, 
sporirii exigentei față dc sine și de 
ceilalți, întăririi ordinii și disciplinei 
in producție. Iată deci un vast 
cimp de acțiune pentru munca po- 
litico-educativă.

în spiritul cerinței formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., orga
nizațiile de partid au trecut neîntîr- 
ziat la măsuri practice precise care să 
asigure realizarea producției fizice 
Si a producției nete la nivelul pla
nului, mobilizarea amplă a oameni
lor la valorificarea rezervelor exis
tente. Deosebit de concludent in 
această privință este faptul că in 
principalele întreprinderi, organiza
țiile de partid au inițiat dezbateri 
concrete la fiecare loc de muncă, cu 
participarea practic a tuturor mun
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ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE 
DE STAT AU ÎNCHEIAT SECERI
ȘUL. In pofida ploilor care au tra-> 
versat citeva zile in sir județul, in 
majoritatea unităților agricole de’ stat 
și cooperatiste s-a lucrat si -se lu
crează in ritm intens la recoltarea 
griului : pe ansamblu! județului, vi
teza zilnică la seceriș a atins 5 000 
hectare. Ieri. 17 iulie, au încheiat 
secerișul întreprinderile agricole de 
stat pe cele 7 200 hectare. Lucrările 
sînt avansate si in unitățile care fac 
parte din consiliile intercooperatiste 
Balta Albă. Glodeanu Siliștea. Ru- 
șetu si Ziduri, unde s-a strips griul 
de pe 75—85 la sută din suprafața 
cultivată. In acest fel. din suprafața 
cultivată pe ansamblul județului de 
60 171 hectare, peste 66 la 
deja recoltată. Analizînd 
luni dimineață, stadiul 
griului. ' comandamentul

I
8

I
I

I
I

I

sută a fost 
operativ, 
recoltării 
județean

pentru agricultură a .constatat că in 
unele unităti. cum sint cele din con
siliile intercooperatiste Posta Cîlnău, 
Săgeata. Măgura. Săpoca. ritmul de 
lucru nu se ridică la nivelul dotării 
tehnice. S-a indicat ca specialiștii să 
urmărească mai atent starea lanuri
lor si să acționeze cu mai multă efi
cientă pentru folosirea din plin a 
combinelor. (Mihai Băzu).

IALOMIȚA:
ULTIMELE ORE ÎN BĂTĂLIA 

PÎINII. Pentru lucrătorii din agri
cultura județului Ialomița, duminică 
a fost o zi obișnuită de muncă la 
seceris. zi in care au terminat recol
tatul griului 42 de cooperative agri
cole și 14 întreprinderi agricole de 
stat. Pină acum, griul a fost strîns 
de pe 83 000 hectare din cele 97 348 
hectare cultivate. La I.A.S. Făcăeni. 
unitate ale cărei lanuri de griu se 
află intre malurile Borcei si Dtmării, 
duminică a fost o zi cu adevărat re
cord. recoltindu-se ultimele 185 hec
tare. La I.A.S. Stelnica. combinerii 
Nicolae Arabu si Octavian Marinache 
s-au numărat și duminică printre 
cei mai destoinici. Iureșul bătăliei, 
ce trăiește ultimele ore. l-am intîl- 
nit si la întreprinderile agricole de
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La noi nu-i loc 
pentru 

inechități!
„La noi. în coopera

tiva agricolă Bozia, nu 
prea există ordine și 
nu se respectă legile 
și statutul C.A.P." — 
se afirma la începu
tul unei scrisori sosi
te la redacția noastră 
din comuna Fălciu, 
județul Vaslui. Pe ci
teva pagini erau date 
cazuri concrete de 
abuzuri și inechități in 
legătură cu atribuirea 
loturilor in folosință, 
gospodărirea avutului 
obștesc, ca și cu fap
tul că unii membri 
cooperatori se ocupă 
mai mult de propria 
gospodărie, in detri
mentul celei colec
tive. încă o afirma
ție din scrisoare ilus
trează o problemă tra
tată în Hotărirea C.C. 
al P.C.R. in legătură cu 
activitatea de soluțio
nare a scrisorilor oa
menilor muncii. Este 
vorba de faptul că 
multe dintre scrisori 
sînt adresate de cetă
țeni direct forurilor 
centrale de partid și 

de stat, deoarece pe 
plan local nu sint so
luționate prompt, ope
rativ și cu responsa
bilitate partinică se
sizările, sugestiile, 
propunerile și cereri
le oamenilor muncii. 
Astfel, in încheierea 
scrisorii sus-amintite 
se precizează că „noi 
am arătat toate aces
tea și la comitetul de 
partid al comunei, dar 
nu s-au luat nici un 
fel de măsuri". Așa 
se face că redacția 
a adresat sesizarea 
U.J.C.A.P. Vaslui, spre 
competentă soluțio
nare.

In răspunsul trimis 
ni se face cunoscut că 
o comisie constituită 
din cadre cu munci 
de răspundere ale 
U.J.C.A.P. și consiliul 
popular comunal a ve
rificat sesizarea la 
fața locului și a con
statat că afirmațiile 
cuprinse în ea sint în
temeiate. La brigada 
C.A.P. din satul Co- 
păceana, procedin- 
du-se Ia remăsurarea 
terenurilor deținute de 
membrii cooperatori in 
grădinile caselor, a 
rezultat că un număr 
de 52 de familii deți

citorilor, ceea ce a constituit un bun 
prilej de reevaluare a activității eco
nomice prin prisma noilor cerințe, 
de analiză multilaterală a posibili
tăților de sporire a producției nete, 
a valorii nou create. Astfel, in multe 
întreprinderi sint analizate și puse 
în valoare posibilitățile de a pro
duce cu forte proprii, prin mai 
btțna folosire a spațiului pro
ductiv, reamenajări cu scule și 
dispozitive — anumite repere care 
nu presupun dotări speciale. Iată, 
de pildă, Ia „Electrobanat" a fost 
inițiat un plan de acțiune vizind fa
bricarea în întreprindere, cu aceleași 
cheltuieli, dar în condiții calitative

Însemnări din citeva întreprinderi timișorene

superioare, a unor produse, printre 
care : dispersorul de la lampa pentru 
„Dacia 1 300", corpul pentru sema
foarele de pie'toni etc.

Investigarea atentă a realității a 
conturat, de asemenea, noi modali
tăți de fabricare a unor produse, , care 
să determine reducerea consumului de' 
metal și perfecționarea funcționali
tății acestora. La „Electromotor" se 
analizează — pornind de la propune
rile muncitorilor — posibilitățile de 
înlocuire a benzii silicioase cu banda 
laminată la rece fără siliciu, la di
ferite tipuri de motoare, ceea ce ar 
avea drept efect scăderea sensibilă 
a cheltuielilor materiale, paralel cu 
creșterea producției nete. La „Elec
trobanat" se reproiectează carcasa 
în care se află aparatajul pentru ilu
minat șoselele, redueîndu-se greuta
tea cu o treime și economisindu-se 
cantitatea corespunzătoare de alumi
niu.

Sînt numai citeva exemple care 
ilustrează grăitor că perfecționarea 
sistemului economico-financiar im
pune ca o condiție esențială necesi
tatea continuării și amplificării a- 
cestui dialog de lucru, a desfășurării 
sale sub forme diverse, eficiente, 
astfel incit opinia muncitorilor să-și 
facă tot mai puternic simțită pre

stat Dragalina. Pietroiu. Borcjușani, 
Ciocănești, Grădiștea. Roseti. Bără- 
ganu Si Fetești. Duminică, in Bără
ganul ialomitean au fost recoltate 
7 <>00 Hectare. s-au transportat' 14 ba- 

'zelO do recepție 20 000 tone, s-au eli
berat 4 800 hectare si s-au arat 4 200 
hectare. însămîntîndu-se cu culturi 
succesive 3.800 hectare. (Mihai Vi- 
șoiu).

CONSTANȚA:
AZI, ÎS IULIE. SE VA ÎNCHEIA 

SECERIȘUL. Deși campania de re
coltare a griului in unitățile agricole 
din județul Constanta se apropie de 
final, duminică. 16 iulie, pe ogoarele 
cooperativelor agricole din consiliile 
intercooperatiste Adamclisi. Băneasa, 
Ostrov. Cogealac. Pantelimon și Mi
hai Viteazul secerișul acestei culturi 
a căpătat o si mai mare ampioare 
prin creșterea numărului de combine 
cu incă 258. sosite din zonele in care 
lucrarea a fost încheiată. Pină in di
mineața zilei de 17 iulie griul a fost 
strîns de pe 85 la sută din cele 112 000 
hectare cultivate in județ. Totodată, 
s-au însămintat 60 000 de hectare cu 
culturi succesive, reprezentînd 54 la 
sută din program. Dună cum ne-a 
declarat tovarășul Constantin Popa, 
directorul direcției aSricole. prin mă
surile organizatorice luate, secerișul 
la griu se va încheia la sfîrșitul 
zilei de 18 iulie, iar însămînțarea 
culturilor succesive pe cele 97 000 ha 
planificate — in ziua de 20 iulie. 
(George Mihăescu).

VASLUI:
ACȚIUNI DE ÎNTRAJUTORARE. 

Ziua de duminică pe ogoarele jude
țului Vaslui a fost o zi obișnuită de 
lucru la seceriș. Cifrele arată urmă
torul bilanț : recoltat griu si orz pe 
1316 hectare in cooperativele agri
cole. balotat paie pe mai bine de 
1 200 hectare. Ziua de duminică a 
marcat începutul recoltării griului in 
numeroase unităti agricole. Pină ieri, 
in cooperativele agricole griul a fost 
secerat deja de pe circa 3 000 hectare. 
Un exemplu de bună organizare a 
muncii, a întregului flux de lucrări 

neau în plus o su
prafață de aproape 7 
ha teren arabil. Unii 
dintre aceștia figurau 
in evidențele C.A.P. 
cu suprafețe mai miei 
decit aveau in reali
tate. La un număr de 
13 familii de membri 
cooperatori, care în 
prezent lucrează pe la 
diverse unități de stat, 
a fost găsită suprafa
ța de 2,35 ha teren a- 
rabil deținut fără 
drept.

Se confirmă și fap
tul că atelajeloC.A.P. 
nu sint folosite în mod 
judicios, pentru a se 
aduce venituri unită
ții și a rezolva cerin
țele de transport ale 
membrilor cooperatori 
— se precizează in 
răspuns. De aseme
nea, în satul Copă- 
ceana, în ultimii 2—3 
ani, mulți membri co
operatori, încâlcind 
Statutul' C.A.P., și-au 
cumpărat atelaje par
ticulare, ocupîndu-se 
cu cărăușia.

In încheierea răs
punsului se subliniază 
măsurile adoptate. în 
primul rind a fost 
schimbat din funcție 
brigadierul de cimp 
din satul Copăceana, 

zența în soluționarea fiecărei pro
bleme.

Prezintă interes în multe privințe 
experiența muncii politice la Între
prinderea de ' aparate electrice de 
măsurat, unde s-a introdus în ultimii 
ani sub forma experimentală indi
catorul producției nete. Introducerea 
noului indicator — ne spunea Gheor- 
ghe Tirpe. directorul intreprinderii 
— impune, în primul rind, mult 
mai mare mobilitate în conceperea 
și fabricarea unor produse si pie.se 
noi. a unor subansamble mai func
ționale. mai economicoase, mai prac
tice. La rindul ei, aceasta solicită o 
mobilitate sporită în organizarea 

muncii, repartizarea judicioasă a 
muncitorilor în funcție de cerințele 
perfecționării procesului de produc
ție. Or. cînd e vorba de a repartiza 
pe cineva la un alt loc de muncă și 
mai ales de a-i cere să execute ope
rații noi. o activitate temeinică de 
explicare clară a rațiunii acestor 
măsuri, 'de mobilizare a oamenilor 
la înfăptuirea lor. este aproape tot 
atît de necesară ca și asigurarea con
dițiilor materiale pentru fabricarea 
produselor respective.

Intr-adevăr, analiza muncii poli
tico-educative relevă că ea s-a axat 
pe citeva direcții deosebit de impor
tante pentru perfecționarea organi
zării producției. Astfel, pornind de 
la faptul că majoritatea personalu
lui muncitor este format din tineri — 
media de virstă fiind sub 24 de ani 
— organizația de partid și consiliul 
oamenilor muncii s-au preocupat sis
tematic de buna funcționare a 
cursurilor de perfecționare a califi
cării. o atenție deosebită acordin- 
du-se policalificării — imperios ce
rută atît de profilul intreprinderii cit 
și de modificarea gamei de produse.

Concomitent, munca politică acțio
nează pentru sporirea exigenței față 
de calitatea producției. As^el- s'a 
încetățenit metoda ca beneficiarul să 

Zile de muncă intensă la seceriș, pe ogoarele C A P. Stoeneștț, județul Olt
Foto : N. Ciorei

și acțiuni îl oferă cooperativa agri
colă Epureni de Birlad. Pentru ur
gentarea recoltatului celor peste 700 
hectare cu griu sint mobilizate 11 
combine, din care 5 sint venite din 
nordul județului, in cadrul acțiunii 
de întrajutorare între consiliile in
tercooperatiste. Iir scurt timp, s-a re
coltat 50 la sută din suprafața cul
tivată. (Crăciun Lăluci).

HUNEDOARA:
DUPĂ ORZ, ACUM LA GRÎU. Me

canizatorii si ceilalți oameni ai mun
cii din agricultura județului Hune
doara. folosind fiecare ..fereastră" 
bună de lucru, au reușit să recolteze 
cerealele năioase de pe suprafețe 
apreciabile. Duminică și luni, de 
exemplu, s-a muncit din zori .și pină 
in seară la recoltatul orzului de pe 
ultimele suprafețe și însămînțarea 
culturilor succesive. A inceput si se 
lucrează cu toate forțele la secerișul 
griului în consiliile intercooperatiste 
Deva. Ilia si Dobra, aflate pe valea 
Mureșului. (Sabin Cerbul.

care s-a făcut vinovat 
de favorizarea unor 
rude la repartizarea 
loturilor în folosință; 
in al doilea rind, s-au 
dat in debit și înca
sat sumele datorate de 
toți membrii coopera
tori pentru terenurile 
deținute in plus. In 
sfirșit, președintele 
C.A.P. și ceilalți fac
tori de răspundere au 
fost criticați in ședin
ța comitetului comu
nal de partid, fiind 
avertizați pentru lip
surile constatate.

Clientul nostru, 
„stăpînul" 

nostru
S-a întîmplat ca ci

titorul „Scînteii" O- 
prea Mihăescu din 
Craiova să meargă in
tr-o delegație de ser
viciu in orașul Curtea 
de Argeș. Firesc, in 

acele zile a mers, in 
mai multe unități de 
alimentație publică 
din oraș și a consta
tat cu amărăciune că 
unii lucrători din co
merțul local au o com
portare necuviincioa
să, iar servirea pro- 
priu-zisă nu este nici 
pe departe în confor
mitate cu îndatoririle 
lor și cerințele îndrep
tățite ale consumato
rilor, care doresc ca 
în schimbul banilor pe 
care-i 'dau să fie ser
viți ireproșabil. La u- 
nitatea de patiserie 
„Clăbucet", de pildă, 
i s-a refuzat pur și 
simplu condica de su
gestii și reclamații 
ș.a.m.d.

In răspunsul său, 
Comitettil orășenesc 
Curtea de Argeș al 
P.C.R. subliniază că 
sesizarea a fost cer
cetată de tovarășa 
Aurica Petrescu, se
cretar al comitetului

recepționeze produsele chiar în 
incinta fabricii. Cauzele care gene
rează eventualele deficiențe sint 
dezbătute pe larg cu „produsul in 
față" de toate colectivele care au 
concurat, într-un fel sau altul, la fa
bricarea lui. stabilindu-se măsuri 
concrete în vederea înlăturării lor. In 
același timp, „vitrinele de calitate", 
gazetele de perete popularizează cu 
promptitudine succesele cit si rămi- 
nerile în urmă, atrag atentia asupra 
aspectelor unde se cere acționat fără 
intîrziere.

Și in alte unități economice timi
șorene munca politică cunoaște un 
proces de continuă perfecționare. Cu 
sprijinul comitetului județean de 
partid. în următoarele sâptămîni in 
toate întreprinderile propaganda vi
zuală va fi actualizată, orientată in 
spiritul noilor cerințe. Spre a oferi 
un ghid orientativ in acest sens, se 
va organiza o expoziție județeană 
care va prezenta cele mai adecvate 
forme și modalități de reflectare a 
noilor indicatori in propaganda vi
zuală. Concomitent, sînt generalizate 
inițiative și acțiuni care și-au do
vedit eficienta. Printre altele, la 
„Electromotor" s-a reactivat iniția
tiva „Fiecare muncitor — propriul 
său controlor de calitate": de aseme
nea. munca politico-educativă este 
orientată spre întărirea controlului 
pe toate fazele de lucru, in scopul 
îmbunătățirii calității produselor, al 
utilizării dotării tehnice la parametri 
maximi.

Sint fapte care ilustrează cu pu
tere că in condițiile autoconducerii și 
autogestiunii mai mult ca oricînd 
acțiunile generale, fără adresă, tre
buie excluse din practica muncii 
politice, eliminate pentru totdeauna. 
Fiecare acțiune în domeniul muncii 
politice trebuie să inspire o măsură 
practică, să contribuie la valorifi
carea unei rezerve, să combată ati
tudinile înapoiate etc. Este modali
tatea optimă prin care munca poli
tică iși poate aduce o contribuție 
sporită la aplicarea măsurilor de. 
perfecționare a mecanismului eco
nomico-financiar. la înfăptuirea can
titativă și calitativă a noilor indi
catori de plan.

P. DOBRESCU

(Urmare din pag. I)
nou si noii societăți. Or, 
acesta si este pasul hotă- 
ritor al înțelegerii, sub for
ma unuia dintre cele mai 
concrete și spectaculoase, 
dar si profunde aspecte ale 
șale, al saltului năzuit de 
umanitate din imperiul ne
cesității oarbe a dezvoltării 
în cel al necesității înțele
se a acesteia, al libertății 
spre deplina afirmare a 
condiției umane.

Ajungem astfel la ceea 
ce. in modul cel mai preg
nant. caracterizează esența 
acestei mișcări socio-cultu- 
rale. care este Festivalul 
„Cintarea României", anu
me la umanismul revolu
ționar. sub al cărui steag 
se desfășoară întreaga a- 
ceastă activitate. în aceasta 
si găsim, de fapt, primul 
temei al inspiratei initiati

orășenesc de partid, 
care a constatat că a- 
firmațiile din sesizare 
sint juste, motiv pen
tru care s-au luat ur
mătoarele măsuri: a) 
pentru atitudine ne
cuviincioasă, neres- 
pectarea normelor ge
nerale de comerț, lip
sa de solicitudine și 
promptitudine in ser
virea cumpărătorilor, 
vinzătoarele de lâ co
fetăria „Garofița", E- 
Iena Condurache și 
Viorica Cîțu, au fost 
sancționate disciplinar 
cu diminuarea retri
buției pe timp de o 
lună; b) la unitatea 
„Gospodina" au fost 
luate măsuri pentru

Concis, la obiect
Comitetul județean Mureș al P.C.R. (ca 

răspuns la scrisoarea unor tineri din satul Mă- 
gheruș). Analizînd cererea tinerilor din sat, 
consiliul popular, de comun acord cu condu
cerea C.A.P., au decis redarea spațiului res

Medgidia — azi

Ce se poate vedea și auzi 
la Medgidia in 24 de ore

Gustos borș de pește știe să facă 
Domnica Cristian din Medgidia 1 
Eram într-o seară invitatul bărbatu
lui ei, Ion Cristian, maistru la ate
lierul de sculărie din întreprinderea 
mecanică de utilaje din localitate.

— Într-un fel, zicea maistrul, în
treprinderea unde lucrez eu este 
inima orașului. Acolo muncim mii de 
oameni, acolo învățăm, de acolo se 
dau oamenilor casă, bilete de odihnă. 
Uite, chiar casa in care stăm noi 
acum, tot cu sprijinul intreprinderii 
am făcut-o.

Are o casă frumoasă Ion Cris
tian. E o clădire solidă și spa
țioasă, iar prin odăi miroase a var 
proaspăt. E un miros plăcut care se 
îmbină cu mirosul vopselei mobile
lor noi, cu cel ■ al florilor de prin 
glastre așezate care pe televizor, care 
pe frigider.

— Cred că v-a costat ceva bani 
construcția — am zis. Așa. după pă
rerea noastră, 80—90 de mii.

— Păi, să facem socoteala : 20 000...
— Nu te mai lauda atita, măi omu

le, a intervenit nevastă-sa. Doar știi 
bine cit ai muncit tu însuti la casa 
noastră. Iar către noi : E meseriaș 
bun și se pricepe la toate. E lucru 
mare să fii meseriaș specialist. La 
fel zice și fata noastră, studentă in 
anul IV la Politehnică.

— O s-o aduc la fabrică după ce 
termină, spuse Ion Cristian. Fabrica...

Vorbeau cei doi meseriași. Ion și 
Domnica, despre întreprindere, ca 
despre propria lor casă. „Dar ce, parcă 
numai pe noi ne-a ajutat întreprin
derea să facem casă .' — spunea el. 
În tot cartierul „Siloz", cu mii de 
oameni, sînt case la fel de frumoase 
ca a noastră. Dacă doriți șă vă 
faceți o idee despre ceea ce înseam
nă din punct de vedere? social între
prinderea pentru cetățenii orașului, 
treceți mîine pe la oricare creșă sau 
cămin de copii...”.

Le-am ascultat sfatul. Era ora 8 de 
dimineață, iar copiii grădiniței tute
late de întreprinderea mecanică de 
utilaje Medgidia, grădiniță condusă 
de Nicolina Eremia, o tinără și fru
moasă lată, erau cu toții in fata mi
cului dejun. Miere și lapte mincaser.ă 
copiii, -iar unul mai răsărit s-a ri
dicat in picioare și a zis către 
educatoare: „Vă mulțumim pentru 
masă, c-a fost buna și gustoa
sa". iar către colegii lui schim- 
bind puțin tonul : „Toți cu cănile pe 
masă!" După această mică formali
tate. am intrat numai, noi in obiec
tivul celor o sută de perechi de ochi 
zglobii ai copiilor.

— Cum te cheamă ?
— Daniela Uto. Tata e „strungar și 

mama strungăriță. Și eu ci nd mă voi 
face mare aș vrea să fiu strungăriță. 
Sau artistă...

Grădinița in care iși petrec copilă
ria aproape 100 de copii ai căror pă
rinți lucrează la I.M.IJ.M. e curată 
ca paharul, ca și așternuturile. E do
tată după toate regulile unei instruiri 
perfecte ; 9 femei se îngrijesc de 
educația copiilor, de sănătatea și 
nutriția lor. Iar directoarea grădiniței 
adaugă : „V-ați oprit acum la gră
dinița noastră, dar puteți foarte bine 

ve a organizării festivalu
lui.

Tocmai viabilitatea' și 
succesul multiplelor mani
festări ce au loc sub egida 
festivalului ne obligă să

siunea sa estetică, prin ex
celentă si in exclusivitate 
proprie omului. Organizată 
si dezvoltîndu-se concomi
tent cu activitatea produc
tivă a oamenilor, cu prac

\

Esența revoluționară

avem o imagine mai clară, 
mai corespunzătoare a oon- 
ditiei umane, privită in to
talitatea ei. si anume că. pe 
lingă . toate celelalte ele
mente constitutive ale sale, 
activitatea creatoare si cul- 
tural-artistieă a oamenilor 
trezește lă viată si stimu
lează. cultivă programatic 
tot ceea ce tine de dimen

tica socială in general, din 
care izvorăște si de care 
este strîns legată, activita
tea creatoare si cultural- 
educativă din cadrul festi
valului nu mai are un ca
racter spontan si comple
mentar. subsidiar, ci unul 
constitutiv, organic, inte- 
gratoriu. întregii activități 
umane. Intr-un secol al re

remedierea defecțiunii 
tehnice (schimbarea 
rezistenței și a coloa
nei de apă caldă) de 
la masa caldă a agre
gatului, asigurindu-se 
condiții normale pen
tru încălzirea produ
selor de patiserie; c) 
nefiind la prima aba
tere, Floarea Enescu 
de la unitatea „Clă
bucet" a fost sancțio
nată. pentru atitudine 
necuviincioasă, cu re
trogradare pe timp de 
3 luni și i s-a dimi
nuat retribuția pe o 
lună vinzătoarei Ele
na Dinică de la ace
eași unitate.

Aceste cazuri au fost 
apoi prelucrate cu toți 
lucrătorii din alimen
tația publică a orașu
lui. luindu-se in plus 
măsuri, de asigurare și 
servire a micului dejun 
de la prima oră a 
deschiderii unităților 
de cofetărie și patise
rie. 

să mergeți la oricare din cele 19 
care funcționează in oraș. Aproape 
toți copiii din Medgidia se bucură 
de binefacerile acestor instituții".

Auzisem de atitea ori vorbindu-se 
despre I.M.U.M., „inima de oțel" a 
orașului, incît am pornit spre această 
mare unitate industrială. De pe 
fereastra deschisă a tovarășului 
Nicolae Hristu, secretarul comite
tului de partid, se văd aliniate, pe 
toate aleile intreprinderii. remorci 
auto cu platformă fixă, remorci bas
culante. prese de balotat paie și fin, 
combine autopropulsate pentru furaje 
verzi, piese de schimb pentru mașini 
agricole. Toate strălucesc de noi ce 
sint, in toate e înglobată sudoarea și 
inteligenta oamenilor de pe aceste 
meleaguri.

— Nu vă dau cifre — a zis secre
tarul. Azi sint bune, miine apar al
tele și mai bune. Esențial e că oa
menii muncesc bine, ciștigă bine .și 
aproape toți au devenit muncitori „de 
bază". Fiecare se străduiește să ino
veze. să ridice productivitatea, să în
vețe. Să vă dau citeva exemple. 
Deunăzi, mă pomenesc cu unul. Ion 
Mareș, și cu altul, Andrei Borisov, 
oameni tjrecuți de 50 de ani. că vin la 
mine și cer să se înscrie la școala 
de maiștri. Alții rămin pină noaptea 
tirziu în ateliere, se zbat să imbună- 
tățească procesul de producție. Pen
tru că iubesc întreprinderea. Poate 
vă interesează ce face întreprinderea 
pentru ei ? Le-a oferit in ultimii ani 
peste 1 500 de apartamente, 600 de 
tineri locuiesc în cămine, in fiecare 
an 4—5 sule de oameni sint trimiși 
la odihnă și tratament. 2 000 de oa
meni mănîncă bine șl ieftin la can
tina intreprinderii, starea sănătății 
muncitorilor e bună, pentru că e 
vegheată de 12 cadre medicale care 
lucrează in cabinetul intreprinderii. 
înmulțiți toate acestea cu 3 — cite 
unități industriale mari are Medgidia 
— și veți înțelege poate mai bine con
dițiile in care trăiesc și muncesc lo
cuitorii acestui oraș dintre ape. Si, 
mai ales, l'iți siguri că veți înțelege 
cit de mult iși iubesc oamenii loca
litatea. de la primar la cetățeanul 
cel mai tinăr.

Cele spuse de secretarul dc partid 
se pot vedea bine chiar dacă ești un 
simplu trecător pe stradă. Nici o 
bucată de drum din perimetrul <>- 
rasului nu e neasfaltată; in ul
timii ani au fost sădiți, cu spri
jinul cetățenilor, 73 000 de arbori; 
cetățenii singuri au construit o v 
sală pentru manifestări cultural- 
educative, o bază sportivă, au a- 
menajat terenuri de joacă. Și mai 
vezi, dacă intri prin magazine, o 
mare diversitate de mărfuri, piața 
alimentară bine întreținută, citeva 
licee și școli generale noi. Și blocuri, 
peste tot blocuri de locuințe, într-un 
oraș care, în urmă cu 3—4 decenii, 
era de mărimea unei comune mari.

...In zorii zilei, in drum spre gară, 
l-am zărit o clipă pe tovarășul Efti- 
mie Elisei, primarul Medgidiei : Ni 
făcea raidul obișnuit in piața alimen
tară a orașului.

Gh. GRAURE

voluției tehnico-stiințifice. 
dar si al umanismului re
voluționar. societatea noas
tră socialistă asigură exis
tenta unei posibilități rea
le a dezvoltării omului in 
totalitatea însușirilor sale 
fizice si intelectuale, ca 
singura alternativă supe
rioară a unei noi modali
tăți de viată, corespunză
toare condiției umane.

Adăugind tuturor aces
tora. potrivit aceleiași vi
ziuni integratoare active, 
un alt element important, 
constitutiv al festivalului 
ca fcyiomen socio-cultural, 
cel al democratizării cultu
rii. ne apropiem si mai 
mult de o imagine mai cla
ră si mai autentică. în sub
stanța ei. a .ceea ce repre
zintă cu adevărat Festivalul 
..Cintarea României" in 
structura noii noastre so
cietăți.

pectiv pentru activitatea fotbalistică, cu men
țiunea că iarba de pe teren se va recolta de 
către C.A.P., pentru recuperarea cheltuielilor 
efectuate cu ocazia însăminț&rii.

Uniunea județeană a C.A.P. Prahova (ca 
răspuns la sesizarea adresată redacției de către 
Ana Costache din satul Cocoșești, comuna 
Păulești). Pentru despăgubirea sus-numitei, con
ducerea C.A.P. i-a dat o altă suprafață, de 250 
mp eu vie, in locul terenului cu vie defrișat. 
Petiționară s-a declarat mulțumită.

I..LG.C.L, — Sibiu : „în legătură eu scrisoarea 
adresată redacției de cetățeanul Alexandru 
Manea din orașul Copșa Mică, vă comunicăm 
că din analiza făcută a rezultat că debitul de 
apă captată in prezent este insuficient pentru 
asigurarea localității cu apă potabilă in cele 
mai bune condiții. In acest scop, s-a intocmit 
un program pentru blocurile de locuințe din 
zona Laborator.

în vederea îmbunătățirii aprovizionării cu 
apă a orașului Copșa Mică, este prevăzută, in 
anul 1978. trimestrul IV, darea în folosință a 
unui lac de acumulare, care va rezolva alimen
tarea cu apă a orașului".

Consiliul popular județean Gorj (ca răspuns 
la scrisoarea unor muncitori de la întreprin
derea minieră Albeni). Din cercetările făcute 
a rezultat că o perioadă scurtă de timp nu s-a 
făcut aprovizionarea, în bune condiții, cu 
pîine la complexul alimentar al intreprinderii. 
Au fost luate măsuri și repartizată o altă 
mașină care să aprovizioneze numai acest 
centru. în legătură cu desfacerea berii la acest 
complex, fiind o unitate de incintă, este in
terzisă desfacerea acestui produs, potrivit De
cretului nr. 76/1975.

Neculai ROȘCA

«
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Vizita primului ministru al Guvernului Republicii 
Populare Congo, colonel Louis Sylvain-Goma

La invitația tovarășului Manea 
Mănescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, luni dimi
neața a sosit în Capitală colonel 
Louis Sylvain-Goma, al doilea vice
președinte al Comitetului Militar al 
Partidului Congolez al Muncii, prim- 
ministru, șef al Guvernului Republi
cii Populare Congo, împreună cu so
ția, Laurentine Sylvain-Goma, care 
efectuează o vizită oficială de priete
nie in țara noastră.

Oaspetele este însoțit de tovarășii

Pascal Bima, ministrul construcțiilor, 
al urbanismului și locuințelor, Jacob 
Okandza. ministrul comerțului. Ma
rius Mouambenga, ministrul econo
miei rurale, de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, colonelul Louis Sylvain-Goma a 
fost salutat de primul ministru al 
guvernului, Manea Mănescu, cu soția, 
Maria .Mănescu. de Gheorghe Cioacă 
și Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
niștri ai guvernului. Ion Stănescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Construcțiilor Industriale, Ion

M. Nicolae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Nicolae Oniga, 
ambasadorul României la Brazzaville, 
și Emile Aurelîen Bongouande, am
basadorul R. P. Congo la București, 
precum și șefi de misiuni diploma
tice ai unor țări africane acreditați 
în țara noastră.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Plecarea delegației Partidului Liberal 
din Danemarca 

delegația Partidului Liberal Radical 
— Venstre a fost salutată de tova
rășul ' Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
a! Consiliului Național al F.U.S.. 
Eugen Jebeleanu. vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S.. și 
Ernest Breitenstein, piembru al Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

Au fost prezenți Axei Serup. am
basadorul Danemarcei la București, 
alti merWbri ai ambasadei.

Radical - Venstre
Luni dimineața a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre patrie, delegația 
Partidului Libera) Radical — Ven
stre din Danemarca. condusă de K. 
Helveg Petersen, președintele parti
dului, care a făcut 
noastră la invitația 
tional al Frontului 
liste ; din delegație 
Lvkke Somersen. vicepreședinte, 
Bjorn Hansen, secretarul general al 
partidului.

La plecare, pe aeroportul Otopeni.

o vizită in tara 
Consiliului Na- 
Unității Socia- 
au făcut parte 

$i

Începerea lucrărilor celui de-al III-lea seminar 
economic româno - american

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului și guvernului 
sincerele noastre mulțumiri pentru 
a avut amabilitatea să le adreseze 
Irak.
fericire, iar poporului român prieten

Am plăcerea de a vă transmite. 
Irakian, precum și al meu personal, 
felicitările pe care Excelenta Voastră 
cu ocazia Zilei naționale a Republicii

Urez Excelenței Voastre sănîftate și 
progres și prosperitate continuă.

AHMED HASSAN AL BAKR
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele tuturor canadienilor, doresc să vă mulțumesc pentru bunele 
urări pe care le-ați exprimat cu ocazia Zilei naționale a Canadei.

Fie ca relațiile bune care există deja intre Canada și Republica Socialistă 
România să se dezvolte continuu, in interesul reciproc al celor două țări și 
popoare ale noastre și al păcii.

★

Louis Sylvain-Goma s-a născut la 
Pointe Noire, regiunea Kouilou, la 
28 iunie 1941. Tot aici a urmat școala 
primară, precum și primele clase se
cundare de liceu. După absol
virea cursurilor secției de ma
tematică a liceului „Eliberarea" din 
Brazzaville, a urmat matematica su
perioară la liceul Hoahe de Versailles 
din Franța. Intre anii 1961—1964 ur
mează, tot în Franța, cursurile Școlii 
speciale militare de la Saint-Cyr și 
școlii de aplicație de geniu de la 
Angers.

La reîntoarcerea sa In Congo 
ocupă, succesiv., funcțiile de coman
dant de companie și de director ad
junct la Direcția centrală a geniului 
militar al Armatei Populare Națio
nale Congoleze (A.P.N.). Patru ani

încep

*
mai tirziu, în 1968, este numit șef de 
Stat Major al Armatei Populare Na
ționale a R. P. Congo.

In noiembrie 1969 este numit se
cretar de stat la Președinția Republi
cii, fiind însărcinat cu apărarea na
țională și securitatea statului. Un an 
mai tirziu este cooptat In Comitetul 
Central al Partidului Congolez al 
Muncii. Timp de patru ani. intre 
1970—1974, a ocupat funcția de mi
nistru al lucrărilor publice și trans
porturilor. In perioada octombrie- 
decembrie 1974 a fost șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Populare Na
ționale. La sfîrșitul anului 1974 este 
ales în Biroul Politic al Comitetului 
Central al Partidului Congolez al 
Muncii, iar în decembrie 1975 devine 
membru al Statului Major Special

★

Revoluționar, prim-ministru, șef al 
guvernului, ministru al planului.

Vizita in România a primului mi
nistru al Guvernului Republicii Popu
lare Congo reflectă cursul ascendent 
pe care il înregistrează relațiile din
tre cele două țări, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Congo
lez al Muncii, sentimentele de prie
tenie și solidaritate pe care și le nu
tresc reciproc popoarele noastre, 
dorința comună de a dezvolta colabo
rarea reciproc avantajoasă pe divers» 
planuri.

Cu convingerea că aceste relații se 
vor dezvolta continuu, în folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii între națiuni, po
porul român adresează înaltului 
oaspete congolez tradiționala urare : 
„Bun venit !“.

•

erea convorbirilor oficiale

lu-Luni au Început la București 
crările celui de-al III-lea semirtar 
economic al cercetătorilor din Româ
nia și Statele Unite ale Americii cu 
tema „Promovarea relațiilor eco
nomice România—S.U.A.", organizat 
de Academia de științe sociale și 
politice.

Participă cadre de specialitate din 
învățămîntul superior, cercetători, 
economiști, lucrători din comerțul 
exterior. La deschidere au luat 
parte reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, precum și ai 
Ambasadei S.U.A. la București.

Seminarul se desfășoară sub sem
nul noului impuls pe care l-au dat 
relațiilor româno-americane convor-

birile și întâlnirile care au avut loc 
în primăvara acestui an între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Statelor Unite ale Ame- 
ricii, Jimmy Carter.

Referatele și comunicările ce vor 
fi prezentate în cadrul seminarului, 
rezultat a) cercetărilor întreprinse 
în ultimii doi ani de specialiști ro
mâni și americani, evidențiază căi și 
mijloace menite să contribuie la 
lărgirea și diversificarea cooperării 
româno-americane, la intensificarea 
«chimburilor comerciale intre cele 
două țări.

Lucrării» seminarului continuă.
(Agerpres)

JULES LEGER
Guvernatorul general al Canadei

IERI S-A DESCHIS

Recepție cu prilejul aniversarii 
Revoluției Socialiste Irakiene

Lunf după-amlază au început în 
Capitală convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, și colonel Louis Sylvain- 
Goma, al doilea vicepreședinte al 
Comitetului Militar al Partidului 
Congolez al Muncii, prim-ministru, 

'f al Guvernului Republicii Popu-
-e Congo.
tn timpul convorbirilor, desfășura

re într-o atmosferă de caldă cordia
litate, s-a relevat cu satisfacție evo
luția pozitivă a relațiilor, întemeiate 
pe stimă și prietenie, statornicite in
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Congo, subliniin-

Dineu oferit de
Tovarășul Manea Mănescu. membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a oferit un dineu in o- 
noarea tovarășului Louis Sylvain- 
Goma, al doilea vicepreședinte al 
Comitetului Militar al Partidului Con
golez al Muncii, prim-ministru, șef 
al Guvernului Republicii Populare 
Congo.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Cioară. Gheorghe Oprea. Iosif Uglar, 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, alte persoane oficiale.

Ău luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care il Însoțesc pe 
oaspetele congolez în vizita în țara 
noastră.

Au fost, prezenți ambasadorul 
României la Brazzaville și amba
sadorul R.P. Congo la București.

In toasturile rostite in timpul di
neului. primul ministru al guvernului 
român, tovarășul Manea Mănescu. și 
primul ministru congolez. Louis 
Sylvain-Goma, au relevat cu satisfac-

du-se însemnătatea deosebită pentru 
promovarea raporturilor bilaterale, a 
lntilnirilor și convorbirilor româno— 
congoleze la nivel înalt.

Cei doi prim-ministri au analizat 
stadiul actual și perspectivele de dez
voltare a colaborării dintre cele două 
țări, au examinat finalizarea unor 
acțiuni de cooperare aflate în curs, 
precum și noi posibilități de conlu
crare, îndeosebi în domeniile indus
trial, agricol și forestier, de extinde
re a schimburilor comerciale. în in
teresul țărilor și popoarelor noastre.

La convorbiri au participat tovară
șii Ion Stănescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Construcțiilor 
Industriale, Ion M. Nicolae. prim-ad
junct, al ministrului comerțului ex

terior șl cooperării economice inter
naționale, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Gheorghe Lazăr, adjunct al minis
trului economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, președintele 
părții române in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-congoleză de 
cooperare economică și tehnică, 
membri ai conducerii altor ministere. 
Nicolae Oniga, ambasadorul tării 
noastre la Brazzaville.

Au luat parte, de asemenea. Pascal 
Bima, ministrul construcțiilor, af ur
banismului și locuințelor. Jacob O- 
kandza. ministrul comerțului. Marius 
Mouambenga, ministrul economiei 
rurale. Emile Aurelien Bongouande, 
ambasadorul R.P. Congo la București.

Cu prilejul celei de-a X-a aniver
sări a Revoluției Socialiste Irakiene, 
ambasadorul Republicii Irak la Bucu
rești, Dhiab M. Al-Algawi, a oferit 
luni o recepție.

Au participat Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Cioară, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul construcțiilor 
industriale, Tamara Dobrin și Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinți ai Consiliu
lui National al F.U.S., Nicolae

Doicaru, ministrul turismului. Dumi
tru Bejan, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Gheorghe Dobra, prim-adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, conducători de departa
mente și Instituții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in 
alți membri ai corpului

țara noastră, 
diplomatic.

(Agerpres)

primul ministru al guvernului român
tie bunele relații de prietenie și co
laborare care se dezvoltă pe multi
ple planuri intre partidele, țările și 
popoarele noastre, dorința reciprocă 
de a adinei și mai mult aceste ra
porturi. de a întări conlucrarea din
tre cele două țări pe plan interna
țional. in folosul reciproc, al cauzei 
păcii. înțelegerii și colaborării inter
naționale. Ei au sublipiat însemnăta
tea decisivă pe care au avut-o pentru 
evoluția ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-congoleze vizita in Republica 
Populară Congo a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. convorbirile și înțelegerile 
la nivel înalt.

Primii miniștri au relevat în toas
turile lor hotărîrea celor două țări 
de a-și spori contribuția pentru reali
zarea ințelegerilor convenite la nive
lul cel mai înalt, pentru lărgirea con
tinuă a relațiilor bilaterale de colabo
rare pe multiple planuri dintre 
România și Congo. Ei au relevat ne
cesitatea soluționării pe cale politică, 
prin negocieri, a problemelor care 
confruntă astăzi omenirea. Referin-

du-se la Africa, a fost subliniată ne
cesitatea reglementării diferendelor 
ce există intre unele state africane 
de către africani, fără nici un ames
tec din afară, pentru întărirea uni
tății și solidarității țărilor africane, 
pentru dezvoltarea lor suverană și 
independentă, adoptarea unor măsuri 
ferme, clare și eficiente pentru era
dicarea definitivă a colonialismului și 
neocolonialismului, pentru instau
rarea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Cei doi prim-miniștri au toas
tat in sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pre
ședintelui Comitetului Militar al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo, 
generalul Joachim Yhomby-Opango, 
pentru întărirea și dezvoltarea priete
niei și colaborării dintre țările și 
popoarele noastre.

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie.

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală,
10,00 Antologia filmului pentru copil , șl 

tineret : Charles Chaplin în filmul 
,, Iubi rea lui Chariot**

11,00 în alb și negru
11.50 Telex
16,05 Teleșcoală — Extemporal de va

canță

16.30 Matineu de vacanță : ,,,In mările 
Sudului". Producție a studiourilor 
australiene

17.00 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

17.20 Moștenire pentru viitor : D. Bolin- 
tlneanu — scriitor pașoptist

18.05 Muzica în imagini
18.30 Tribuna TV
18.50 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei în economie
20,05 La porțile cîntecului

20,25 Viața în lumina normelor eticii și 
echității socialiste

20.50 Seară de teatru : ..Moftangiii" de 
I.L. Caragiale. Premieră TV

22.00 Program de romanțe
■22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.50 Film serial pentru copii : Don
Quijote — Episodul 8

20.15 Muzică ușoară
20.30 Viața economică 
21.00 Telex
21,05 Seară de operetă : ,,Paganini" de

Franz Lehar (II)

Cronica
Demetrio Boersner. membru al Co

mandamentului Politic National, se
cretar al Partidului Mișcarea Elec
torală a Poporului din Venezuela, a 
făcut o vizită de prietenie in țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R. 
Oaspetele a avut întâlniri de lucru, 
pentru schimb de experiență, la C.C. 
al P.C.R.. la Comitetul județean Con
stanța al P.C.R.. la Academia de 
științe sociale și politice. De aseme
nea. au fost vizitate obiective de in
teres economic, edilitar, cultural, is
toric și turistic, din municipiul Bucu
rești și din județul Constanta.

în cursul vizitei. Demetrio Boersner 
a avut o intilnire, la sediul C.C. al 
P.C.R., cu tovarășul Vasile Mușat, 
secretar al C.C. al P.C.R.. care a pri
lejuit un schimb de informații și de 
vederi in legătură cu activitatea și 
preocupările actuale ale P.C.R. și 
M.E.P.. cu dezvoltarea raporturilor 
de colaborare prietenească dintre cele 
două partide, țări și popoare.

★
Luni după-amiază a sosit în Capi

tală Francis Anthony Small, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar a! Noii Zeelande in Republica 
Socialistă România.

★
Sub egida Ministerului Turismului, 

la clubul întreprinderii „Republica" 
din Capitală a fost deschisă, luni, 
o expoziție de fotografii cu tema 
„Stațiuni de odihnă și cură balneară 
din România". Expoziția reunește 80 
de fotografii alb-negru și color, în- 
fățișind noi capacități de cazare 
alimentație publică 
folosință, precum 
odihnă și tratament 
integrate circuitului

★
La Șantierul complexului hidro

energetic Riul Mare, din Munții Re
tezat, a avut loc luni o adunare con
sacrată aniversării a 30 de ani de 
la constituirea primelor șantiere na
ționale aleyineretului.

★
încheiat la Costinești 
a Festivalului spectaco-

zilei
tineret orga-

(Urmare din pag. I)

Luni s-a 
prima ediție

Și 
în 
de

recent date 
și stațiuni 
de puțin tâmp 
nostru turistic.

lelor de teatru pentru 
nizat de Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist în colabo
rare cu -Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste și Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale. Integrată organic in suita 
amplelor acțiuni organizate în cadrul 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei". manifestarea a reunit, pe par
cursul a ,10 zile, un mare număr de 
colective artistice ale teatrelor din 
întreaga tară. (Agerpres)

Luni s-a deschis in Capitală cel 
de-al VII-lea Forum National al 
Pionierilor — forum instituit din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— care in acest an se desfășoară sub 
deviza „învățăm, muncim și trăim 
in chip comunist".

Participă 400 delegați aleși d« fo
rumurile județene, precum și membri 
ai Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor.

La adunarea festivă « luat part» 
tovarășul Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-seeretar al Comitetului 
Municipal București al P.C.R.. pri
marul general al Capitalei, care a 
adresat un cuvînt de salut partici- 
panților. Au asistat, de asemenea, 
activiști de partid, de stat și ai Or
ganizației Pionierilor, Uniunii Tine
retului Comunist, ai unor instituții 
și unități de învățămînt și cercetare.

Adunarea festivă s-a deschis cu 
tradiționalul ceremonial pionieresc.

In continuare, președintele Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor, tovarășul Constantin Boști- 
nă. a prezentat un bilanț al * activi
tăților politico-educative desfășurate 
în anul școlar 1977—1978 și princi
palele activități din programul foru
mului.

Adunarea s-a Încheiat cu defilarea 
detașamentelor de pionieri.

In cadrul lucrărilor Forumului Na

tional al Pionierilor care se vor des
fășura pinâ la 26 iulie se va analiza 
modul in care Organizația Pionieri
lor, consiliile și comandamentele 
pionierești acționează pentru înfăp
tuirea mărețelor sarcini izvorite din 
documentele de partid, din indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind educarea și formarea comunistă 
a tinerei generații.

Vor avea loc, de asemenea. Întâl
niri cu activiști de partid, cu repre
zentanți ai Ministerului Educației și 
Invățămintului, Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Consiliului 
Național pentru Știință șl Tehnolo
gie și ai altor organizații și instituții 
centrale, cu oameni de știință și artă, 
precum și activități cultural-artistice. 
sportive și de pregătire pentru apă
rarea patriei.

In Parcul Tineretului se va des
fășura Festivalul pionieresc, iar la 
Monumentul Eroilor Patriei va avea 
loc evocarea „Istoria o ducem mai 
departe".

Forumul National al Pionierilor va 
stabili măsuri pentru îmbunătățirea, 
în continuare, a conținutului și 
fecționarea 
anul școlar

In final, 
membri ai 
rindul pionierilor, precum și 
torit președintelui Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor.

activității pionierești 
1978—1979.
forumul va alege 

Consiliului National

per- 
în

noii 
din 

loctii-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

!0 și 21 iulie, tn țară : Vreme răcoroa- 
■ă, mai ales la Începutul Intervalului.

Cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
de scurtă durată, mai ales la deal și 
la munte. Vînt moderat. Temperatura 
în creștere ușoară către sfîrșitul inter
valului. Tn București : Vreme răco
roasă, mai ales la începutul intervalu
lui. Cer temporar noros, favorbail aver
sei. Vînt moderat. Temperatura în 
creștere ușoară.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TRICOLORI ÎN ARENĂ

Pe podiumul săptâmînii juniorii

raporturile economice nemijlocite 
dintre întreprinderi in procesul reali
zării și livrării producției.- Dreptu
rile si obligațiile pe care partenerii 
contractuali le înscriu în contractele 
economice nu sint simple „accesorii" 
ale unor sarcini de plan. Contractul, 
așa cum este conceput prin lege, 
prin măsurile stabilite de condu
cerea partidului, constituie expresia 
directă a manifestării democrației 
.economice, a autoconducerii muncito
rești. in sensul că întreprinderile 
trebuie să-și manifeste întreaga com
petentă si răspundere atît pentru 
stabilirea unor *clauze  care să ,asi- 
rv'-e utilizarea cu eficientă sporită a 
«.a acitătilor de producție, cit si pen
tru adoptarea măsurilor de înfăptuire 
concretă a obligațiilor asumate. Pla
nul și contractul — iată cele două 
instrumente ale legii față de care 
nu se admit nici un fel de derogări, 
nici un fel de justificări 1

ÎN CENTRUL ATENTIE8 
RESPECTAREA DISCIPLINEI 
CONTRACTUALE. Ce aratâ si- 
tuatia planului și contractelor după 
primul semestru al acestui an ? Mă
surile adoptate la vreme pentru asi
gurarea unui curs nestinienit pro
ducției pe acest an.au permis ca cea 
mai mare parte a unităților econo
mice să participe, corespunzător 
sarcinilor, la complexul proces de 
aprovizionare tehnico-materială din 
economie. Asa cum s-a subliniat, 
însă, la recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R.. au existat si unele neaiun- 
suri si rămîneri in urmă intr-o serie 
de ramuri și subramuri, de sectoare 
ale activității economice, care s-au

regăsit într-o serie de nerealizări la 
nivelul prevederilor, la anumite pro
duse, cum sint : cărbunele^ petrolul, 
cimentul, otelul si laminatele, utila
jele tehnologice. Sint întreprinderi 
în care in ansamblu s-a muncit bine, 
dar nu s-a acordai întreaga atentie 
tuturor contractelor .economice, livră
rii către toti beneficiarii a produse
lor la termenele stabilite. Aceasta 
demonstrează că nu peste tot s-a în
țeles necesitatea îndeplinirii pianului

pectele a funcționării mecanismului 
de aprovizionare si desfacere a pro
ducției in perioada care a mai 
rămas din acest an ?

• In primul rind. așa cum s-a 
accentuat la plenară, in fiecare în
treprindere trebuie luate si aplicate 
neîntârziat măsuri proprii pentru 
realizarea integrală a producției 
fizice planificate. Secretarul general 
al partidului a insistat. în context, 
asupra încărcării la întreaga capaci-

parcul de vagoane, auto

FUNCȚIONAREA RIGUROASĂ A MECANISMULUI 
APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE

intr-o strinsă corelație cu cerințele 
activității de aprovizionare si coo
perare intre unităti. de livrare rit
mică a mărfurilor la fondul pieței si 
la export. Desigur, furnizorii ros lan - 
tieri aduc o serie de motivații pentru 
a iustifica încălcarea disciplinei de 
plan și contractuale. Nici un iei de 
justificări nu pot însă absolvi de 
răspundere unitățile restantiere si 
forurile de resort ale acestora. Sem- 
nind un contract economic. între
prinderea furnizoare este obligată, 
nu numai prin plan, dar si prin an
gajamentele directe, concrete pe care 
și le asumă, să acționeze cu toată 
fermitatea pentru a asigura condițiile 
necesare fabricării si livrării la timp 
a produselor.

CARE SÎNT PRINCIPA
LELE DIRECȚII DE ACȚIUNE 
pentru normalizarea sub toate as-

tate a mașinilor și utilajelor, asigu
rării forței de muncă calificate, in
trării în funcțiune la termen a noilor 
obiective de investiții sau a dezvol
tărilor capacităților existente.

• în al doilea rînd. problema 
aprovizionării tehnico-materiale, in
clusiv cu energie, trebuie legată 
strîns de respectarea normelor de 
consum stabilite și de accentuarea 
reducerii consumurilor materiale in 
toate domeniile, in această privință 
existând incă rezerve toarte mari. 
Trebuie să se înțeleagă clar că. in 
condițiile existentei unor balanțe de 
materiale pc economie, nu dispunem 
de resurse suplimentare pentru a 
acoperi depășirile normelor de con
sum din unele întreprinderi.
• In al treilea rind. se impune 

mai buna organizare a transportului 
produselor prin sporirea gradului de 
utilizare a tuturor mijloacelor de

transport —
și navaL alte mijloace — si indepli- 
nindu-se ferm hotăririle Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului cu privire la 
optimizarea transporturilor.

Mari răspunderi revin centralelor 
industriale și ministerelor, atît in asi
gurarea tuturor condițiilor pentru 
îndeplinirea prevederilor din olan, 
din balanțele materiale, cit si In ur
mărirea realizării întocmai a struc
turii planificate a producției, in 
onorarea cu rigurozitate a contracte
lor economice de către intreprinde- 
rile din subordine. Este cit se poate 
de dăunătoare practica unor cadre 
de răspundere sau specialiști dm 
ministere sau centrale de a da soluții 
în diferite probleme privitoare la 
aprovizionarea tehnico-materială sau 
cooperarea unor intreprinderi, fără 
a se mai interesa apoi dacă ele sint 

’aplicate in realitate. dacă practica 
nu impune anumite corecturi la de
ciziile inițiale. în fata unor probleme 
pe care le ridică activitatea practică 
de zi cu zi. nu de țiirtji. de decizii 
formale este nevoie, ci de intervenții 
directe, de analize concrete, perma
nente la fata locului ale fiecărei si
tuații in parte pentriț a nu se 
tărăgăna soluționarea problemelor si 
a se adopta măsuri in deplină 
noștintă de cauză.

In intronarea unei desăvirsite 
cipline în realizarea olanului 
obligațiilor contractuale, un rol 
țărilor trebuie să-J aibă organele 
locale de partid sl organizațiile de 
partid din întreprinderi. Ele au da
toria să exercite un control exigent 
și să acționeze energic pentru ca 
producția să fie realizată ritmic In 
fiecare unitate, respectându-se inte
gral sarcinile fizice sortimentale pre
văzute in plan si contracte.

cu-
dis- 

și a 
ho-

Agenda internațională a săptăminii 
sportive precedente a cuprins nume
roase competiții in care au fost an
grenați și reprezentanții noștri. S-a 
intimplat insă ca succesele să suridă 
mai cu seamă juniorilor tricolori — 
drept pentru care ii așezăm de data 
aceasta pe podiumul obișnuitei re
viste a competițiilor ce-o publicăm 
marțea.

Evident, performanta nr. 1 este 
medalia de aur cucerită de ion 
Draica la Campionatele europene <ie 
lupte greco-romane ale juniorilor 
desfășurate in Finlanda. Nu este o 
surpriză, pentru că voinicul nostru 
din Constanta era deja campion 
continental și viceeampion mondial 
al luptătorilor seniori de la categoria 
lui, dar succesul ne bucură intrucît 
confirmă Un talent ieșit din cdjnun, 
o formă sportivă constantă și o de
osebită seriozitate in pregătire. Vic
toria de excepție reușită de Draica 
— in care tara noastră iși 
mari și îndreptățite speranțe atit 
pentru apropiatele Mondiale r 
Mexic cit și pentru Olimpiada ’80 
a fost completată Ia. recentele Euro
pene și de alți trei juniori tricolori 
care au ,urcat. de asemenea, pe po
diumul învingătorilor: piteșleanul 
Nicolae Zamfir și constănțeanul 
Ștefan Negrișan (pe treapta „de 
argint"), brașoveanul Andrei lankn 
(pe treapta „de bronz"). Reamintim, 
totodată, că in zilele anterioare — la 
Mondialele de lupte libere — repre
zentanții noștri ocupaseră alte trei 
locuri fruntașe, prin Emanoil Radu 
și Vasile Stănescu (III), și. din nou, 
Andrei lanko (II). Sint nume despre 
care sperăm să mai auzim. De bine!

Tot un junior — Ion Bălaș, din 
Galați — a reușit, la campionatele 
mondiale și europene ale halterofili
lor găzduite de Atena — să cuce
rească trei medalit de bronz la di
ferite stiluri, realizind în același 
timp și un record național. La 
aceeași competiție au mai fost me- 
daliali (cu ..bgonzul mondialelor" și 
„argintul" europenelor, care se des
fășoară in paralel), juniorii Cristian 
Mateeș și Vasile Roșu. Toate aceste 
medalii aduc speranțe intr-o dis
ciplină sportivă care la noi a tra
versat o perioadă de insuccese, dar 
in care de citva timp au apărut ceva 
semne promițătoarei. Așteptăm și 
alte confirmări...

Țara noastră a găzduit, In răs
timpul despre care referim. Cam
pionatele balcanice de natație pen
tru juniori La Brăila, băieții și feti
țele noastre au dominat întrecerile 
de inot și sărituri. Evidențiați — Ho- 
rațiu Neagrău (200 m fluture), Cor- • 
nel Pop (platformă) și. bineînțeles, 
ploieșteanca

pune
din

Irinel Pănulescu
despre care unii specialiști 

singură putea 
toate titlurile

străini 
ci ști gaau spus că 

pentru România mal 
balcanice de inot (minus brasul și 
ștafeta). La București, naționala de 
polo a juniorilor noștri a cucerit, de 
asemenea, titlul balcanic, deși selec
ționatele Iugoslaviei și Bulgariei e- 
miteau și ele pretenții justificate la

• TIMIȘ. La Timișoara a 
avut loc cel de-al 5-lea seminar 
bienal al filmului etnografic și 
folcloric. organizat de cercul 
științific de folclor din cadrul 
universității din localitate. Timp 
de trei zile, folcloriști, etno
grafi, cadre didactice din învă- 
țămîntul superior, studentâ au 
dezbătut temele : ..Elemente de
finitorii ale stadiului actual de 
evoluție a obiceiurilor popu
lare" și „Filmul etnologic in 
cercetarea culturii populare con
temporane". La lucrări au parti

cipat și specialiști din Austria, 
Elveția. Italia, Israel. Iugosla
via, Ungaria și S.U.A. (Cezar 
Ioana). • CARAS-SEVERIN. 70 
de artiști amatori aparținînd 
Societății culturale ..Nevo" din 
Olanda sint. incepind de ieri, 
oaspeți ai județului. Ei vor pre
zenta o seamă de spectacole și. 
concomitent, vor studia folclo
rul. vor învăța dansuri româ
nești. Și formația corală ..Măr- 
gana" din comuna Marga are 
oaspeți : corul din Roșiori, ju
dețul Satu Mare, împreună cu

care va prezenta spectacole și 
va purta discuții privind dez
voltarea muzicii corale. Crea
torii de literatură din județ nu 
(ost oaspeți ai minerilor din 
Rușchița și siderurgiștilor din 
Otelul Roșu, cu care prilej au 
făcut un schimb de idei privitor 
la creația literară. (Nicolae Că- 
tană). • SATU MARE. Sub 
egida Uniunii societăților de 
științe medicale din Republica 
Socialistă România și a Filialei 
sătmărene a uniunii, s-a desfă
șurat. la Satu Mare, o consfă

tuire interjudețeană cu cadre 
sanitare medii. Comunicările 
prezentate au evidențiat expe
riența și metodele moderne fo
losite In scopul prevenirii si 
combaterii infecțiilor tntraspi- 
talicești în județele Satu Mare, 
Bihor. Maramureș, Cluj, Arad. 
Galeriile Fondului plastic din 
Satu Mare găzduiesc prima ex
poziție personală a graficianului

Stefan Gnandt. profesor de de
sen la Casa pionierilor din 
Cărei. (Octav Grumeza). • 
SIBIU. Stagiunea teatrală sibia- 
nă s-a încheiat. Ultimele pre
miere ale Teatrului de Stat au 
fost : Ia secția română — „Mi
nunata istorie a unui Ioan", de 
Eugen Onu (premieră pe tară), 
(regia Hanns Schuschnig. Sceno
grafia : Constantin Rusul șl

medalia de aur. Succesele juniorilor 
in natație nu ne fac. totuși, să 
uităm că a mai 
pină la Mondialele 
disciplină sportivă 
mai avem, așa cum 
pionatele naționale 
de făcut pentru intrarea 
maximă 
dejde.

Cum spuneam, succese au repurtat in 
săptămina sportivă precedentă înde
osebi juniorii. Dintre tricolorii tre- 
cuti de această virstâ frumoasă nu
mai Vasile Teodor a reușit să uree 
pe podium, devenind campion balca
nic de ciclism pe șosea. L-a „secon
dat" tot un junior — Ion Vintilă 
(locul al treilea in cursa de 90 km), 
în rest, agențiile de presă ne-au 
transmis vești mai puțin plăcute. La 
Mondialele de scrimă din Ham
burg, spre exemplu, pretențiile și 
speranțele mari ale „mușchetarilor" 
noștri au fost Încununate doar de 
locuri nemedaliate: IV — floretistul 
Mihai Țiu; V — floretisla Viorica 
Țurcan; VI — sabrerul Marin Mus-

ne fac,
rămas doar o lună 

pentru această 
de bază si că 
au arătat cam- 
recente, destul 

in formă 
a unor Înotătoare de nă-

AUTOMOBILISM

Pregătiri pentru
Activitatea automobilistică este 

marcată, la sfîrșitul acestei luni, de 
una din marile competiții ale sezo
nului internațional : ..Raliul Dunării", 
in organizarea, devenită tradițională, 
a Automobil Clubului Român prin 
federația sa de specialitate. întrecerea 
— contând și ca etapă in campiona
tul european de raliuri pentru piloți, 
In competiția internațională dotată cu 
„Cupa păcii și prieteniei" și, totoda
tă. in ..Raliul balcanic" și în campio
natele naționale ale Bulgariei și 
României — se va bucura de pre
zenta unora dintre cei mai valoroși 
automobiliști de pe continent, de ma
rea majoritate a sportivilor fruntași 
din țările socialiste și balcanice.

In acest an, „Raliul Dunării" mă
soară aproape 1 700 km (55 de con
troale orare și 31 probe speciale), 
traseu ce va fi străbătut in două eta
pe (cu o pauză pentru odihnă, de 9 
ore), de fiecare dată cu plecarea și 
sosirea la Drobeta-Turnu Severin. In 
prima parte (1 116 km) se vor parcurge 
șosele traversînd munții Făgăraș și 
Cibinului, la ducere și întoarcere tre- 
cind pe la Motru, Tg. Jiu. Novaci, 
Horezu. Curtea de Argeș, pe Trans- 
făgărășan la Bilea Lac. Bilea Cas
cadă. Cisnădie. Curmătura Stezii, 
Păltiniș. Primul echipaj pleacă din 
Drobeta-Turnu 
ora 14.01 și se 
ora 11.55. In a 
cuprinde zona 
Startul se va _ 
seara. din 
rin. incepind . ..
venirea primului echipaj (după circa 
11 ore) duminică, 30 iulie, ora 8.15, 
după ce a fost parcurs traseul Băile

„Fedra" de Jean Racine (re
gia : Aurel Manea. sceno
grafia : Klara Racz). La secția 
germană, stagiunea s-a incheiat 
cu ..Jocul" de Ion Băieșu (regia: 
Tomdri Peter. scenografia : 
Judit Fekete-Kotay). Acesle 
spectacole vor ti reluate în 
toamnă, la deschiderea viitoarei 
stagiuni, alături de premierele 
„Clipa" de V. Stoenescu (regia : 
George Teodorescu) și „Provin
cialii" de Const. Cubleșan (pre
mieră pe tară ; regia : Nicu 
Gheorghe) — la secția română ;

Severin la 28 iulie, 
întoarce la 29 iulie, 

doua sa parte, raliul 
munților Semenic. 

da in aceeași zi, 
Drobeta-Turnu Seve- 
de la ora 21,01, re-

tață. Trebuie spus, totuși, că Tiu a 
fost pur și simplu privat de titlul 
mondial in timpul barajului — 
ceea ce au recunoscut public nu nu
mai specialiștii de față, ci însuși ar
bitrul vinovat, italianul Malacarne. 
Acum așteptăm vești mai bune de 
la floretiști. în același timp, de la 
Praga s-a transmis rezultatul final 
al Întâlnirii de tenis din cadrul 
„Cupei Davis", dintre selecționata 
noastră și cea a țării gazdă. Am fost 
învinși in toate cele 5 partidi 1 în
seamnă că Dumitru Ilărădău, Andrei 
Dirzu și Florin Segărceanu nu au 
ajuns incă la o valoare competitivă 
pe plan internațional. Dar vor putea 
ei ajunge, și care dintre ei este mai 
susceptibil de real progres? Este, 
fără îndoială, o întrebare la care fe
derația respectivă și antrenorul Ște
fan Georgescu trebuie să mediteze 
și să răspundă prin măsuri în con
secință. Intre timp insă. Virginia 
Raziei a mai ciștigat un trofeu prin 
Elveția. Păcat că n-are și vreo doi 
frați!

G. M1TROI

„Raliul Dunării"
Herculane — Iablanița — Bozovici — 
Valea Minișului — Anina — Reșița
— Vâliug - Slatina Timiș — Ca
ransebeș — Soceni — Goruia și retur.

Traseul total (din care 1 382 km 
drum asfaltat) străbate zone dintre 
cele mai pitorești (din județele Ar
geș. Caras-Severin. Gorj, Mehedinți, 
Sibiu. Vileea), ce vor putea fi apre
ciate ca atare și de autoniobiliști, 
chiar dacă trecerea lor prin aceste 
locuri se va face in goana mașinii...

Organizatorii contează pe participa
rea a peste 150 de echipaje, din 13 
țări, cele mai multe (circa 80) fiind 
echipaje românești pe Dacia 1300. In
tre acestea : Ilie Olteanu 
Scobai (clasați pe locul 3 
Dunării" de anul trecut), 
viei — P. Vezeanu. Dorin 
Motoc. E. Ionescu Cristea 
tunaru. Z. Szentpaly — N. Curtov, 
D. Banca — C. Zărnescu. Doru Gindu
— V. Iordănescu. Secretarul F.R.A.K., 
ing. Oprișan. sublinia faptul că auto- 
mobiliștii noștri, in rîndu! cărora vor 
fi și numeroși tineri talentați. fac 
pregătiri serioase pentru a se situa 
la inăltime. Este de așteptat ca 
atit uzina constructoare, cit și între
prinderile producătoare de anvelope, 
buiii si PECO să-si coordoneze for
țele si să colaboreze îndeaproape pen
tru ca automobilistii români să aibă 
la dispoziție mașini bine Duse la 
punct. Pentru că numai aslfel va fi 
posibil ca automobilele „Dacia 1 300“ 
si sportivii români să se claseze pe 
locuri fruntașe atît in clasamentul 
general, cit și in clasamentul pe clase 
si in cel pe mărci.

„Miroșul nebun al finului 
proaspăt cosit", de Rudi Strah! 
(premieră pe țară; regia: 
Hanns Schuschnig) — la secția 
germană. (Mona Onu). • VtL- 
CEA Din inițiativa secției de 
propagandă a comitetului jude
țean de partid s-au realizat 
două filme documentare. Pri
mul. intitulat ..Inițiativa mun
citorească in acțiune", popu
larizează metode și procedee 
folosite de comitetele si orga
nizațiile de partid in munca po
litică de masă pentru susține

— Ovidiu 
în „Raliul 
Șt. Innco-
și Cornel
— C. Tu-

I. DUM1TR1U

rea și generalizarea inițiativelor 
muncitorești in producție. A! 
doilea. „Gospodari și... gospo
dari" surprinde acțiuni .notabi
le. dar și neajunsuri, in gospo
dărirea și înfrumusețarea loca
lităților. (Ion Stanciu). • HU
NEDOARA. La Petroșani, pe 
platoul de lingă cabana Rusu. a 
avut Ioc prima ediție a ..Serbă
rilor Parîngului", in cadrul că
reia mii de mineri cu familiile 
lor au participat la un bogat 
program cultural-artistic pre
zentat de fanfarele minerilor.
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SUB IMPERATIVUL ÎNTĂRIRII COLABORĂRII 

Șl SOLIDARITĂȚII
c.

Astăzi se deschide Conferința șefilor 
de stat și guvern ai țărilor O.U.A.

Astăzi (marți), la 
Khartum, capitala Su
danului, se deschid, in 
„Sala prieteniei", lu
crările Conferinței șe
filor de stat și gu
vern din țările membre 
ale Organizației Unită
ții Africane (O.U.A.), 
forum chemat să sti
muleze colaborarea a- 
cestor state, să promo
veze coeziunea, inte
gritatea teritorială și 
independența lor. să 
contribuie la elimina
rea colonialismului si 
neocolonialismului, la 
eliberarea completă a 
continentului de sub 
orice dominație ți a- 
mestec străin.

Pe agenda conferin
ței se află un mare 
număr de proiecte de 
rezoluții și recoman
dări privind o gamă 
largă de probleme pre
zentate de Consiliul 
ministerial al O.U.A., 
care a precedat confe
rința la nivel înalt. 
Intre acestea figurea
ză examinarea stadiu
lui actual al luptei 
mișcărilor de elibera
re din Zimbabwe. Na
mibia și R.S.A.. a e- 
forturilor depuse de 
statele africane în ve
derea dezvoltării eco

nomice și sociale, a 
întăririi independenței 
politice și economice.

In contextul situați
ei actuale de tensiune 
de pe continent, al 
conflictelor ce opun un 
șir de state africane, 
pe fundalul întețirti 
luptei pentru sfere și 
zone de influentă, con-

CORESPONDENTA 
DIN KHARTUM

flicte ce amenință cu 
repercusiuni grave nu 
numai popoarele im
plicate, ci și cauza ge
nerală a păcii, o pro
blemă prioritară o 
constituie întărirea 
unității șl solidari
tății interafricane. In 
lumina acestui im
perativ, recomandări
le și proiectele de 
rezoluție supuse Con
ferinței la nivel înalt 
de Consiliul ministeri
al resping ți condam
nă prezența bazelor 
militare, intervențiile 
din afară în treburile 
Africii, subliniind că 
apărarea continentului, 
a securității si picii 
sale este o responsa

înțelegere între Angola și Zair
privind procedura de normalizare a relațiilor reciproce

BRAZZAVILLE 17 (Agerpres). — 
într-un comunicat dat publicității la 
Brazzaville privind tratativele care au 
avut loc între delegații ale Zairului 
și Angolei se subliniază că s-a ajuns 
la o înțelegere privind crearea unei 
comisii speciale sub egida O.U.A., 
care să elaboreze propuneri concrete 
în vederea normalizării relațiilor din
tre cele două țări. Reprezentanții ce
lor două state africane vecine au 
convenit, de asemenea, să întreprin
dă măsuri pentru reluarea traficului 
pe calea ferată Benguela, care are o 
importanță deosebită pentru exportul 
de minereu de cupru din Zair.

Reuniunea economică la nivel înalt 
de la Bonn

BONN 17 (Agerpres). — Luni sea
ra s-au încheiat la Bonn lucrările 
reuniunii la nivel înalt a principa
lelor șapte state occidentale indus
trializate (S.U.A.. R.F.G., Japonia,
Franța, Marea Britanie, Canada și 
Italia), desfășurată timp de două 
zile și care a avut ca principal obiec
tiv analizarea gradului în care fie
care dintre participanți iși va aduce 
contribuția la susținerea activităților 
în favoarea relansării economice.

Președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
s-a angajat să intensifice acțiunile 
împotrivă inflației și pentru reduce
rea consumului de petrol în per
spectiva anului 1985.

Primul ministru japonez, Takeo 
Fukuda, a promis — răspunzind ce
rerii partenerilor comerciali vest-eu- 
ropeni — că va stabiliza în 1979 ex
porturile nipone la nivelul lor actual 
și va lansa un program de urgență 
de importuri, evaluat la 4 miliarde 
dolari. în scopul reducerii exceden
tului comercial.

Președintele Franței. Valăry Gis- 
card d’Estaing. a arătat că este ne
cesar să se înregistreze progrese în 
cadrul negocierilor comerciale mul
tilaterale ce se desfășoară la Geneva 
sub egida G.A.T.T., pe linia reduce
rii barierelor netarifare.

Fără îndoială, în procesul atit de 
complex al negocierilor îndreptate 
spre înfăptuirea dezarmării — dezi
derat fundamental al vremurilor 
noastre — recenta sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U.. prin 
cadrul larg, democratic de dez
batere pe care l-a oferit, prin 
concluziile consemnate în Documen
tul final, prin ideile și propunerile 
evidențiate, s-a înscris ca un eveni
ment de certă însemnătate politică. 
Exprimînd punctul de vedere al 
partidului și statului nostru. Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
apreciat sesiunea ca „un pas impor
tant in abordarea intr-un mod nou a 
problemelor privind frînarea cursei 
înarmărilor și treeerea la dezarmarea 
generală, in primul rînd la dezarma
rea nucleară". în acest context, Co
mitetul Politic Executiv a subliniat 
ca fiind „deosebit de pozitive crea
rea unui cadru mai democratic pen
tru soluționarea problemelor dezar
mării, precum și întărirea răspunde
rii O.N.U. in această direcție".

Intr-adevăr, infățișînd in toată 
amploarea lor consecințele nefaste 
ale cursei înarmărilor, reflectind cu o 
deosebită forță îngrijorarea ce se 
manifestă în cercuri din cele măi 
largi față de dimensiunile fără pre
cedent ale arsenalelor și efectivelor 
militare ale statelor, sesiunea, a con
firmat ideea permanent susținută de 
România că o problemă de aseme
nea importanță cum este dezarma
rea, care privește în mod direct toate 
țările și toate popoarele lumii, iși 
poate găsi soluționarea numai in
tr-un cadru universal, prin partici
parea efectivă a tuturor statelor — 
mari, mijlocii și mici, indiferent de 
orînduire socială, de potențial econo
mic sau militar. Acesta este un drept 
al tuturor statelor, în virtutea prin
cipiului egalității lor suverane și. in 
același timp, premisa unei abordări 
eficiente, însăși sesiunea — prima de 
acest fel din întreaga istorie a Națiu
nilor Unite consacrată in exclusivi
tate dezarmării — demonstrind ce 
mare bogăție de sugestii, inițiative, 
propuneri poate fi obținută prin par
ticiparea la dezbateri a tuturor na
țiunilor.

Tocmai pornind de Ia o asemenea 
realitate fundamentală, asigurarea 
unui cadru instituțional cit mai larg 
de deliberare și negocieri in dome
niul dezarmării, a unor mecanisme 
și structuri cit mai democratice, de 
natură să permită obținerea de pro
grese reale pe calea dezarmării, a 
constituit una din problemele care 

bilitate de competen
ța exclusivă a africa
nilor. Tuturor statelor 
membre ale O.U.A. 
le-a fost adresată che
marea sădf/k soluțione
ze disputele dintre ele 
exclusiv prin mijloace 
politice, pe cale paș
nică, astfel incit să 
preîntimpine o even
tuală transformare a 
continentului într-o a- 
renă a confruntării in
ternaționale. „Ceea ee 
popoarele noastre tre
buie să obțină este 
stabilitatea in locul 
conflictelor, unitatea 
în locul disensiunii, 
progresul si dezvolta
rea în locul înapoie
rii", sublinia în cuvin- 
tul rostit in cadrul lu
crărilor Consiliului mi
nisterial. in calitate de 
președinte desemnat al 
Conferinței la nivel 
înalt și al O.U.A., pre
ședintele Republicii 
Democratice Sudan, 
Gaafar Nimeiri — sin- 
tetizînd, astfel, cerin
țele fundamentale sub 
semnul cărora iți va 
desfășura dezbaterile 
reuniunea la nivel 
înalt ce se deschide 
astăzi.

Paul DIACONU

Agenția angoleză Angop .relevă 
că reuniunea de Ia Brazzaville cores
punde intereselor șl dorințelor celor 
două popoare, în vederea stabilirii 
unor relații de prietenie și colabora
re cu toate statele pe baza respec
tării principiilor suveranității, inte
grității teritoriale și neamestecului în 
treburile interne.

La rîndul său, agenția zaireză 
Azap a relevat că tratativele de la 
Brazzaville au făcut dovada năzuin
ței popoarelor zairez și angolez de a 
crea condiții favorabile unei păci 
trainice și dezvoltării cooperării din
tre cele două țări.

Practic — este de părere A.F.P. 
reuniunea de la Bonn s-a încheiat cu o 
declarație de intenții, totul depin- 
zînd de modul în care fiecare parti
cipant iși va respecta angajamentele 
asumate.

„înălțimi amețitoare" sau cum 
vede cotidianul vest-german „Die 
Welt" reuniunea la nivel înalt de la 
Bonn, care a dezbătut situația eco
nomică a lumii occidentale, carac
terizată prin rata tot mai ridicată a 
inflației

au concentrat atenția prioritară Ia 
sesiune.

în acest sens, unul din principalele 
merite ale sesiunii rezidă in faptul 
că a consacrat punctul de vedere po
trivit căruia Organizația Națiunilor 
Unite, reunind cvasiunanimitatea sta
telor lumii, oferă cadrul cel mai po
trivit, are responsabilități de prim 
plan și este chemată să joace un rol 
primordial, să imprime o eficientă 
sporită iri întreaga activitate de or
ganizare a negocierilor, de dezbatere 

DUPĂ SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

Prin folosirea eficientă a cadrului nou, 
mai democratic, de negocieri 

-spre progrese efective pe calea dezarmării
și soluționare a problematicii dezar
mării. Afirmarea acestui principiu 
de însemnătate cardinală în Docu
mentul final, adoptat prin consensul 
celor 149 state participante, prezintă 
o importanță evidentă, ținînd seama 
de tendințele manifestate de mai 
multă vreme în procesul negocieri
lor, de a se eluda O.N.U., de a se 
scoate, practic, probleme esențiale 
ale dezarmării de sub incidența or
ganizației și a instituțiilor sale spe
cializate și a le transfera în foruri 
sau cercuri restrinse, de a se aborda 
aceste probleme in spiritul politi
cii de bloc. Fără îndoială că de aces
te tendințe negative este legat într-o 
mare măsură faptul că negocierile de 
pină acum au stagnat, nu au înregis
trat progrese reale, au fost orientate 
nu spre diminuarea arsenalelor și 
a efectivelor militare, ci, în cel mai 
„bun" caz, spre controlul înarmări
lor.

Subliniind cu claritate necesitatea 
readucerii efective a problematicii 
dezarmării în sfera O.N.U., Docu-

Președintele Irakului a primit pe reprezentantul 
personal al președintelui României

BAGDAD 17 (Agerpres). — Repre
zentantul personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, la festivitățile care marchează 
cea de-a X-a aniversare a Revoluției 
Socialiste Irakiene, tovarășul Paul 
Niculescu, membru al Comitetului 
Politic • Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul finanțelor, a fost primit, la 17 
iulie, de Ahrned Hassan Al-Bakr, 
președintele Republicii Irak, pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției, împreună cu Saddam 
Hussein, vicepreședintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceausescu, a condu
cerii de partid si de stat române, au 
fost transmise președintelui Ahmed 
Hassan Al-Bakr. colaboratorilor săi, 
conducerii de partid si de stat ira
kiene. poporului prieten irakian, cele 
mai călduroase felicitări cu ocazia 
aniversării revoluției, urări de succes 
pe calea dezvoltării libere si indepen
dente a Irakului, de fericire, pace și 
prosperitate.

Exprimînd calde mulțumiri, pre
ședintele Ahmed Hassan Al-Bakr a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceausescu urările sale de să-

agențiile de presă transmit
Președintele ales al Co

lumbiei, Julio Turbay Ayala, re
prezentant al Partidului Liberal din 
Columbia, a fost proclamat in mod 
oficial în această funcție de către 
Tribunalul electoral. Noul pre
ședinte urmează să fie instalat la 7 
august a.c., succedîndu-i în această 
funcție lui Alfonso Lopez Michel- 
sen, pentru un mandat de patru ani.

Scrutinul din Ecuador.
Duminică, peste două milioane de 
cetățeni cu drept de vot, din 
populația totală de 6,5 milioane a 
Ecuadorului, au fost chemați în 
fața urnelor pentru a alege viitorul 
președinte al republicii, vicepre
ședintele țării, 24 de primari, 19 pre
fecți și membrii consiliilor munici
pale și provinciale, în cadrul primei 
consultări electorale organizate după 
1970.

Consultări în problema 
namibiană. Mini^ril de externe 
ai celor cinci țări occidentale mem
bre ale Consiliului de Securitate 
(S.U.A., Marea Britanie. Franța. 
R.F.G. și Canada) au avut luni, la 
Bonn, o întîlnire consacrată concer
tării poziției lor in legătură cu pro
iectul de rezoluție privind acorda
rea independenței Namibiei, care 
urmează să fie examinat în Consi
liul de Securitate.

întîlnire kampuchiano— 
tailandeză. Primul ministru al 
Tailandei, Kriangsak Chamanand, a 
avui o convorbire cu Ieng Sary, 
viceprim-ministru și ministru de ex
terne 'al Kampuchiei Democrate, 
aflat în vizită oficială la Bangkok. 
După convorbire, premierul tailan- 
dez a declarat ziariștilor că întîlni- 
rea s-a soldat cu rezultate foarte 
bune. Partea kampuchiană, a adău
gat premierul tailandez, a acceptat, 
in principiu, o propunere în sensul 
reluării comerțului între cele doua 
state, suspendat în ianuarie anul 
trecut.

Reuniune a O.P.E.C. c°- 
mitetul de experți ai Organizației 
țărilor exportatoare de petrol și-a 
încheiat reuniunea de la Londra, în 
cadrul căreia a- fost examinată opor
tunitatea schimbării sau reținerii in 
continuare a dolarului american ca 

mentul final inserează, pe planul 
măsurilor practice, un șir de hotărîri 
importante privind democratizarea și 
dinamizarea actualelor organisme de 
negocieri sau crearea altora noi, 
care, prin caracterul lor reprezenta
tiv, să permită exprimarea pozițiilor 
și promovarea intereselor proprii ale 
fiecărui stat — ca entitate liberă și 
suverană, în afara apartenenței la 
grupări politico-militare — ale comu
nității. internaționale în totalitatea ei. 
Adoptate la capătul unor eforturi 

susținute, pentru depășirea unor po
ziții imobiliste, liotăririle privind 
noile mecanisme de negocieri repre
zintă, de altfel, realizările concrete 
cele mai semnificative ale sesiunii, 

în această direcție, s-a stabilit 
reactivarea Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare, ca organ deliberativ spe
cializat al Adunării Generale, care va 
prezenta încă la proxima sesiune, 
din această toamnă, a Adunării un 
raport cu privire la problemele de 
ordin organizatoric, urmînd să-și în
ceapă activitatea.— axată în primul 
rind pe elaborarea unui program 
global de dezarmare — în cursul 
anului 1979. în același timp. Comite
tul pentru problemele politice și de 
securitate — principalul comitet al 
Adunării Generale a O.N.U. — ur
mează ca pe viitor să se ocupe ex
clusiv de problemele dezarmării și de 
problemele conexe, in legătură cu 
securitatea internațională.

Pe aceeași linie se înscrie hotărî- 
rea de înlocuire a actualei Conferințe 
a Comitetului de dezarmare de la 

nătate și fericire personală, de 
bunăstare și pace poporului român 
prieten, de succese in opera de con
struire a socialismului in România.

★
Continuîndu-si întîlnirile cu oficia

litățile irakiene, tovarășul Paul Nicu- 
lescu a avut o întrevedere cu Munif 
Al-Razzaz, secretar general adjunct 
al Partidului Socialist Arab Baas. 
S-a procedat la o informare reci
procă cu privire la preocupările ac
tuale ale celor două pațtide. țări si 
popoare si a fost efectuat un schimb 
de păreri asupra unor probleme ac
tuale ale situației internaționale. în
deosebi in legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu.

Evocînd importanta vizitei efectuate 
în Irak de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a celorlalte intîlniri româ- 
no-irakiene la nivel înalt, cele două 
părți și-au exprimat satisfacția fată 
de cursul ascendent al raporturilor 
bilaterale pe multiple planuri, pre
cum și convingerea că dezvoltarea 
conlucrării rodnice dintre cele două 
țări servește intereselor popoarelor 
lor. cauzei păcii si cooperării interna
ționale. La întrevederi, care. s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
de sinceritate, stimă si respect reci
proc. a fost prezent Gheorghe Vasile, 
ambasadorul României în Irak.

etalon pentru fixarea prețurilor la 
petrolul brut vîndut de statele mem
bre. Eventualele recomandări con
venite la Londra vor fi luate in 
discuție la reuniunea ministerială a 
O.P.E.C. din decembrie. întrunirea 
experților a fost determinată de 
devalorizările înregistrate de dolarul 
american și de pierderile suferite, în 
consecință, de țările exportatoare de 
petrol.

Turcia și mișcarea neali- 
nîațilOr. Ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, Gunduz Okcun, i-a 
primit, la Ankara, pe reprezentanții 
diplomatici a circa 20 state neali
niate, cu care a discutat eventuali
tatea obținerii de către țara sa a 
statutului de invitat pe lingă reuniu
nile mișcării nealiniaților. Șeful di
plomației turce a declarat, la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, că o astfel de 
inițiativă ar fi de natură „să contri
buie la întărirea destinderii în re
giune".

„Numărătoare inversă11
O bază de lansare a navelor cos

mice ? Așa s-ar putea spune la 
prima vedere ; în realitate, urmea
ză să se, „lanseze" nu rachetele 
din imagine, gata parcă să-și ia

ORIENTUL MIJLOCIU
@ Miniștrii de externe ai Egiptului și israelului încep azi convorbiri 
în Anglia, cu participarea secretarului de stat al S.U.A. ® Secre
tarul general al O.N.U. a sosit în capitala Siriei • Contacte 

diplomatice la Beirut
LONDRA 17 (Agerpres). — Mi

niștrii de externe ai Egiptului, Mo
hamed Ibrahim Kamel, și Israelului, , 
Moshe Dayan, au sosit la Londra 
pentru a participa, începînd de marți, 
la reuniunea consacrată examinării 
căilor de reglementare a situației din 
Orientul Mijlociu. După cum s-a 
anunțat, convorbirile dintre ministrul 
de externe al Israelului și ministrul 
de externe al Egiptului, la care va 
participa și secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, se vor desfășura 
la castelul Leeds din Comitatul Kent 
(sud-estul' Angliei) și vor dura două 
zile.

Luni după-amiază, secretarul de 
stat al S.U.A., Cyrus Vance, a sosit 
la baza aeriană britanică Manston, 
din' Comitatul Kent, pentru a parti
cipa la reuniunea de la castelul 
Leeds.

DAMASC 17 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, a sosit luni în vizită la Damasc, 
unde va avea convorbiri cu oficia
litățile siriene asupra situației din 
Orientul Mijlociu.

Agenția T.A.S.S. «"“t* * 
că, la 17 iulie, a încetat subit din via
ță, în vîrstă de 61 de ani. Fiodor 
Kulakov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.. deputat 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Geneva — ale cărei structuri și pro
ceduri perimate au reprezentat o 
frînă în calea progresului negocieri
lor și au format obiectul unor largi 
și repetate critici — cu un organism 
nou, deschis participării tuturor sta
telor nucleare, ca și altor state ale 
lumii. Activitatea viitorului organism 
urmează să fie așezată pe baze noi, 
mai democratice, adoptarea hotăriri- 
lor prin consens, rotația la conduce
rea lucrărilor, legarea mai strînsă de 
Adunarea Generală a O.N.U. consti

tuind premise importante ale unei 
activități cu un grad sporit de efi
ciență.

* Se cuvine, de asemenea, subliniată 
— prin prisma creșterii controlului 
opiniei publice — importanta fap
tului că ședințele plenare ale 
noului organism se vor des
fășura public, cu ușile deschise, și 
nu în cadru închis, cum a fost cazul 
cu vechiul comitpt. Aceluiași dezi
derat major al informării corecte și 
operative a popoarelor asupra mer
sului negocierilor de dezarmare 
îi răspund hotărîrile cu privire 
la întărirea rolului Centrului O.N.U. 
pentru dezarmare, ca și crearea unui 
Consiliu consultativ pe lingă secre
tarul general al O.N.U., care să 
elaboreze studii în domeniul dezar
mării, menite a fi amplu difuzate.

De asemenea, ca unul din aspectele 
pozitive cele mai notabile se înscrie 
consensul asupra continuității proce
sului inițiat prin această primă se
siune. în acest sens. Documentul final 
consemnează hotărirea de a se con-

Partidul Socialist Portu
CțhOZ 3 Pr°Pus Centrului Democra
tic și Social deschiderea imediată de 
negocieri „la cel mai înalt nivel" 
între cele două partide pentru a găsi 
o soluție la divergențele apărute in 
cadrul coaliției guvernamentale.

Uraganul Fico, avînd ° vl- 
teză de peste 240 kilometri pe oră. 
înainta luni în largul Pacificului în- 
dreptindu-se spre Hawaii, unde ur
mează să ajungă miercuri, după cal
culele Serviciului meteorologic națio
nal al S.U.A. Fico este considerat de 
specialiștii americani în probleme 
meteorologice ca avind o forță deose
bit de mare.

zborul, ci ...o expoziție. Este vorba 
de expoziția de astronautică de la 
Tokio, aflată în plin proces al „nu
mărătorii inverse", în vederea des
chiderii.

voca o nouă sesiune specială a Adu
nării Generale consacrată dezarmă
rii. precum și întrunirea unei con
ferințe mondiale de dezarmare, ime
diat ce aceasta ar deveni oportună, 
asigurindu-se, totodată, un șir de alte 
îmbunătățiri in structurile organiza
torice și metodele de negociere în 
domeniul dezarmării.

Consemnind aceste rezultate po
zitive in ce privește democrati
zarea forurilor și mecanismelor 
de negocieri, se cuvine a releva că 

în acestea se regăsesc Idei și măsuri 
preconizate cu consecvență de țara 
noastră — cuprinse și in Hotărirea 
Comitetului Central al P.C.R. pu
blicată la 13 mai a.c., care 
a stat la baza activității Româ
niei la sesiunea specială. Este 
desigur o nouă dovadă a justeței, 
realismului si spiritului constructiv 
ce definesc pozițiile promovate de 
țara noastră, de președintele Nicolae 
Ceaușescu in problematica dezarmării, 
o mărturie grăitoare a faptului că 
aceste poziții răspund unor necesități 
acrele ale dezvoltării internaționale, 
sint în eonsens cu interesele tuturor 
popoarelor.

Fără îndoială, crearea unui cadru 
mai democratic de negocieri consti
tuie o premisă importantă pentru 
abordarea cu un grad sporit de efi
cientă a problematicii dezarmării. 
Aceasta nu trebuie însă să dea naș
tere Ia tendințe euforice, de automul- 
țumire, cu atit mai mult cu cit ar fi 
fost necesar și de dorit ca. în ce pri
vește programul de acțiune. Docu

BEIRUT 17 (Agerpres). — Premie
rul libanez, Selim Al-Hoss, l-a pri
mit Pe Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). 
în cadrul convorbirii ce a avut loc. 
Yasser Arafat a expus interlocutoru
lui său punctul de vedere al O.E.P. 
asupra conținutului mesajului adresat 
națiunii de președintele Libanului. 
Elias Sarkis, transmite agenția M.E.N. 
Au fost evocate, de asemenea, pro
bleme referitoare la situația actuală 
din Liban.

TUNELURI BLOCATE
în semn de protest față 

de sporirea taxelor de tran
zit pentru transporturile inter
naționale rutiere (TIR), șoferii 
de autocamioane italieni au 
recurs la blocarea principalelor 
căi rutiere montane. în fotogra
fie : întreruperea traficului de 
către un convoi în apropierea 
tunelului Mont Blanc.

Alegerea președintelui
R. A. Yemen

SANAA 17 (Agerpres). — Locote- 
nent-colonel AU Abdallah Saleh a 
fost ales. luni, președinte al Repu
blicii Arabe Yemen, succedînd lui 
Ahmed Hussein Al-Ghashmi, asasinat 
la 24 iunie, anunță agenția I.N.A., 
preluată de agenția France Presse. 
Alegerea s-a desfășurat în cadrul 
unei reuniuni extraordinare a Adu
nării Naționale. Șeful statului deținea 
de asemenea, nostul de comandant- 
sef al Forțelor Armate ale Republi
cii Arabe Yemen.

Aii Abdallah Saleh a deținut pină 
acum funcția de șef al Statului Ma
ior al armatei si a fost membru al 
Consiliului prezidențial creat după 
asasinarea fostului președinte.

Experimente la bordul 
statiei orbitale „Saliut-6“

MOSCOVA 17 (Agerpres). S-a îm
plinit o lună de cind cosmonauții so
vietici Vladimir Kovalionok și Alek
sandr Ivancenkov iși desfășoară acti
vitatea la bordul stației orbitale „Sa- 
liut-6“. Cu ajutorul instalației „Kris- 
tall“ aduse la bordul stației de nava 
de transport „Progress-2“. s-a obți
nut. pentru prima oară, în condițiile 
imponderabilității, un material semi
conductor.

mentul final să conțină prevederi 
practice mult mai precise, mai sub
stanțiale. mai angajante. deoăsin- 
du-se stadiul formulărilor generale, 
abstracte, mai ales în domeniul nu
clear. unde, după cum se arată in do
cument. a fost imposibil să se ajungă 
la concluzii comune satisfăcătoare. 
Desigur, privind lucrurile realist, se
siunea constituie doar un încenut. 
care se cere în continuare dezvoltat 
prin eforturi sporite, perseverente,, 
în acest sens, prezintă o deosebită 
importanță ca structurile organiza
torice nou create să fie cît mai bine 
fructificate.

Prin aceste structuri s-a creat po
sibilitatea participării largi a tuturor 
statelor lumii la înfăptuirea unui tel 
fundamental al întregii omeniri. E- 
sențial este acum ca toate statele 
să-și aducă o contribuție sporită, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, 
pentru ca, prin folosirea optimă a 
cadrului democratic convenit, pro
cesul negocierilor de dezarmare să 
se angajeze ferm și viguros pe calea 
acțiunilor practice, concrete. Apre
ciind din acest punct de vedere Do
cumentul final ca un pas important, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în in
terviul acordat recent săptămînalului 
portughez „Tempo", exprima spe
ranța că. în noile forme organizato
rice stabilite, se va trece la o acti
vitate concretă in această direcție.

Firește, aceasta implică voința po
litică a statelor, necesitatea ca facto
rii de conducere, guvernele, să ma
nifeste răspundere, luciditate, rea
lism. în același timp, o condiție e- 
sențială o constituie intensificarea și 
mai puternică a eforturilor forțelor 
sociale celor mai largi, ale popoarelor 
înseși, dezarmarea fiind cauza lor 
vitală, de care sint nemijlocit legate 
progresul lor economico-social, vii
torul lor de pace și bunăstare. De 
acțiunea hotărîtă a popoarelor — 
factorul hotărîtor al întregii dezvol
tări istorice — depinde, în ultimă in
stanță, ca acest prim pas pe care l-a 
constituit sesiunea specială să fie 
urmat de alții, în direcția trecerii 
efective la măsuri de oprire a cursei 
înarmărilor, de înfăptuire treptată a 
dezarmării și, în primul rînd, a celei 
nucleare.

Este un obiectiv profund mobili
zator. pentru a cărui realizare Româ
nia socialistă este hotărîtă, așa cum 
a subliniat Comitetul Politic Exe
cutiv, să-și aducă cu aceeași- con
secvență și energie întreaga contri
buție.

Romulus CĂPLESCU

D[ PRETUTINDENI
• MAREA BRITANIE : 

SUCCESE IN CAMPA
NIA ÎMPOTRIVA FUMA
TULUI. Din ultimele date sta
tistice publicate în presa brita
nică reiese că anul trecut in 
Anglia au fost vîndute 5 mi
liarde de țigări, respectiv cu 
3,75 la sută mai puțin în com
parație cu 1976. în același timp 
s-a redus desfacerea tutunului 
de pipă. Unii observatori con
sideră că Anglia este, după 
Norvegia, țara care a înregis
trat cel mai mare recul al con
sumului de tutun din lume. Fe
nomenul a fost explicat prin- 
tr-un șir de factori : desfășura
rea unei susținute campanii de 
presă referitoare la nocivitatea 
fumatului,, creșterea substanțială 
a impozitelor pe produsele res
pective, restrîngerea reclamei la 
tutun și țigări.

• ÎN PROIECT : „TO- 
KAMAK-20". Specialiștii so
vietici proiectează o instalați® 
mai puternică decît cea cunos
cută sub numele de „Toka- 
mak-10“, în care plasma va pu
tea fi încălzită pînă la tempera
tura de 50 milioane grade Cel
sius. Noua instalație, care se va 
numi „Tokamak-20“, are în ve
dere demonstrarea unei reacții 
termonucleare îndelungate (pînă 
în prezent durata unei astfel de 
reacții dirijate reprezintă o in
fimă parte dintr-o secundă). 
Conducătorul programului, aca
demicianul Boris Kadomțev, a 
declarat in legătură cu noua in
stalație că, avînd în vedere rit
mul în care se desfășoară cer
cetările, centralele electrice ter
monucleare vor deveni o reali
tate pină la sfirșitul acestui se
col.

• IMPORTANTE VES
TIGII ARHEOLOGICE 
fost descoperite în apropiere de 
Delfi, in zona vechiului oraș 
Kallion, din Grecia centrală. Este 
vorba de o colecție de sigilii și 
ștampile fabricate din argilă și 
care confirmă legăturile acestui 
oraș-cetate cu celelalte localități 
grecești. Orașul Kallion, unde in 
urmă cu cîțiva ani au fost, de 
asemenea, descoperite un cimi
tir din epoca romană, poarta 
unui zid de incintă, trei statui 
și o clădire cu mozaicuri pa
leocreștine. va fi acoperit in 
1980 de apele unui lac de 
acumulare format de barajul 
de la Momos. Deasupra apelor 
vor rămine doar un pisc d§ pia
tră din apropiere și zidurile 
străvechi ale Kallionului, care 
înconjoară piscul.

• SOARELE ÎN GOS
PODĂRIE. Experimentele și I 
soluțiile propuse și imaginate 
pentru acest domeniu de utili
zare proliferează rapid. Cele 
mai cunoscute sint desigur ca
sele solare, cu oglinzi capta
toare plasate pe acoperiș. O 
soluție ingenioasă — perfect a- 
daptată unei necesități particu
lare — pusă la punct de un in
giner nipon este menită să asi
gure lumină și căldură unei 
mici case din Tokio pierdute 
între imobile foarte înalte din 
jur. care ii răpesc, pur și sim
plu. soarele. Ea constă din pla
sarea in curtea casei a unui 
sistem de trei oglinzi : dintre 
cele superioare, prima captează 
razele solare, iar cealaltă le di
rijează spre oglinda inferioară 
care, la rindu-i, le reflectă spre 
interiorul casei, incălzind-o și 
luminind-o.

• FRIGUL - ALIAT 
AL CĂRJILOR. Cum pQt fi 
protejate împotriva diferiților 
dăunători cărțile, documentele 
și manuscrisele din fondul bi
bliotecilor ? Metodele mai des 
practicate sint dezinfecția. in
clusiv prin pulverizarea de sub
stanțe gazoase, dar aceasta im
plică evacuarea oamenilor și 
închiderea pentru un timp a 
respectivelor lăcașuri de cul
tură. O altă cale au folosit en
tomologii de la una din univer
sitățile din S.U.A. Ei au apelat 
la metoda frigului. Cărțile, în
velite mai intii în folii din ma
terial plastic, așezate în rafturi 
pe rotile, au fost ținute într-o 
încăpere specială timp de trei 
zile, la o temperatură de minus 
cîteva zeci de grade Celsius. 
Frigul a distrus atit insectele, 
cit și ouăle lor. Pină acum au, 
fost tratate astfel peste 37 0(b ,' 
de cărți și manuscrise.

• ÎMPOTRIVA PO
LUĂRII MORALE, ^ci
tate de tendința revistei „Stern*,  
cel mai mare magazin ilustrat 
din R.F.G., de a promova în pa
ginile sale erotismul și porno
grafia. un număr de cunoscute 
personalități ale vieții feminine 
din R.F.G., printre care Alice 
Schwarzer, directoarea publica
ției „Emma", Luise Rinsen, 
scriitoare, și Margarethe von 
Trotta, scenaristă, au adresat o 
plîngere tribunalului. Acțiunea 
lor a dat naștere unui larg cu
rent de opinie împotriva publi
cației amintite. Sub presiunea a- 
cestui curent, revista a fost si
lită să dea înapoi, renunțînd. cel 
puțin deocamdată, să mai pu
blice pe copertă imagini revol
tătoare ; totodată, revista s-a 
văzut nevoită să reproducă un 
șir de scrisori prin care cititorii 
iși exprimau protestul față de 
orientarea presei vest-germane 
spre erotism și pornografie. Cît 
privește grupul de acțiune a- 
mintit. el și-a anunțat intenția 
de a da în continuare curs ac
țiunii judiciare, considerind că 
este de datoria justiției să ia 
măsuri împotriva poluării mo
rale cu ajutorul mijloacelor de 
informare în masă.
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