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ÎN CENTRUL DEZBATERILOR:

Realizarea integrală a planului
1944.-AUGUST - 1978

la producția fizică, în intimpinarea zilei

în condiții de înaltă calitate
După cum se știe, în aceste zile, în întreaga țară 

au loc adunările generale ale oamenilor muncii din 
întreprinderile industriale, unitățile de construcții, 
transporturi, instituțiile de cercetare șl inginerie tehno
logică, întreprinderile agricole de stat și de mecanizare 
a agriculturii — foruri supreme ale conducerii colective 
și democrației noastre muncitorești. în centrul dezba
terilor se situează analiza rezultatelor economico- 
financiare cu care s-a încheiat primul semestru, 
stabi!indu-se totodată măsurile ce se impun a fi luate

pentru îndeplinirea planului șl a angajamentelor 
asumate in acest an, precum și a planului pe 1979. 
Tematica este deci concretă, bine definită și, de 
aceea, dezbaterile trebuie să fie și ele concrete, la 
obiect, evidențiindu-se atit experiența pozitivă acumu
lată, cit și neimplinirile care s-au constatat intr-un 
sector sau aitul. în ziarul de azi prezentăm citeva 
însemnări de la adunarea generală a oamenilor mun
cii de la întreprinderea de încălțăminte „Dîmbovița" 
din

Rezultate 
de seamă
în întrecere

Capitală.

DoIhi oferit de tovarășii! Uicolae Ceara 
si tovarășa Eieoa Ceara 

în onoarea tovarășului Georges Narchais

De cele mai multe ori. atunci cind 
intră intr-un magazin de încălță
minte, muncitorii de la întreprinde
rea „Dîmbovița" devin cumpărători 
ai produselor create de ei înșiși. 
Acesta nu este, insă singurul motiv 
care i-a determinat pe cei ce au luat 
cuvîntul în adunarea generală a oa
menilor muncii, ținută zilele trecute, 
să discute ca adevărat! proprietari, 
producători și beneficiari. Discuțiile 
au fost animate de exigențele impuse 
de introducerea noului mecanism eco- 
nomico-financiar. de afiignarea și 
mai puternică a autogestidnii și au- 
toconducerii muncitorești.

Tonul dezbaterilor a fost dat chiar 
de darea de seamă prezentată de to
varășul Ion Toma, directorul între
prinderii. caracterizată prin realism, 
spirit critic și autocritic. Atit da
rea de seamă, cît și numeroși vor
bitori au subliniat cu legitimă mîndrie 
că planul pe primul semestru a fost 
depășit la principalii indicatori eco
nomici : producția netă, producția 
marfă și la export. Astfel, fpță de 
aceeași perioadă a anului trecui s-a 
realizat o producție marfă mai mare 
cu peste opt milioane lei, iar la export 
— cu șase milioane lei-valută. De a- 
semenea, planul de beneficii a fo.*t 
îndeplinit în proporție de 102.2 la 
sută — ceea ce dovedește preocupa
rea întregului colectiv pentru redu
cerea cheltuielilor de producție și, în 
special, a celor materiale, fără să se 
facă insă nici un rabat la cali
tate. Totuși, aceste împliniri nu au 
constituit un motiv de automultu- 
mire. Se poate spune că s-au făcut 
chiar mai multe referiri critice, toc
mai pentru ca în perioada următoare 
să fie eliminate toate neajunsurile 
constatate și activitatea să se des
fășoare in cele mai bune condiții. 
Care sînt principalele probleme asu
pra cărora s-a concentrat atenția 
participantilor ?

Maximă exigență față de 
realizarea producției fizice. 
Faptul că secția încălțăminte meca
nică nu a îndeplinit planul produc
ției fizice decit în proporție de 98 
la sută a constituit, un adevărat 
caz. „Pe drept cuvînt, în darea de 
seamă, pe lîngă rezultatele bune ob
ținute, au fost arătate și o serie de

neajunsuri provocate de 
rea planului la secția i 
mecanică — a spus 
Gheorghc Șoimu, sef de atelier. Știm 
însă cu toții că principala cauză o 
constituie greutățile întimpinate în 
aprovizionarea cu materii prime. 
Iată de ce consiliul oamenilor mun-

neîndeplim- 
încăltăminte 

; tovarășul

n

cii trebuie să studieze cu cea mai 
mare atenție această problemă. In 
semestrul II, cind indicatorii de bază 
ai activității noastre ii constituie pro
ducția netă și fizică, nu se mai pot 
admite astfel de situații. Pentru 
aceasta propun ca. de acum încolo, 
serviciile de organizare a producției , 
si aprovizionare să colaboreze mai 
strîns si să nu mai fie lansate in 
fabricație modele de încălțăminte 
pentru care nu sint asigurate mate
riile prime. Ținind seama de sarci
nile sporite pe care le avem in pe
rioada următoare, trebuie să fie mai 
bine corelate si capacitățile de pro
ducție ale diferitelor secții de fabri
cație. Astfel, in semestrul II. la sec
ția încălțăminte mecanică, o linie 
tehnologică își va mări capacitatea 
cu circa 50 la sută. Iată de ce toți 
factorii de răspundere din întreprin
dere trebuie să se mobilizeze și să 
ia măsurile ce se impun pentru asi
gurarea siibansamblelor necesare rea
lizării sporului de producție prevă
zut. Acum, cind he autogospodărim, 
trebuie să analizăm împreună aceste 
probleme și tot noi să le rezolvăm".

Forța de muncă poate 
- fi mult mai eficient folo-

SÎtă ascultăm pe tovarășul Ion 
Vărzaru, 
piele : „în 
întîmpmat 
cauza lipsei 
spus acesta, 
lipsesc 37 de 
vegetală — 25. Așa se face că ciclul 
de fabricație nu a fost respectat m-

totdeauna. De aceea, trebuie să se 
studieze posibilitatea completării cu 
forță de muncă a secției". Cum se 
poate rezolva această problemă ? So
luțiile au fost formulate chiar in da
rea de seamă, în dezbaterile din adu
nare. Prima și cea mai importantă 
rezervă 
folosire 
ponibil.
ansamblul Întreprinderii, 
timp a fost folosit în proporție 
de numai 87,3 la sută, in sec
țiile tăbăcărie consemnîndu-se un 
procent și mai mic : 82 la sută. De 
asemenea, prin reducerea absentelor 
nemotivate — circa 25 000 în primul 
semestru, cu 25 la sută mai mult 
decît în aceeași perioadă a anului 
trecut — necesarul de forță de muncă 
s-ar reduce în mod substantial.

Deci rezervele au fost căutate și 
găsite în primul rînd în cadrul între
prinderii. Este o dovadă a spiritului 
gospodăresc, de autocondueere mun-

Iqji TEODOR

o reprezintă mai buna 
a fondului de timp dis- 
în primul semestru, pe 

fondul de

(Continuare in pag. a III-a)

însemnate depășiri ale 
planului producției fizice 
au fost obținute în industria ju
dețului Satu Mare. Astfel, fată 
de planul la zi. de la începutul 
anului au fost realizate supli
mentar aproape 400 000 tone ma
șini si utilaje pentru industria 
chimică. 185 remorci și semire- 
morci. 17 tone de produse pre
lucrate din material plastic, 
1 750 mc prefabricate din beton, 
140 mc cherestea, sticlărie me
naj în valoare de 3,5 milioane 
lei, 240 000 mp țesături, confec
ții în valoare de 5 milioane lei 
și alte produse. (Octav Gru- 
meza).

Al 40-lea miliard kWh 
energie electrică la Por
țile de Fier, de Ia Punerea in 
funcțiune a primului agregat și 
pînă astăzi, a fost pulsat în sis
temul energetic national. Destoi
nicul colectiv de aici mai ra
portează si faptul că. pînă în 
prezent, si-a realizat aproape 80 
la sută din angajamentul anual 
asumat in întrecerea socialistă 
pe anul 1978. livrînd. sțmlimeiț- 
tar peste 170 milioane aWh e- 
nergie electrică. (Virgiliu Tă
tarul.

Un succes de prestigiu al constructorilor de mașini

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ GREU 
„PROGRESUL"-BRĂILA A FOST REALIZAT 

Cel mai mare excavator românesc

prelucrare 
am 

greutăți din 
a

șeful secției
primul semestru, 
multe

forței de muncă, 
La tăbăcăria minerală 
oameni, iar la tăbăcăria

RODUL LANURILOR -
NEÎNTÎRZIAT
ÎN HAMBARE !

Duminică in agricultură—o zi 
de muncă, plină și cu spor
• Pînă ieri, griul a fost strîns de pe 58 
la sută din suprafață • Evoluția vremii 
impune accelerarea energică a recol

tării, transportului și depozitării
In pagina a l!-a

La C A P. Slobozia, |udețul Argeș, dupâ eliberarea terenului de paie 
se executâ afînarea profundă a solului pentru a-l mări potențialul 

productiv

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 
toyarășului Nicolae Ceaușescu

Intr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, colectivul întreprinderii de utilaj greu „Pro
gresul"—Brăila informează că în aceste zile, cînd întregul nostru popor își 
amplifică eforturile pentru a întimpina cu noi și importante înfăptuiri 
marea sărbătoare națională de la 23 August, a fost realizat excavatorul 
electric de 8—10 mc — cel mai mare excavator de concepție și fabricație 
românească.

Întregul nostru colectiv — se arată în continuare în telegramă — este 
dominat de puternice sentimente de mîndrie patriotică generate de înfăp
tuirea. în mai puțin de un an. a sarcinii pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne-ați trasat-o la 26 iulie 1977, privind 
asimilarea și fabricarea excavatorului de mare capacitate. Marea încredere 
pe care dumneavoastră ați acordat-o constructorilor de utilaje grele brăi- 
leni a constituit pentru oamenii muncii din întreprindere — muncitori, in
gineri. tehnicieni și proiectanti — un puternic factor stimulator în între
cerea socialistă pentru a îndeplini la termen și în condiții de calitate mi
siunea încredințată.

Cu acest prilej deosebit vă raportăm că întreprinderea noastră a 
realizat în primul semestru a! acestui an toti indicatorii de plan canti
tativi și calitativi la producția industrială. Mîndri de realizarea acestei 
importante premiere industriale a construcțiilor de mașini din patria noas
tră — se arată în încheierea telegramei — vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, că toti oamenii muncii de la I.U.G. 
„Progresul" Brăila, in frunte cu comuniștii, sub conducerea organelor 
locale de partid, vor acorda și în viitor o deosebită atenție laturilor ca
litative ale activității economice, acționînd cu fermitate pentru înfăp
tuirea exemplară a măsurilor privind noul mecanism economico-finan- 
ciar, pentru traducerea neabătută în viată a sarcinilor concrete stabilite 
de plenara din iulie a Comitetului Central al P.C.R.

★
Constructorii de ma

șini de la „Progresul" 
Brăila sînt autorii u- 
nei noi și prestigioase 
creații tehnice : cel 
mai mare excavator 
produs vreodată la 
noi. Ieri în uzină, cînd 
s-au încheiat cu suc
ces probele finale, 
colectivul muncito
resc trăia firești sen
timente de mîndrie, 
emoție și încredere.

Mîndrie — pentru că, 
iată, după aproape un 
an de cînd secretarul 
general al 
lui, tovarășul 
Ceaușescu, a 
constructorilor 
și ni brăileni 
de a executa 
cui utilaj — i 
și devenit i 
De la prima linie tra
sată pe foaia de calc 
de pe planșetele pro- 
iectanților și pînă la 
realizarea lui n-au 
trecut nici 365 de 
zile 1... O nouă și stră
lucită dovadă a capa
cităților creatoare ale 
clasei noastre munci
toare.

Emoție — pentru că 
s-a consumat o au
tentică premieră teh
nică națională : noul- 
născut, excavatorul e- 
leetric ESE-8001 cu 
cupa de 8—10 mc, 
este de aproape 34 de 
ori mai mare decit

partidu- 
Nicolae 

i trasat 
■ de ma

sa rci na 
puterni- 
acesta a 
realitate.

primul excavator ro
mânesc fabricat in 
1952 (imaginați-vă o 
cupă cit volumul ca
merei de baie a apar
tamentului dumnea
voastră !). De 34 de 
ori — exact atiția ani 
ciți se împlinesc de la 
Eliberare. Superbă a- 
vanpremieră a mun
cii, acum, în pragul 
sărbătoresc de au
gust ! Emoție — pen
tru că giganticul uti
laj cintărește cit o... 
garnitură de tren for
mată din 40 de vagoa
ne. Emoție și mîndrie 
— pentru că proiectul 
este. în întregime ro
mânesc ; pentru că 
toată partea mecanică 
a fost executată aici, 
la „Progresul" Brăila; 
pentru că marea ma
joritate a componen
telor părții electrice 
au fost produse in 
tară.

A existat și un mo
ment de neliniște. A- 
tunci cînd cablurile 
(cu diametrul de 
48 mm) s-au întins 
precum strunele unei 
viori, atunci cînd bra
țul cupei (gros de . 
700 mm) s-a ridicat 
pînă la înălțimea de 
lucru, iar fundul cupei 
a fost acționat să ss 
înch'dă și să se des
chidă de citeva ori cu 
bufnet de oțel care

★
lovește 
atunci, 
au fost 
închis 
speriați 
„măselelor". Dar totul 
s-a desfășurat perfect, 
cum se prevăzuse, 
mastodontul metalic a 
dovedit că nu-i nără
vaș, că ascultă și exe
cută cu finețe toate 
comenzile. Atunci s-a 
instalat definitiv în
crederea. Încrederea 
că eforturile unui an 
de muncă n-au fost în 
zadar. Mai ales că ex
cavatorul gigant nu a 
fost singura preocu
pare a destoinicului 
colectiv de la „Pro
gresul". Faptul că în 
primul semestru al a- 
cestui an toți indica
torii cantitativi și ca
litativi ai producției 
au fost îndepliniți — 
vorbește de la sine.

...Iar noul excava
tor ? Odată finalizat, 
odată eliberat certifi- 

icatul de calitate, gi
gantul va părăsi hala 
de montaj pentru a se 
instala într-una dintre 
exploatările carboni
fere de suprafață ale 
Olteniei. Să-i urăm 
deci spor la muncă I

în oțel — 
în acele clipe, 
citiva care au 
ochii, parcă 
de scrișnetul

Mircea BUNEA 
corespondentul 
„Scînteil"

Duminică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit un dejun in o- 
noarea tovarășului Georges Marchais 
și a soției sale, Liliane Marchais, 
aflați la odihnă în țara noastră.

Au participat, tovarășii Emil Bobu. 
Constantin Dăscălescu. Paul Nicules-- 
cu, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 
Teodor Coman, Nicolae Giosan. Ion 
Ursu, Richard Winter. Vasile MușaL

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Guy Besse, membru al Biroului 
Politic al P.C.F., Jacqueline Geliy, 
membru al C.C. al P.C.F., secretar 
general al Uniunii Femeilor Fran
ceze.

tn timpul dejunului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Georges Mar
chais au toastat pentru succesul lup
tei desfășurate de cele două partide 
în slujba cauzei socialismului, a pro

gresului social și a păcii în întreaga 
lume, pentru întărirea continuă a 
prieteniei și solidarității dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Francez, pentru bunele re
lații tradiționale dintre popoarele ro
mân și francez.

Dejunul s-a desfășurat într-o am
bianță de caldă cordialitate, tovără
șească.

Încheierea convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Georges Marchais
In stațiunea Neptun s-au încheiat 

convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Georges Marchais, secretar general 
al Partidului Comunist Francez, aflat 
la odihnă în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

Intr-o atmosferă sinceră, de caldă 
prietenie și stimă reciprocă ce carac
terizează bunele relații dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Francez, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Georges Marchais s-au 
informat despre situația din cele 
două țări și despre activitatea par
tidelor respective.

Secretarii generali ai celor două 
partide au dat o inaltă apreciere ra
porturilor statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Francez și au reafirmat dorința 
de a dezvolta în continuare colabo
rarea și solidaritatea dintre cele 
două partide.

Cele două partide au subliniat do
rința lor de a contribui la intensifi

carea șl diversificarea colaborării 
între România și Franța în domeniul 
economic, tehnico-științific și cultu
ral, in interesul popoarelor român și 
francez, al întăririi prieteniei dintre 
ele, al cauzei păcii.

A avut loc, de asemenea, un larg 
schimb de vederi asupra situației in
ternaționale și a unor probleme pri
vind mișcarea comunistă și muncito
rească internațională.

. Secretarii generali ai celor două 
partide au evidențiat însemnătatea 
schimbărilor pozitive care au loc in 
lume in urma afirmării tot mai pu
ternice a voinței popoarelor de a-și 
hotărî destinele în mod de sine stă
tător, de a pune capăt politicii im
perialiste, de dominație și dictat, de 
a se dezvolta libere intr-o lume a 
păcii și colaborării.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Georges Marchais au relevat rolul 
crescînd al partidelor comuniste și 
muncitorești, al forțelor revoluționare 
în lupta pentru promovarea unei po
litici noi pe plan internațional. Cele

două partide s-au pronunțat pentru 
întărirea continuă a solidarității între 
partidele comuniste și muncitorești 
în lupta pentru apărarea intereselor 
oamenilor muncii, pentru democra
ție, pentru pace și socialism și au 
reafirmat importanța așezării rela
țiilor dintre partide pe baza deplinei 
egalități în drepturi, a respectării 
principiilor independenței, neameste
cului în treburile interne, dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, corespunzător 
particularităților istorice, economice 
și sociale din țara respectivă.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Georges Marchais au apreciat că in
teresele fundamentale ale oamenilor 
muncii fac necesară o largă conlu
crare între partidele comuniste, so
cialiste, alte organizații muncitorești 
și democratice, între toate forțele 
progresiste in lupta pentru transfor
mări democratice și sociale, pentru 
pace și colaborare internațională.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
____________ ;______ » __ _____ ___ _  ____  »

Averell Harriman
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, luni dimineața, 
în stațiunea Neptun, pe Averell Ha
rriman. cunoscută personalitate a 
vieții publice americane, care face o 
vizită în tara noastră.

La primire a luat parte Stefan An
drei. ministrul afacerilor externe.

A participat, de asemenea. Rudolph 
Aggrey. ambasadorul S.U.A. la 
București.

Oaspetele a exprimat președintelui 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri 
pentru primire, pentru posibilitatea 
ce i s-a oferit de a vizita din nou 
România.

în timpul Întrevederii au fost evo

cate bunele raporturi dintre România 
și S.U.A.. apreciindu-se că există 
largi posibilități pentru dezvolta
rea relațiilor bilaterale și a con
lucrării dintre cele două țări în 
sfera vieții internaționale, pentru 
pace, securitate si colaborare între 
popoare. In acest context, a fost sub
liniată importanta vizitei pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au făcut-o 
recent în Statele Unite ale Americii, 
aceasta înscriindu-se ca un remarca
bil moment în evoluția raporturilor 
dintre România și S.U.A.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte 'ale situației Internationale ac
tuale, subliniindu-se cu acest prilej

necesitatea de a se acționa pentru 
continuarea procesului spre destinde
re. 1 consolidarea păcii și securității 
generale, diminuarea încordării inter
naționale. promovarea unei largi și 
fructuoase cooperări între toate sta
tele lumii. A fost relevată, in același 
timp, necesitatea reglementării pe 
cale politică a problemelor litigioase 
dintre state și înlăturării focarelor de 
tensiuni». înfăptuirii unor măsuri 
concrete de dezarmare, și în primul 
rînd de dezarmare nucleară, care să 
ducă la îmbunătățirea climatului po
litic international. Ia progresul fie
cărei națiuni, al civilizației umane.

Întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Corrado Belci,
membru al Direcțiunii Partidului Democrat-Creștin din Italia, 

directorul ziarului „II Popolo“
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit luni, în 
stațiunea Neptun, pe Corrado Belci, 
membru al Direcțiunii Partidului 
Democrat-Creștin din Italia, direc
torul ziarului „11 Popolo", aflat în
tr-o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut de prie

tenie din partea lui Benigno Zac- 
cagnini, Stecretar politic al Partidului 
Democrat-Creștin din Italia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
lui Benigno Zaccagnini Un cordial 
salut, împreună cu invitația de a 
face o vizită în România.

In cadrul întrevederii s-a subliniat 
dorința de a dezvolta relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Democrat-Creștin din Italia, in in
teresul întăririi relațiilor tradiționale 
de prietenie româno-italiene, lărgirii 
în continuare * colaborării econo
mice, tehnico-științifice, cultural-ar-

tistice, a conlucrării dintre cele două 
țări pentru pace, securitate și coope
rare intre toate națiunile.

Abordîndu-se unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale, s-a 
subliniat în mod deosebit necesitatea 
intensificării eforturilor tuturor sta
telor, ale forțelor politice pentru im
pulsionarea procesului de destindere, 
colaborare și pace, pentru buna pre
gătire a reuniunii de la Madrid, în 
interesul păcii, securității, colaboră
rii in Europa și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

*
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idivers; Duminică în agricultură - o zi de muncă, plină și
î „La I
i - II marginea ■
I mării**... I

ARGEȘ

I
I
I
I
i
I
I
I

Pe baza unei scrisori aparți- ] 
nînd lui Mihai Eminescu și a- 1 
dresată Veronicăi Micle, publi- 1 
cată de Augustin Z. N. Pop cu ■ 
mulți ani in urmă, care confirmă 
informația că marele nostru poet i 
ar fi venit la Constanta în 1881 
pentru a-și îngriji sănătatea, I 
specialiștii Muzeului de istorie | 
națională șl arheologie din Con
stanța au întreprins cercetări ■ 
pentru identificarea fostei clă- | 
diri a hotelului „Englitera" în • 
care a fost găzduit poetul. In
vestigațiile au fost destul de ] 
anevoioase întrucit, în decurs de j 
un secol, configurația străzilor 
din zona peninsulară a orașului I 
s-a schimbat mult, iar clădirile I 
vechi au cunoscut mai multe re- * 
novări șl schimbări de destina- , 
ție. în cele din urmă, clădirea j 
a fost identificată (actualul se- I 
diu al întreprinderii miniere 
Dobrogea). Alături de binecu- | 
noscuta statuie de pe faleză — | 
aparți nînd sculptorului Oscar 1 
Han — iată, astfel, un al doilea ■ 
punct memorial eminescian „la I 
marginea mării". I

I Apartamen- I 
i tui în... buzu- |
| nar...
I
I

I
I
I
I
I
II
I
I
I
I■
II
I

Lucrurile au început astfel: 
deși famjliei Cristina Vrednica 
nu i se anulase contractul de 
închiriere (pentru că urma să se 
mute), apartamentul din strada 
Karl Marx nr. 14, in care locuia, 
este repartizat, de Consiliul 
popular al municipiului Boto
șani, unei alte familii; Miro- 
nescu. Dar lucrurile nu se 
opresc aici: incurcînda-se in 
propriile lor decizii, edilii boto- 
șăneni emit in continuare > incă 
două repartiții pentru același 
apartament — familiilor Mihai 
Alexa și, respectiv, Vasile Buj- 
niță (fără a adula măcar una 
dintre Repartițiile acordate an
terior). S-a ajuns, astfel, la nu 
mai puțin de patru repartiții — 
toate semnate și parafate, toate 
în vigoare — pentru unul și a- 
celași apartament. Căreia din
tre cele patru familii i-ar fi re
venit, totuși, in mod legal drep
tul să ocupe locuința ? Pină la 
urmă lucrurile s-au limpezit, 
prin intervenția comitetului ju
dețean de partid. Care interven
ție s-a soldat nu numai cu so
luționarea situației, ci și cu 
sancționarea celor vinovați.

Misteriosul
752

Din păcate, așa cum s-a mai 
semnalat în această rubrică, nu 
toate trenurile merg „ca pe roa
te". Unele trenuri întîrzie 5, 10. 
15, 20 sau chiar mai multe mi
nute. Iată însă un accelerat care 
a întirziat nici mai mult nici 
mai puțin decît ...54 de zile. 

“Este vorba de trenul accelerat 
752, care, conform Mersului tre
nurilor de călători, valabil pe 
acest an. ar fi trebuit să circule 
pe distanța Galați—Mangalia 
încă de la 28 mai. Au trecut 
însă șapte săptămini și accele
ratul nu mai vine. Călătorii, 
dornici să ajungă pe litoral, stau 
și tot stau cu mîna streașină la 
ochi privind în lungul liniilor, 
întrebarea este cind (și dacă) 
își va face apariția misteriosul 
752 7
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I Cel mai vechi I
I■ „firfiric**

Un grup de studenți ai facul
tății de istorie din București, 
condus de lectorul dr. Mihai 
Maxim, a stabilit că cel mai 
vechii aspru otoman de argint 
cunoscut pe teritoriul patriei 
noastre se află acum la muzeul 
județean de istorie din Galati. 
Moneda respectivă are greuta
tea de 1,1 gr și diametrul de 13 
mm. Numită popular „firfiric", 
ea a fost bătută în 1390 de sulta
nul Batazid I „Fulgerul". cel 
învins de Mircea cel Bătrîn la 
Rovine. Moneda a fost desco
perită la Enisala, jndetul Tulcea, 
In urma unor săpături efectuate 
de arheologul gălățean prof. 
Ioan T. Dragomir. După cum 
preciza directoarea Muzeului de 
istorie din Galați, prof. Aneta 
Anghel, această instituție deți
ne, de asemenea, trei tezaure 
importante de aspri și parale, 
între care și ultimul „firfiric" 
bătut de Imperiul otoman, in 
1838, de sultanul Mahmud II, 
datare care este cu doi ani mai 
recentă decît cea cunoscută in 
cataloagele de specialitate.

I
I
I
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Dialog... 
hibernal

I

Dialog nedorit intr-o unitate 
comercială din cartierul „Viziru"
— Brăila.

Cumpărătorul: „Aveți slipuri?". 
„Nu avem". „Dar costume de 
baie pentru femei ?“. „Nici". 
„Nici papuci de plajă „Nu". 
„Dar căști de cauciuc pentru 
ștrand „Ioc". „Dar ciorapi de 
lină pentru bocanci de schi 
„Ce număr doriți

Să se fi gindit direcția co
mercială la proverbul cu vara
— sanie... 1

I
I
I
I
I I
I

Rubrlcâ realizata de
Gheorqhe GRAURE 
cu sprițlnul corespondenților 
„Scinteli"

i

Duminică, pe ogoarele argeșene 8-a muncit intens. A fost o zi record 
la secerișul, transportul șl depozitarea griului. Iată șl rezultatele pe an
samblul județului :

• 4 100 ha recoltate (viteza planificată este numai 
de 3 700 ha)

• 3 000 ha eliberate de paie, din care de pe 1 000 
ha acestea au fost strînse manual, acțiune la care 
au participat 6 000 de cooperatori

• S-au făcut arături pe 2 000 ha și afinarea solului 
pe 1 000 ha

• 3 000 tone de grîu au fost livrate la fondul de stat
Aceste cifre ilustrează hărnicia, dăruirea mecanizatorilor, cooperato

rilor și specialiștilor, care nu precupețesc nici un efort pentru a stringe 
la timp și fără pierderi recolta. De-a lungul unui traseu de peste 
300 km prin unități agricole argeșene, am consemnat numeroase fapte 
de muncă, acțiuni și inițiative pentru grăbirea lucrărilor.

Cînd organizarea este 
temeinică, rezultatele nu 
pot fi decît pe măsură. ’>La 
ora șapte am intrat în lan. Lucrăm 
în trei puncte cu toate forțele — 16 
combine — ne spunea Ion Pătru, in
ginerul-șef al cooperativei agricole 
Ștefan cel Mare — și vom recolta 
toată ziua, pînă se lasă rouă de sea
ră. Chiar de-ar fi să-i trimit pe 
băieți acasă, nici un mecanizator nu 
ar părăsi combinele". Da. asa trebuie 
să se acționeze acum. Griul nu poa
te aștepta. Lanurile au ajuns la coa
cerea deplină și orice adiere de vînt 
scutură spicele. Și mecanizatorii au 
Înțeles imperativul că griul trebuie 
strîns lntr-un timp cît mai scurt.

în această cooperativă agricolă, ca 
si în altele pe unde am trecut — 
Slobozia. Mozăceni. Negrași. Teiu, 
Broșteni. Costești etc. — ne-am con
vins că munca la arie este temeinic 
organizată. în cele mai multe locuri 
se lucrează grupat, cu toate utilaje
le. ceea ce permite executarea în flux 
a lucrărilor, supravegherea mașini
lor si inlăturarea operativă a defec
țiunilor. Ca urmare, in unitățile a- 
mintite ritmul de recoltare este de-

Lo C.A.P. Ștefan cel Mare, |udețul Argeș, secerișul avanseazâ rapid Fotografii : A. Papadiuc

Dacă se exercita 
la timp 

controlul...
a-într-o scrisoare 

dresată redacției noas
tre, se arăta că la 
C.A.P. din comuna 
Berești — Bistrița, ju
dețul Bacău, ca ur
mare a unor negli
jențe și abuzuri s-au 
produs însemnate pa
gube in dauna avutu
lui obștesc.

Scrisoarea 
cercetată de 
de partid al 
tului județean P.C.R. 
Bacău, care, in răs
punsul trimis ziaru
lui, precizează că în 
ultimul timp in co
muna Berești — Bis
trița, ca urmare a 
unor deficiențe in ac
tivitatea lui Miron 
Constantin, secretarul 
comitetului de partid si 
primar al comunei, au 
avut loc o serie de 
nereguli și abateri ale 
unor cadre, care au 
provocat diferite pre
judicii materiale. Ast
fel, datorită lipsei de 
control și îndrumare, 
la C.A.P. din localita
te, în multe cazuri au 
fost amplasate cultu
rile în mod necores
punzător, însemnate 
suprafețe de teren au 
rămas nelucrate, din 
neglijența brigadieri
lor, a inginerului șef 
Iulius Popovici, cît și 
a președintelui C.A.P., 
Vasile Roșu. Aceștia 
nu au fost trași . în 
nici un fel la răspun
dere pentru atitudi
nea lor de neglijență, 
în răspuns se arată 
apoi că, la începutul 
anului 1977, la C.A.P. 
s-a constatat o dela
pidare de 167 006 lei, 
favorizată, în primul 
rind, de lipsa de con
trol, de atitudinea de 
toleranță a președin
telui C.A.P. După cer
cetările . efectuate de 
organele de urmărire 
penală, fostul casier, 
Totan Victor, a fost 
exclus din partid și 
arestat, iar contabila 
șefă Maria Doroftei, 
care se făcea și ea 
vinovată de această 
pagubă, a fost desti
tuită din funcție. Do
sarul de cercetare a 
fost înaintat Judecă
toriei Bacău. Ingine- 
rul-șef Iulius Po
povici a fost scos din 
funcție, întrucit și el 
a comis unele abuzuri 
și a dovedit neglijen
ță în muncă. De ase
menea, a fost înlocuit 
și sancționat pe linie 
de partid brigadierul 
loan Popa, pentru a- 
buzuri și acte de ne
cinste.

în încheierea răs
punsului se precizea
ză că în ce îl privește 
pe secretarul comite
tului comunal de par
tid. Constantin Miron, 
secretariatul comitetu
lui județean de partid 
a hotărit schimbarea 
sa din funcție ; pus în 
discuție, plenara co-

fosta 
colegiul 
Comite-

mltetulul comunal de 
partid l-a sancționat 
cu „vot de blam cu 
avertisment".

Desigur, măsurile a- 
doptate sint în confor
mitate cu gravitatea 
faptelor comise de fie
care. Se ridică doar 
o întrebare : cum s-au 
exercitat controlul și 
îndrumarea autorități
lor comunei din partea 
organelor județene, 
inclusiv a comitetului 
județean de partid, 
mai ales că abaterile 
și abuzurile au fost 
săvîrșite într-o peri
oadă de timp relativ 
îndelungată 7

De vină 
era chiar 

semnatarul 
sesizării

Vasile Bucur lu
crează ca șofer la 
I.T.A., autobaza 2 
Brașov, pe un auto
turism ARO 240, la 
coloana 1 poștă. în
tr-o scrisoare trimisă 
ziarului nostru se de
clară împotriva unei 
amenzi date de către 
un lucrător de miliție 
al municipiului Bra
șov, cerînd sprijinul 
redacției pentru sta
bilirea adevărului. Am 
adresat sesizarea, spre 
competentă soluționa
re, tovarășului co
mandant al miliției 
municipiului Brașov. 
Răspunsul sosit de 
curînd la redacție lă
murește pe deplin si
tuația, care nu este 
nici pe departe cea 
sesizată de autorul 
scrisorii, ci, dimpo
trivă. Redăm din 
răspuns: Numitul Va
sile Mititelu din Bra
șov a trimis miliției 
municipiului o scri
soare în dare arată că 
autovehiculul nr. 21- 
BV-1245, circulînd pe

trotuar, l-a atins pe 
semnatarul scrisorii cu 
bara, murdărindu-i 
hainele. Cînd pietonul 
i-a atras atenția șofe
rului în legătură cu 
fapta lui, acesta a fo
losit un ton necuviin
cios. injurindu-1.

Ofițerul care a efec
tuat verificările a sta
bilit că scrisoarea re
latează adevărul și l-a 
sancționat pe V. Bucur 
astfel: pentru încălca
rea dispozițiunilor Re
gulamentului de cir
culație referitoare la 
grija cu care trebuie 
să fie condusă o ma
șină pentru a nu mur
dări ori stropi pieto
nii, conducătorul auto 
a fost sancționat, aces
ta plătind pe loc ju
mătate din minimul 
amenzii; pentru folo
sirea de expresii in
decente, jignitoare, de 
natură să provoace 
indignarea cetățenilor, 
a fost amendat cu 500 
lei. împotriva acestui 
proces verbal de con
travenție, conducăto
rul auto a depus o 
plîngere la Judecăto
ria Brașov. Prin sen
tința civilă nr. 1 814, 
pronunțată în ședință 
publică și rămasă de
finitivă, plîngerea con
travenientului este 
respinsă. în sentință 
se arată că „Instanța, 
avînd în vedere pro
bele, reține că contra
venientul a părăsit 
partea carosabilă a 
bulevardului Lenin din 
Brașov, a lovit pe Mi
titelu Vasile și apoi a 
avut un ton necuviin
cios față de acesta, 
astfel că plîngerea ur
mează să fie respin
să ca neîntemeiată".

La toate acestea nu 
mai avem nimic de 
adăugat. Sancțiunea 
să-i fie de învățătu
ră lui V. Bucur și tu
turor celorlalți care 
procedează asemănă
tor.

Unități turistice
în ultimii ani. cooperația de 

consum maramureșeană, ca și 
din alte județe ale tării, a con
struit și amenajat atrăgătoare 
unități turistice, locuri de popas 
și reconfortare pentru petrece
rea zilelor de vacantă.

La numai 25 km de Baia Mare 
pe șoseaua națională ce duce 
spre Sighetu Marmației se află 
elegantul han „Pintea Viteazul". 
Amplasat intr-un decor natural 
de o rară frumusețe, pe munte
le Gutii. la 1 009 metri altitudi
ne, hanul oferă' — in orice ano
timp condiții bune de odihnă

CONCIS, LA OBIECT
Consiliul popular al județului Olt : în legă

tură cu scrisoarea unui grup de locuitori din 
satul Mărgineni, privind înființarea unei stații 
de autobuz in sat, vă comunicăm că în urma 
unei analize făcute la fața locului, s-a stabilit 
să se amplaseze o stație facultativă în dreptul 
școlii de 4 ani din localitate.

Consiliul popular al municipiului Ploiești (ca 
răspuns la scrisoarea trimisă de tov. Constanța 
Popescu) : cu prilejul cercetării la fața locului, 
s-a stabilit, de comun acord cu semnatara scri
sorii, ca pînă la finele trimestrului al III-iea 
1978 să fie asigurată buna circulație pe cele două 
străzi (Saturn și Jupiter), aflate într-o stare 
necorespunzătoare.

Direcția sanitară a județului Mehedinți (ca 
răspuns la scrisoarea unui grup de locuitori din 
comuna Gogoșu — Ostrovul Mare) : Pe insula 
Ostrovul Mare locuiesc circa 600 de persoane ; 
asistența medicală a acestora se face de către 
personalul medico-sanitar de la dispensarul 
Gogoșu, prin program dirijat. S-au luat măsuri 
pentru ca asistența medicală a locuitorilor 
acestei așezări izolate să fie asigurată și de 
dispensarul de întreprindere al I.C.H. Porțile 
de Fier II, ce a fost înființat pe aceeași insulă 
și care se găsește la o mică distanță de comună. 
Deplasarea cadrelor medico-sanitare se face, 
conform graficului stabilit de conducerea spita
lului. teritorial, de 3 ori pe săptămină ; în res
tul zilelor, asistența e asigurată de punctul 
sanitar al I.C.H. „Porțile de Fier".

Neculal ROȘCA

pășit. O dovadă a ritmurilor înalte 
de lucru la seceriș, o constituie și 
prezenta a foarte multi mecanizatori 
în eșalonul fruntașilor. Numai sîm- 
bătă. 45 de mecanizatori, din cadrul 
S.M.A. Slobozia. ,care lucrează pe 
combine și prese, au fost premiati cu 
cite 100 lei pentru depășirea normei 
de lucru. ..în fiecare seară, la capă
tul lanului îl premiem pe cei mai 
buni — ne spunea Florea Ghinea. di
rectorul stațiunii de mecanizare. 
Există o adevărată întrecere între ei. 
Efectul 7 Lista fruntașilor creste me
reu".

Toate acestea îndreptățesc afirma
ția că în Argeș este o campanie a 
fruntașilor la recoltarea grihlui.

Prezent la unul din punctele de 
lucru de la C.A.P. Mozăceni. tova
rășul Emil Teodorescu. directorul di
recției agricole județene, ne-a spus :

— Ritmul de lucru în continuă 
creștere asigură, așa cum a stabilit 
comitetul județean de partid, să în
cheiem secerișul griului pe 25 sau cel 
tirziu 26 iulie. Producția de grîu este 
mai mare decit aceea pe care ne-am 
angajat să o obținem în chemarea la 
întrecere privind realizarea si depă
șirea sarcinilor din domeniul agri
culturii. adresată de Comitetul ju
dețean Argeș al P.C.R. tuturor co
mitetelor județene de partid. Adică 
peste 3 300 kg in I.A.S. și peste 3 100 
kg. în C.A.P.

Așadar, primul obiectiv din chema
re este realizat.

Livrarea produselor în 
pas cu recoltarea. 06 13 in- 
ceput se impune remarcat faptul că 
in cooperativele agricole din îudetul 
Argeș nu există griu recoltat si lăsat 
pe cimp în grămezi. Explicația 7 O 
perfectă corelare a capacității de 
transport cu aceea de recoltare. A- 
ceasta permite ca in aceeași zi cind 
e cules, griul să fie transportat si de
pozitat.

Dar cel mai important lucru este 
că livrarea griului la fondul de stat 
se face in ritm cu recoltarea. Astfel, 
fată de suprafața recoltată pe ansam
blul județului, care reprezintă 74 la 
sută, livrările la fondul de stat re
prezintă 76 la sută din plan. Aceasta 
deoarece unele cooperative agricole 
— cum sint Buzoiești. Slobozia. Cor-

nățelu ș.a. — nu numai că si-au a- 
chitat integral obligațiile contractua
le fată de stat, dar au livrat si can
tități suplimentare. „Avem toate con
dițiile — ne spune tovarășul Ion la
comi. secretar al comitetului județean 
de partid — ca să realizăm si să de-

DÎMBOVIȚA

CINE PIERDE
în raidul nostru, de 

duminică, la primele 
ore ale dimineții, am 
trecut și prin cîteva 
unități agricole din ju
dețul Dîmbovița. în nu 
puține locuri ne-a sur
prins lipsa de organi
zare și de punctualita
te la program, ceea ce 
a făcut ca dimineața să 
se piardă ore întregi 
bune de lucru. Ia 
C.A.P. Lungulețu, abia 
la ora 7 inginerul-șef 
Gh. Roman trimitea o 
echipă de cooperatori 
la baza de recepție 
pentru a descărca ma
șinile (fotografia din

cu spor
pășim cu circa 100 mii tone angaja
mentul prevăzut în chemarea la în
trecere. privind cantitățile de griu 
livrate la fondul de stat". Cu alte cu
vinte. și cel de-al doilea obiectiv din 
chemarea la întrecere este pe deplin 
posibil să fie depășit.

TIMP, PIERDE DIN RECOLTĂ

stingă). Dar activitatea 
la bază începe de la 
șase... Tot aici, in 
curtea secției de me
canizare se aflau ali
niate toate tractoarele. 
..Ce să fac — se la
menta Ion Mircea, șeful 
secției. E duminică și 
din 15 mecanizatori 
doar unul e prezent, 
ceilalți vin mai tirziu".

La C.A.P. Gura Foii, 
abia pe la ora opt 
tractoarele se urneau 
la lucru (fotografia 
din dreapta). Și cam 
tot la acea oră. prima
rul comunei, tovarășul 
Nicolae Toader, se

zorea să ajungă la 
combine pentru a nu 
pierde momentul înce
perii activității... .

Am prezentat aceste 
aspecte tocmai pentru 
a sublinia că la sece
riș timpul are o valoa
re înzecită și că tre
buie folosit din plin. 
La vremea recoltării, 
nici o oră nu trebuie 
pierdută, pentru ca to
tul să fie strîns repe
de și pus la adăpost 
fără pierderi.

Aurel PAPADIUC

maramureșene■I

șl confort (camere cu încălzire 
centrală și restaurant).

O gazdă ospitalieră este si 
complexul turistic „Zimbrul" 
din Sighetu Marmației. în cen
trul orașului Tîrgu-Lăpuș co
operația de consum a construit 
un hotel cu 60 de locuri de ca
zare cu restaurant și un bar. O 
frumoasă unitate turistică situa
tă la 12 km de Baia Mare. în 
pădurea Lăpușel este Cabana 
„Două Veverițe".

în fotografie : Hanul Pintea 
Viteazul.

Reprofilări reprofilate
Calea Dorobanților 

s-a dezvoltat ca o 
arteră modernă a Ca
pitalei. Pe porțiu
nea dintre șoseaua 
Ștefan cel Mare și Pia
ța Dorobanți au înce
put să apară imediat 
unități comerciale. Șl 
s-a întimplat așa : s-a 
Înființat restaurantul 
„Prirtiăvara", între al
tele cu o cofetărie la 
parter. Dar nici nu a 
apucat unitatea să fie 
dată în funcțiune, și 
viitoarea cofetărie s-a 
transformat în brase
rie. S-a mai înființat 
o alimentară, cu etaj; 
a fost — apoi — rea- 
menajată, înjumătăți
tă, parțial reprofilată, 
născîndu-se o... cofe
tărie și un raion cu 
articole de menaj (ca
re, este însă frecvent 
închis). A mai apărut 
o unitate de obiecte 
de interior, în apro
piere de alte unități 
similare ; tot atît de 
firesc a fost ime
diat reprofilată, iar 
în locul ei a apă
rut o unitate „Gospo

dina". Lămpi și tele
vizoare se vind in 
două magazine situa
te la 200—300 metri 
unul de celălalt

...Pare să nu vadă 
nimeni că într-o mi
cuță plăcintărie, unde 
este aproape tot tim
pul coadă, este loc 
doar pentru un singur 
vînzător, în timp ce 
peste drum, la unita
tea de coafură, te poți 
plimba cu bicicleta 
prin spațiile libere. 
Frizeria, actualmente 
în renovare, este, in 
schimb, înghesuită.

Au mai fost create 
un magazin „Mater
na", peste drum un 
altul, de confecții — 
„Adolescentul", și 
unul de galanterie, iar 
recent s-a deschis, la 
doi pași de acestea, 
„Magazinul tineretu
lui" — cu raioane de 
confecții, galanterie 
etc., produse dintre 
care unele se vind și 
la unitățile alăturate 
de artizanat și de... 
galanterie I

Din tot acest joc 
de-a profilul magazi
nelor a rezultat pină 
acum, în mod sigur
— și ar fi interesant 
să se facă un calcul 1
— o cheltuială consi
derabilă, fără a se pu
tea spune că organele 
comerciale ale Capita
lei ar fi analizat eu 
exactitate ce este ne
cesar și ce lipsește îri 
această zonă. Practic, 
în toate spațiile crea
te pentru un întreg 
cartier funcționează 
doar două raioane de 
încălțăminte, din care 
unul pentru copii, 
tot timpul aglomerate, 
o singură mercerie 
cu o vinzătoare care 
ba este, ba nu este, 
lipsind cu desăvîrșire 
un magazin cu artico- 
le sanitare și chimice, 
unități de reparații 
ori tricotaje de co
mandă, alte unități de 
cerință curentă.

Iată cîteva observa
ții la care, credem, ar 
merita reflectat.
Marla BABOIAN

într-o zi din toamna a- 
nului trecut, pe ușa unei 
unități „Bijuteria" din Ba
cău intra un bărbat tînăr, 
elegant, cu o ușoără notă 
de extravaganță... Venise 
să cumpere ceva, să co
mande vreo bijuterie 7 Se 
părea că nu ; cel puțin, ju
decind după faptul că vizi
tatorul se arfțta mai degra
bă tentat să stea de vorbă, 
decit... Cu toate că și „sta
tul de vorbă" era un fel de 
a spune — abia se făcea 
înțeles, vorbind stricat, a- 
mestecînd cuvintele.

Perspicace, Dumitru Isă- 
cescu, gestionarul unității, 
a înțeles că avea în fața 
lui un străin. Iar cînd s-a 
și recomandat : Raymond 
Marycell, n-a mai avut nici 
o îndoială. Tinărul, deschis 
la suflet, a adăugat că este 
inginer din Monaco, venit 
cu treburi la Săvinești. 
Apoi, în româneasca lui 
stilcită, i-a destăinuit că are 
necazuri : o mică neglijen
tă, o clipă de neatenție și 
— din vina lui, acolo, la fa
brică, se defectase un pa
nou de comandă iar acum 
trebuia să-1 plătească. A- 
proape 200 000 de lei I N-a- 
vusese încotro, scrisese pă
rinților („tata la mine co- 
mersant, magazine mari, 
dar nu vrea dat bani, el tri
mite radio, casetofoane, 
haine de blană..."). Poftim, 
nu mai are nici acte, i s-a 
oprit și pașaportul — nu-1 
primește îndărăt decît după 
ce achită stricăciunea.

Zilele următoare, Ray
mond Marycell a revenit la 
„Bijuteria", aducînd o veste 
de ultimă oră : obiectele 
mult așteptate sosiseră în 
vamă. N-a mai trecut mult 
și din Bacău, o mașină por- 

•nea grăbită spre București, 
aeroportul Otopeni. Dom
nul Raymond părea de 
astă-dată mai destins, cu
rînd avea să scape de toate 
tracasările. Ceilalți doi pa
sageri din mașină, Isăcescu 
și prietenul său Constantin 
Voinea, jubilau. Reușiseră 
să adune repede o sumă 
frumușică : 42 000 de lei. Și, 
după cum se arătau lucru
rile, aveau să facă o afacere 
bună cu banii ăștia !...

...Cîteva săptămîni mai 
tirziu, la Cîmpina, Liviu 
Moraru de la „Reparații 
radio-televizoare" stă de 
vorbă cu un inginer de la 
Brazi. Ce-i drept, discuția 
nu curge ca o apă, dar asta 
mai ales din pricina musa
firului : vorbește cam stri
cat românește. Oricum, a 
reușit să se facă înțeles că 
e din Monaco, îl cheamă 
Stewart, și că ar fi, pentru 
timpul cît mai stă aici la 
specializare, amator de o 
bună cameră de închiriat.

30 000 in numerar asupra 
lui, l-a invitat în mașina 
personală pe inginerul Ste
wart și s-au îndreptai spre 
aeroportul Otopeni.

...Cit timp trecuse de cînd 
aștepta aici, la barul hote
lului „Parc" 7... Să se 
fi întimplat ceva 1 Nu 
se poate, totul părea 
doar atît de clar și de 
simplu... Și apoi, ingine
rul nu e un oarecare, e 
specialist străin, lucrează la 
combinatul de la Pitești. 
Iar afacerea nu e nici ea o

două, nouă, și încă O zi, și 
încă o zi... Zadarnic ! Santo 
nu mai apărea.

Ce era de făcut 7 Letiția 
cea fără logodnic și fără 
nurcă și-a luat în cele din 
urmă inima în dinți și s-a 
dus la miliție. Și — vai l — 
crudă i-a fost dezamăgirea: 
s-a uitat ea ce s-a uitat 
intr-un registru cu poze și, 
deodată, ce i-a fost dat să 
vadă 7 Pe Santo I El insusi. 
fotografiat din față și din 
profil. Iar dedesubt (cruntă 
soartă, de ce nu opriși lo-

Unde duce goana după capatuialâ

„GIGI DE MONACO" 
VIA... DOR MĂRUNT

---------------------anchetă socială---------------------
Nu-i convine la hotel, chiar 
la oei 5 000 pe lună cît pri
mești el în bani românești. 
Asta, ca să nu mai vor
bească și de panoul de au
tomatizare ars și care i s-a 
imputat tocmai lui... Unii 
il sfătuiesc să meargă mai 
departe cu procesul, dar el 
n-are nici avocat, nu cu
noaște pe nimeni și oricum 
a scris acasă să i se trimită 
diverse lucruri mai de va
loare, să le vîndă, dacă ar 
găsi clienți serioși, și să 
acopere paguba de la între
prindere : 170 000... Pină a- 
tunci însă, mulțumește 
pentru cafea și pentru ama
bilitate, mai trece el 
pe-aici...

Și a mai trecut Nu fără 
folos : L. Moraru l-a pre
zentat prietenului său 
Gheorghe Constantin, om 
mai cunoscător, care putea 
să-l ajute cumva cu sfatul 
și eventual și cu niște bani, 
tot are de scos lucrurile a- 
celea din vamă... Drept 
care, Gheorghe Constantin 
a făcut ce-a făcut și. cu cei

nimica toată — 50 000 de 
lei. Două casetofoane ste
reo. nou-noute... Cu gindul 
la ele, omul din bar oftă și 
se uită încă o dată la ceas. 
Ce era mai bine să facă 7 
Și Nicolae Stroie, electro
nist la cooperativa „Presta
rea". din Pitești. căzu 
brusc pe gînduri. începea 
să-i încolțească o anumită 
bănuială...

...Letiției li fusese pre
zentat Santo, mai exact, 
Santo Casella, și nu trecuse 
mult și se ivise ocazia să-l 
prezinte și ea unei priete
ne drept „logodnicul meu". 
Santo Casella !... Erau 
cam de aceeași' vîrstă, 
dar avea. asa. un aer deo
sebit. încît Letiția. cît de
venise ea de bucureștean- 
că... Iar acum, tocmai vor
bea de niște haine de bla
nă ; î le trimit părinții. 
Nurcă veritabilă. Sigur, 
27 000 e o sumă, dar merită. 
Letiția a scos bani de la 
C.E.C... Apoi l-a așteptat 
să vină cu nurca — o oră,

vitura măcar la jumăta
te?!), nu scria nici Santo și 
nici Casella... Citea Letiția 
și nu-i venea să-și creadă 
ochilor : Bordușanu Gheor
ghe, studii 7 clase, fără 
ocupație, născut și domici
liat în comuna Dor Mărunt, 
județul Ialomița. Și tot aici 
a mai aflat ea că lui Gigi, 
zis „Francezu", i se mai zi
cea (de către alți păgubași 
ca ea) inginerul Raymond 
și că nu este decît un es
croc sadea... Ceea ce afla
seră la vremea lor și cele
lalte victime ale lui „Gigi 
de Monaco", via... Dor Mă
runt. în instanță (Judecăto- 

, ria sectorului 2), avea să se 
vadă și ce sume îi încredin
țaseră, cu ochii închiși, pre
tinsului inginer din Mona
co niște oameni care numai 
„naivi" în afaceri nu s-ar 
fi crezut : în numai cîteva 
luni, aproape 150 000 lei I 

„Ia te uită, ce păcăleală 
le-a tras... Mare poate fi și 
prostia omenească. zău 
așa...", ar fi poate ispita u-

nora de a trage morala cea 
mai la indemină pentru a- 
semenea tragi-comice în- 
tîmplări. Dar este o mora
lă de suprafață. Altminteri, 
„clienții" falsului inginer — 
a se vedea profesiile lor — 
nu erau deloc niște oameni 
neavizați intr-ale vieții. 
Punctul lor slab n-a fost 
nicidecum prostia, ci do
rința de chilipir, de a cum
păra repede și ieftin lucruri 
care se puteau revinde 
scump, de a „investi" ba
nii cu gînduri de ciștig; de 
a trăi mai... profitabil. N-au 
observat că sint escrocați, 
fiind atit de orbiți de pa
tima căpătuielii. Pe asta a 
mizat, de altfel, escrocul. îi 
intuise...

Nu putem încheia aceite 
rinduri fără a mai relata 
un episod. Vreți să știți 
cum și unde a fost desco
perit falsul inginer 7 La 
hotelul „Belvedere" din 
Cluj-Napoca. Venise, după 
propria-i mărturisire, cu 
taxiul de la Arad, iar după 
ce-i plătise șoferului cei 
1 800 de lei pentru cursă (!) 
și-și luase cameră, intrase 
în local. Aici însă, împriete- 
nindu-se prea mult la pa
har cu niște indivizi cam 
dubioși, s-a întimplat că i-a 
dispărut geanta in care ți
nea restul de bani. Mina 
unui borfaș de rind. Ceea 
ce distinsul Gigi de Monaco 
n-a putut răbda. Să fie el, 
tocmai el, prădat 7 A pro
testat energic : ce fel de lo
cal e ăsta 7 Să facă bine 
direcțiunea și să cheme mi
liția ! Cind a venit însă 
miliția, a trebuit să se facă 
și „prezentările". Și cum 
Gigi era deja la loc fruntaș 
pe lista căutaților...

Verdictul instanței (în 
fond) : Gh. Bordușanu a 
fost condamnat la 3 ani în
chisoare pentru înșelăciu
ne. Și, bineînțeles, la des
păgubirea păgubașilor. în 
ceea ce-i privește pe aceș
tia, împotmoliți în dorința 
lor de căpătuială, credem că 
li se potrivește de minune 
zicala : cine aleargă după 
chilipir, curind va fluiera a 
pagubă.„

Dinu POPESCU_i
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privind vizita oficială de prietenie Republica Socialistă România a colonelului Louis Sylvain-Goma, primul ministrual Guvernului Republicii Populare Congo
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Populare Congo, colonelul 
Louis Sylvain-Goma, a efectuat o 
vizită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România, în perioa
da 17—21 iulie 1978.

In timpul vizitei, secretarul general 
ăl Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe primul ministru al Guver
nului Republicii Populare Congo, co
lonelul Louis Sylvain-Goma, cu care 
s-a întreținut cordial. Primul minis
tru congolez a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un călduros mesaj de prietenie 
din partea președintelui Comitetului 
Militar al Partidului Congolez al Mun
cii, președintele Republicii Populare 
Congo, șeful statului, președintele 
Consiliului de Miniștri, generalul 
Joachim Yhomby-Opango, împreună 
cu urări de sănătate și fericire per
sonală, de noi succese și bunăstare 
poporului român prieten.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mulțumind înal
tului oaspete pentru mesaj, l-a rugat 
să transmită președintelui Comitetu
lui Militar al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii Popu
lare Congo, șeful statului, președin
tele Consiliului de Miniștri, genera
lul Joachim Yhomby-Opango. urări 
de sănătate șl fericire personală, de 
noi succese poporului congolez prie
ten >e calea dezvoltării independente 
a ți d* 4 progresului economic și 
social.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, și primul ministru 
al Guvernului Republicii Populare 
Congo, colonelul Louis Sylvain-Goma, 
au avut convorbiri oficiale, desfășu
rate într-o atmosferă de conlucrare, 
stimă, înțelegere deplină, încredere 
și respect reciproc.

Cele două părți au exprimat satis
facția lor pentru dezvoltarea conti
nuă a raporturilor politice și diver
sificarea cooperării economice, teh
nice și științifice. Cei doi prim-mi
niștri au evidențiat existența unor 
mari posibilități pentru intensificarea 
cooperării economice și tehnice în 
domeniile industrial, agricol, fores
tier și minier, a schimburilor comer
ciale, pe baze reciproc avantajoase, 
în vederea garantării stabilității și 
pentru a da o nouă dimensiune rela
țiilor dintre Republica Socialistă 
România șl Republica Populară 
Congo, cele două părți au hotărît să 
încurajeze încheierea de acorduri și 
contracte pe termen lung.

La încheierea vizitei oficiale de 
prietenie a primului ministru congo
lez au fost semnate :

— un Protocol privind dezvoltarea 
cooperării economice și tehnice și a 
schimburilor comerciale între cele 
două țări ;

— un Acord privind transporturile 
aeriene civile.

în scopul lărgirii șl perfecționării 
cadrului juridic al relațiilor econo
mice bilaterale, cele două părți au 
subliniat necesitatea negocierii de în
țelegeri cu privire la garantarea reci
procă a investițiilor, care să asigure 
buna desfășurare a activității de co
operare economică, precum și la dez
voltarea cooperării în domeniul pes
cuitului oceanic.

Cele două părți și-au exprimat, de 
asemenea, satisfacția lor pentru dez
voltarea continuă a colaborării din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Congolez al Muncii. Cu pri
lejul vizitei s-a semnat Protocolul 
de colaborare între cele două partide 

, pe perioada 1978—1979.
Abordînd unele probleme ale vieții 

internaționale, cei doi prim-miniștri 
au constatat cu satisfacție identita
tea sau marea apropiere a punctelor

de vedere ale țărilor lor asupra aces
tor probleme.

Ei s-au referit la profundele mu
tații produse în lume ca urmare a 
manifestării voinței tot mai puternice 
a popoarelor de a-și făuri ele in
sele viitorul, de a-și asigura o dez
voltare liberă și independentă.

Cele două părți au remarcat inten
sificarea luptei popoarelor împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru promovarea 
unor noi relații între state, bazate pe 
respectarea și aplicarea strictă a 
principiilor deplinei egalități în drep
turi, a independenței și suveranității 
naționale, avantajului reciproc, nea
mestecului in treburile interne ale 
altor state, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu folosirea forței, a 
dreptului fiecărui popor de a fi stă- 
pîn pe bogățiile naturale și de a-și 
organiza viața și a alege calea dez
voltării potrivit voinței și intereselor 
sale naționale.

Primii miniștri au reliefat rolul tot 
mai puternic pe care țările socialiste, 
țările în curs de dezvoltare, statele 
nealiniate îl exercită asupra evoluției 
evenimentelor mondiale, în dezvolta
rea cooperării și înțelegerii interna
ționale. Ei au subliniat necesitatea 
democratizării reale a vieții interna
ționale, creării cadrului corespunză
tor pentru participarea activă și ne
mijlocită a tuturor țărilor la soluțio
narea constructivă a problemelor ma
jore care confruntă omenirea.

Cei doi prim-miniștri au exprimat 
în același timp profunda lor îngrijo
rare în legătură cu tendința de în
cordare ce se conturează în viața in
ternațională. cu persistența unor fo
care de ipcordare și apariția altor 
surse’ de tensiune generate de poli
tica imperialistă, colonialistă, de do
minație și dictat.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor guvernelor și popoarelor in 
vederea stingerii focarelor de ten
siune internațională, pentru soluțio
narea diferendelor prin mijloace paș
nice între statele interesate, pe baza 
respectării independenței și suvera
nității fiecărei națiuni.

Cei doi prim-miniștri au examinat 
situația din Orientul Apropiat și au 
apreciat că tensiunea care persistă 
în regiune reprezintă un pericol per
manent pentru pace și securitate in 
lume. Ei s-au pronunțat pentru in
tensificarea eforturilor tuturor sta
telor în vederea soluționării pe cale 
politică, prin mijloace pașnice a a- 
cestei probleme în conformitate cu 
rezoluțiile pertinente ale Organizației 
Națiunilor Unite și interesele tuturor. 
popoarelor din această parte a lumii.

Examinînd situația din Africa, cei 
doi prim-miniștri au exprimat preo
cuparea lor profundă in legătură cu 
stările de încordare și conflictele a- 
părute intre diferite state ale conti
nentului, Ei s-au pronunțat cu fermi
tate împotriva recurgerii Ia forță 
pentru rezolvarea acestor situații și 
au subliniat necesitatea ca ele să fie 
reglementate de statele africane în
sele și în cadrul O.U.A. cu respecta
rea strictă a independenței și inte
grității lor teritoriale. Ei au atribuit 
o deosebită importanță întăririi uni
tății și solidarității militante dintre 
țările africane, condiție esențială 
pentru consolidarea suveranității lor 
naționale, a independenței lor econo
mice și politice, pentru asigurarea 
progresului economico-social de sine 
stătător și edificarea unui climat de 
pace, bună vecinătate, înțelegere, 
conlucrare și prietenie, spre binele 
tuturor popoarelor africane, al secu
rității și colaborării internaționale.

Cei doi prim-miniștri s-au pronun
țat cu hotărire pentru eliminarea tu
turor rămășițelor colonialismului, a 
practicilor rasismului și apartheidului 
în Africa, în vederea lichidării pen
tru totdeauna a oricărei politici de 
asuprire și exploatare a altor po
poare.

Ei au reafirmat solidaritatea lor 
militantă cu popoarele din Namibia 
și Zimbabwe, asigurîndu-le de spri
jinul guvernelor lor în lupta de eli-

berare națională, Împotriva politicii 
de apartheid din Africa de Sud, pen
tru dreptul la dezvoltare liberă și 
suverană.

în cadrul schimbului de vederi a- 
supra procesului de edificare a secu
rității și cooperării in Europa, cei doi 
prim-mi niștri au relevat necesitatea 
intensificării eforturilor pentru trans
punerea efectivă în viață a prevede
rilor Actului final al Conferinței de 
la Helsinki, pentru adoptarea și apli
carea unor măsuri concrete de dezan
gajare militară, de impulsionare a 
colaborării multilaterale in domeniile 
economic, tehnico-științific și cultu
ral. Cei doi prim-miniștri au apreciat 
că întărirea colaborării și securității 
;în Europa va avea o influență pozi
tivă asupra climatului .politic inter
național, asupra întăririi păcii și 
securității în lume.

Cei doi prim-miniștrl au subliniat, 
de asemenea, necesitatea trecerii la 
acțiuni concrete pentru edificarea 
unei noi ordini economice internațio
nale care să așeze relațiile dintre 
state pe principii noi de egalitate, ca
pabile sâ asigure o colaborare echita
bilă și să sprijine eforturile proprii 
ale țărilor în curs de dezvoltare in 
direcția unui progres economic și so
cial mai rapid. Aceasta va facilita 
accesul la tehnologiile moderne și va 
crea, totodată, condiții pentru pros
peritatea și dezvoltarea echitabilă a 
diferitelor zone ale lumii favorizînd 
astfel stabilitatea economiei mondi
ale în ansamblu.

Ei acordă o mare importanță în 
această direcție unității de acțiune și 
solidarității țărilor în curs de dez
voltare.

Examinînd problemele dezarmării, 
cei doi prim-miniștri au exprimat 
convingerea că este mai necesar ca 
oricînd să se intensifice lupta unită 
a tuturor forțelor revoluționare, de
mocratice, progresiste, a tuturor po
poarelor pentru oprirea neîntîrziată a 
cursei înarmărilor, pentru trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, și in 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru făurirea unei lumi a păcii, 
fără arme și fără războaie. Ei au a- 
preciat că sesiunea specială a Adu
nării Generale a O.N.U. — punînd în 
evidență caracterul deosebit de strin
gent al dezarmării, trecind în revistă 
obiectivele majore imediate ce tre
buie să facă obiectul dezbaterilor vi
itoare și al unor măsuri concrete, 
creind cadrul organizatoric corespun
zător — a deschis perspectiva unor 
progrese reale pe calea opririi cursei 
înarmărilor și înfăptuirii dezarmării.

Ei au apreciat că în condițiile ac
tuale se impune mai mult ca oricînd 
creșterea rolului și eficienței Organi
zației Națiunilor Unite, perfecționa
rea și democratizarea activității sale, 
adaptarea sa la realitățile lumii con
temporane.
. In timpul vizitei sale în Republica 

Socialistă România, primul ministruSocialistă România, primul ministru
al Guvernului Republicii Populare

* ....  Sylvain-
care l-a 
economi-

Congo, colonelul Louis 
Goma, și delegația oficială 
însoțit au vizitat obiective 
ce șl social-culturale din București șl 
județele Prahova și Constanța. Ei 
s-au bucurat de o primire călduroasă, 
plină de ospitalitate, expresie eloc
ventă a sentimentelor de prețuire și 
stimă reciprocă ce animă cele două 
popoare.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Populare Congo, colonelul 
Louis Sylvain-Goma, a adresat to
varășului Manea Mănescu, primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, viile sale mulțu
miri, în numele său și al delegației 
congoleze, pentru ospitalitatea deose
bită și sentimentele de stimă și 
prietenie de care s-a bucurat în tot 
timpul vizitei sale in Republica So
cialistă România.

El a adresat primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
invitația de a efectua o vizită ofi
cială de prietenie în Republica Popu
lară Congo. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită pe cale diplomatică.

Sosirea în Capitală a delegației
parlamentare spaniole

La invitația Marii Adunări Națio
nale, luni a sosit în Capitală delega
ția parlamentară spaniolă condusă 
de Antonio Hernandez Gil, președin
tele Cortesurilor.

Din delegație fac parte : Juan 
Carlos Guerra Zunzunegui, prlm-vi- 
cepreședinte al Senatului (U.C.D.), 
Ignacio Gallego Bezares, vicepreșe
dinte al Congresului Deputațllor 
(P.C.S.), Victor Carrascal Flegueroso, 
prim-secretar al Senatului (U.C.D.), 
Rămân Lâpez Vilas, director gene
ral, șef al Cabinetului președintelui 
Cortesurilor, Alberto Ballarin Mar
cial, președinte al Comisiei pentru 
apărarea națională a Senatului 
(U.C.D.), Manuel Delgado Sănchez- 
Arjona, senator (U.C.D.), Fernando 
Baeza Martos, senator (P.S.S.). Ră
mân Bernal Soto, deputat (P.S.S.), 
Rafael Vallejo Rodriguez, deputat 
(P.S.S.), Rodolfo Guerra Fontana, 
deputat (Partidul Socialiștilor din 
Catalonia).

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Aneta Spornic, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Ion Pop D. Popa și Radu Voinea, 
președinți de comisii permanente ale 
M.A.N., de deputațl.

Au fost prezenți ambasadorul Spa
niei la București, Josă Carlos Gon
zales-Campo Dal-Re, șl membri al 
ambasadei.

în cursul după-amiezil, președin
tele Marii Adunări Naționale. Nico
lae Giosan. a avut o întrevedere cu 
Antonio Hernandez Gil și cu cei
lalți membri ai delegației spaniole.

în timpul convorbirii, care »-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, a 
fost exprimată satisfacția față de e- 
voluția relațiilor româno-spaniole,' 
apreciindu-se că există largi posibi
lități de extindere și întărire a con
lucrării bilaterale pe diverse planuri. 
In același timp, a fost evidențiat ro
lul important pe care îl 
mentarii în dezvoltarea 
raporturilor de prietenie 
rare dintre cele două țări 
în ansamblul eforturilor 
spre edificarea unui climat de pace, 
securitate șl înțelegere in Europa și 
în întreaga lume.

★
în aceeași zi, președintei» Marii 

Adunări Naționale a oferit un dineu 
în onoarea oaspeților.

Au participat Aneta Spornic, vice
președinte al M.A.N., Suzana Gâdea, 
ministrul educației și învățămîntu- 
lui, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Iosif Tripșa 
și Valeriu Ceoceonică, vicepreședinți 
ai Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., 
deputațl.

Au luat parte ambasadorul Spaniei 
în țara noastră și membri ai amba
sadei.

au parla- 
contlnuă a

Si colabo- 
și popoare, 
îndreptate

★
Delegația parlamentară spaniolă a 

depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism. (Agerpres)

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Sierra

Leone, dr. Abdulai Conteh, va efec
tua o vizită oficială in Republica 
Socialistă România, la sfîrșitui lunii 
iulie 1978.

tv Realizarea integrală a planului

O delegație guvernamentală iraniană
a sosit la București

Luni a sosit la București o dele
gație economică guvernamentală ira
niană, condusă de Kazem Khos- 
rowshahi, ministrul comerțului, pre
ședintele părții iraniene în Comisia 
mixtă ministerială româno-iraniană 
de colaborare economică și tehnică, 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a 13-a sesiuni a comisiei.

Pe aeroportul Otopeni, membrii 
delegației au fost salutați de tova
rășul Cornel Burtică, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, președintele 
părții române în comisie, de repre
zentanți ai conducerii altor minis
tere.

Au fost prezenți Mohammad Al! 
Moshiri. ambasadorul Iranului la 
București, și membri al ambasadei.

★
In cursul după-amiezli au început 

lucrările Comisiei mixte ministeria-

le. Conducătorii celor două delega
ții au evidențiat, în alocuțiunile 
rostite cu acest prilej, că lucrările 
actualei sesiuni reprezintă un impor
tant moment în îndeplinirea înțele
gerilor convenite de președintele 
Nicolae Ceaușescu și șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de prietenie, 
colaborare și cooperare dintre cele 
două țări.

Agenda de lucru a sesiunii cuprin
de, printre altele, analiza stadiului 
de transpunere în practică a preve
derilor protocolului sesiunii anterioa
re, modul în care se derulează ac
țiunile de cooperare economică, pre
cum șl stabilirea de noi măsuri con
crete menite să contribuie ta extin
derea și diversificarea raporturilor 
economice bilaterale.

(Agerpres)
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PROGRAMUL 1
i Teleșcoală
i Antologia filmului pentru copii șl 
tineret : Charles Chaplin în filmele 
„Pelerinul”, „Chariot cămătar" 
în alb și negru

I Telex 
închiderea programului

i Telex
Teleșcoală
Matineu de vacanță : In mările 

•Sudului. Episodul 4 — „Expertul” 
La volan
Moștenire .pentru viitor — Mihai 
Eminescu
Din muzica și dansurile popoare
lor
Idei contemporane — Intre reali
tate șl apologie. Participă prof. dr. 
Petru Pinzaru conf. dr. N. S. Stă- 
nescu, lector Radu Cezar 
Melodii din Bihor
Lecții TV 
agricultură 
1901 de seri 
Telejurnal 
în cinstea 
Oameni de 
portaj semnat de scriitorul 
Papilian
Seară de teatru : „Simbătă la 
ritas" de Mircea Radu Iacoban. 
Premieră TV
Viața rațională : Sedentarismul șl 
supraallmentațla — inamici ai omu
lui
Din cartea ctntecelor românești 
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Film serial pentru copil : Don 
Qutjote. Episodul 9
Viața economică

la producția fizică
(Urmare din pag. I)

pentru lucrătorii din

• întrecerea socialistă 
marii sărbători 
la ,,Electrometal”. Re- 

Al.

Ve-

citorească. „Și în alte adunări gene
rale s-a ridicat problema lipsei de, 
forță de muncă, a spus tovarășul Ion 
Dona, locțiitorul secretarului comite
tului de partid pe întreprindere. 
Cred însă câ a trecut timpul lamen
tărilor. Acum trebuie să vedem cau
zele care generează indisciplina, nu
mărul mare de absente nemotivate, 
fluctuația forței de muncă. In luna 
iulie. în întreprindere au venit 52 
de muncitori, dar au plecat 62. în 
general. Trebuie și putem să folosim 
mai bine forța de muncă din între
prindere. Dacă din diferite motive 
stă o linie de fabricație, muncitorii 
și maiștrii trebuie să meargă să lu
creze în altă secție, acolo unde este 
nevoie. Aceasta înseamnă autocon
ducerea muncitorească".

20.25
20,55 Treptele afirmării
21.25 Telex
21.30 Muzică de cameră 
22.00 Inscripții pe celuloid

Calitatea producției - de 
la „bine" la „foarte bine". 
Ținînd seama de profilul întreprinde
rii, calitatea produselor ne interesea
ză șl pe noi, cumpărătorii. Din acest 
punct de vedere, s-a remarcat ca un 
fapt pozitiv că intreprinderea nu a a- 
vut refuzuri nicț pe piața internă și

nici la export, foarte multi clienți de 
peste hotare apreciind calitatea ri
dicată a produselor de aici. „Totuși 
se mai înregistrează respingeri la 
capul liniilor tehnologice, a spus in 
cuvîntul său tovarășul Ion Bu- 
zescu, inginerul șef al întreprin
derii. Chiar dacă aceste produse 
nu ajung niciodată pe piață, nu mai 
putem tolera astfel de situații, deoa
rece orice remediere atrage după 
sine consum suplimentar de mate
riale și forță de muncă. Acum, cînd 
am trecut la noul mecanism econo- 
mico-financiar. la autoconducerea 
muncitorească, fiecare trebuie să ne 
facem datoria cu maximă conștiin- 

’ ciozitate și exigentă la locul de 
muncă pe care îl avem".

De fapt, această idee a revenit în 
luările de cuvînt ale fiecărui vorbi
tor. relevîndu-se necesitatea unui 
salt calitativ în activitatea de zi cu 
zi a tuturor muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor, economiștilor, a cadre
lor de conducere din întreprindere. 
Discuțiile deschise, sincere, purtate 
in spirit critic și autocritic, dove
desc hotărîrea colectivelor de oameni 
ai muncii de la intreprinderea „Dîm
bovița" de a acționa cu toate forțele 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

27 și 28 iulie. în țară : Vremea se va 
Încălzi treptat și va fi fn general fru
moasă. Cerul va fi variabil, mal mult 
senin noaptea. Averse izolate de ploaie 
se vor semnala fn nordul tării. Vînt 
slab, plnă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 6 șt 16 
grade, Iar cele maxime între 18 și 28 
de grade, local mal ridicate. în Bucu
rești : Vreme în general frumoasă șl în 
încălzire. Cerul va fi variabil. mat 
mult senin noaptea. Vint slab, pînă la 
moderat.

• HUNEDOARA. Ca răspuns 
la turneul întreprins, anul tre
cut, în Franța de către ansam
blul folcloric „Silvana" al Casei 
de cultură din Deva, ansamblul 
folcloric „La Soyotte" din ora
șul francez Saint Did a oferit 
publicului din Deva un frumos 
program de cintece și dansuri. 
(Sabin Cerbu). O MEHEDINȚI. 
La căminul cultural din Dum
brava s-a desfășurat o seară li
terară cu tema : „Lirica patrio
tică românească", 
în literatură" s-a intitulat 
țiunea organizată de către bi
blioteca județeană. La căminul

„Mehedințiul
ac-

cultural din Burila Mare s-a or
ganizat o evocare istorică sub 
genericul „Permanența milenară 
a poporului român". Formații 
artistice din Baia de Aramă au 
prezentat pe scena casei de cul
tură spectacolul „Sub flamura 
partidului", (Virgiliu Tătaru). 
• CONSTANTA. In cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea 
României", Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județului 
Constanța, A.T.M. și Teatrul 
dramatic din Constanța vor 
organiza — in perioada 25—31 
august — prima ediție a ma
nifestării artistice „Seri de tea-

Ab- 
re-

Ca-

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Arabe Egipt, ambasadorul a- 
cestei țări la București. Hassan 
del Aal Nayel, a oferit, luni, o 
cepție.

Au participat tovarășii Virgil
zăcu, membru al Comitetului Politic 

' Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, Eugen Jebe- 
leanu. vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S., Nlcolae Doicaru, 
ministrul turismului, Nicolae Nico- 
laescu, ministrul sănătății. Constan
tin Niță. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Cornel Onescu, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Comite-

tulul de Stat al Planificării. Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului apărării 
naționale, reprezentanți ai conduce
rii altor ministere și instituții cen
trale, reprezentanți ai vieții politice, 
economice și cultural-artistice, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luai parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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Cit de frumos poate fi atletismul!
Trei zile la rînd — vineri, sîmbătă 

și duminică — stadionul Republicii . 
din Capitală a fost, așa cum ne-am 
obișnuit de zeci de ani, gazda primi
toare a campionatelor naționale de 
atletism. De data aceasta, întrecerile 
au contat și drept finale pe țară în 
cadrul „Daciadei", ceea ce a sporit 
interesul și numărul participanților : 
s-au prezentat la start aproape 500 de 
concurenți (330 in probele masculine 
și 169 in cele feminine), reprezentînd 
27 de județe plus municipiul Bucu
rești. Au fost, într-adevăr, 
sărbătoare 
spectatorii, ne-am convins încă o 
(dacă mai era nevoie 1) cît de 
mos poate fi atletismul tind aduce in 
arenă sute de tineri și, mai cu seamă, 
cînd oferă dispute spectaculoase și 
performanțe de nivel înalt, peste re
cordurile naționale, unele chiar in 
imediata apropiere a recordurilor 
continentale 1

S-ar putea spune că fiecare din cele 
aproape 40 de probe ale programului 
acestor campionate naționale (ajunse 
la a 62-a ediție masculină și la a 50-a 
feminină) a oferit cîte ceva menit să 
stirnească aplauze și semne de ex
clamare : fie un rezultat marcant, fie 
o luptă strinsă pînă la ultima clipă, 
fie o confruntare tactică între forțe 
sportive sensibil egale. N-au făcut 
excepție, din acest punct de vedere, 
nici măcar acele cîteva probe în care, 
din pricina vîntului puternic (la 100 
m.g. feminin și la 200 m masculin) 
sau din pricina valorii scăzute a con- 
curenților (800 m masculin și femi
nin, 1 500 m masculin) n-au putut fi 
Îndeplinite „haremurile" necesare 
pentru acordarea titlului de campion ; 
și acestea au fost atractive prin 
modul in care s-a desfășurat lupta 
pentru întîietate. Figurile centrale

Sportivi romani în
• La București s-au desfășurat 

campionatele internaționale de lupte 
ale României, important criteriu de 
verificare și selecție (in compania u- 
nor valoroși sportivi oaspeți), in ve
derea „mondialelor" ce vor avea loc 
in Mexic (luna octombrie). La lupte 
greco-romane, in ordinea categoriilor, 
au ieșit invingători : C. Alexandru, 
N. Gingă. M. Boțilă, I. Păun, St. Rusu, 
Gh. Ciobotaru, I. Draica, V. Ivanceș- 
kin (U.R.S.S.), G. Klein (R.F.G.), 
V. Dolipschi, deci opt victorii ale 
sportivilor noștri și două ale oaspe
ților. Iată și învingătorii concursului 
de lupte libere : Gh. Rașovan, I. A- 
rapu, A. Neagu, V. Anghel, A. Ma- 
teev (U.R.S.S.), M. Pîrcălabu, A. Ze- 
ger (R.F.G.), P. Neumaier (R.F.G,), 
V. Pușcașu și L. Simon.
• Competiția feminină din cadrul 

Balcaniadei de tenis de la Plovdiv 
s-a încheiat cu succesul selecționatei 
României, care se clasează pe primul 
loc neînvinsă, urmată de Bulgaria, 
Iugoslavia, Turcia șl Grecia. In ul
tima zi de întreceri, echipa Româ
niei (Virginia Ruzici, Florența Mihai 
și Elena Popescu), a întrecut cu 2—1 
reprezentativa Iugoslaviei (cu Mima 
Jausovec).
• După desfășurarea campionate

lor mondiale de scrimă de la Ham
burg pe primul loc în clasamentul 
„Cupei națiunilor" s-a clasat echipa 
U.R.S.S., j:u 79 puncte, urmată de 
Franța 40 puncte. Ungaria 35 punc
te, Polonia 31 puncte, R.F. Germa
nia 27 puncte, România 
Italia 15 puncte. Suedia 
Cehoslovacia 9 puncte, 
puncte, R.D. Germană 5
• In ziua a treia a turneului In

ternațional masculin de handbal de 
la Cracovia, selecționata României a 
terminat la egalitate : 24—24 (14—10)

zile
sportivă, în care și

de 
noi, 
dată 
fru-

ale întrecerilor le-au constituit con- 
stănțeanul Ilie Floroiu și craioveanca 
Natalia Mărășescu, fiecare cucerind 
cite două titluri de campion națio
nal și, totodată, de campion al „Da
ciadei".

Ilie Floroiu a fost nu numai per
formerul nr. 1 al campionatelor, ci și 
favoritul publicului, atletul care ar fi 
cîștigat și premiul popularității (dacă 
acesta ar fi existat) tot așa de auto
ritar cum a cîștigat cursele de 5 000 
și 10 000 de metri. In ambele alergări, 
admirabilul nostru fondist a trebuit 
să se lupte solitar cu distanța și cu 
cronometrul, valoarea sa depășind 
cu... o tură sau mai mult posibilită
țile celorlalți parteneri. Și, totuși, în 
ambele încercări, ajutat fiind numai 
de aplauzele și încurajările specta
torilor, Ilie Floroiu a reușit nu numai 
victoria, ci și recorduri naționale : la 
10 000 m — 27 min 47,8 sec (cu 
peste 12 sec sub vechiul record), la 
5 000 m — 13 min 15 sec (tot cu 
peste 12 sec sub vechiul record). 
Forma sportivă remarcabilă cu care 
se prezintă tînărul student constăn- 
țean in acest sezon, ca urmare a unei 
ambițioase și riguroase pregătiri, ne 
dă mari speranțe pentru următoarele 
concursuri internaționale, mai cu sea
mă că recordul său de la 5 000 m (să 
nu uităm, realizat de unul singur, 
fără a merge umăr la umăr cu con
curenți de valoare apropiată) se si
tuează la numai două secunde de 
cordul european 1

Natalia Mărășescu a avut de
fruntat, în fiecare din cele două pro
be la care a participat, cel puțin cita 
o altă pretendentă. La 3 000 m pe Ma
ricica Puică, o permanentă rivală de 
valoare și de temut. La 1 500 m pe 
admirabila Ileana Silai, a cărei forță 
competitivă este bine cunoscută și a-

re-
tn-

18 puncte,
11 puncte, 
Elveția 6 

puncte.

întilniri internaționale
cu formația U.R.S.S. Golurile echipei 
române au fost înscrise de Durău (8), 
Birtalan (5). Grabovschi și Ștef (cîte 
4), Măricel Voinea (2) și Stockl (1). 

în celelalte două partide disputate 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : Polonia (A) — Polonia (B)
39—28 (18—12) ; R.D. Germană — Ita
lia 34—15 (16—4).

• Echipa Rulmentul Bîrlad a ter
minat învingătoare In turneul inter
național de rugbi desfășurat în ora
șul polonez Bytom, în ultima zi a 
competiției rugbiștii români tntre- 
cînd cu scorul de 9—3 (0—0) forma
ția Czarni Bytom. Clasamentul fi
nal : 1. Rulmentul Birlad — 4 punc
te (23—13) ; 2. R.K. Malmoe — 4 punc
te (30—26) ; 3. Lokomotiv Ostrava — 
2 puncte ; 4. Czarni Bytom — 2 
puncte.
• Turneul feminin de handbal de 

Ia Szeged a revenit formației Un
gariei, urmată de Iugoslavia, Polo
nia. Olanda. România (tineret), Nor
vegia. Rezultate din ultima zi : Un
garia — Iugoslavia 16—II ; Norve
gia — România 17—13 ; Polonia — 
Olanda 14—14.
• Cea de-a 5-a ediție a competi

ției internaționale de handbal pentru 
junioare „Cupa Prietenia" s-a înche
iat la Wismar (R.D. Germană) cu 
victoria selecționatei U.R.S.S.. urma
tă de echipele României. Poloniei, 
R.D. Germane etc.

9 Echipa masculină a României a 
obținut alte două victorii în cadrul 
campionatelor europene de tenis „de 
masă pentru Juniori, competiție care 
se desfășoară în aceste zile la Barce
lona. După ce a învins cu 5—0 for
mația Greciei, selecționata României 
a Întrecut cu același scor (5—0) for
mația Irlandei și a cîștigat cu 3—2 
meciul cu echipa Iugoslaviei.

preciată nu numai în țara noastră. 
Natalia a reușit victoria în amîn- 
două cursele, dar ceea ce trebuie re
ținut este faptul (nou in cazul ei) că, 
de fiecare dată, a reușit să treacă 
prima linia de sosire (la 1 500 m „la 
fotografie" cu Ileana Silai) printr-un 
excelent sprint final. „Știind-o defi
citară la finiș — ne spunea Nicolae 
Mărășescu, antrenorul și soțul ei — 
am lucrat în acest an, mai mult ca 
oricînd, sprinturi de cîte 100 și 150 
de metri". Și Natalia, ca și celelalte 
două valoroase partenere ale el, ne 
dau Încredere într-un an competițio- 
nal bun pentru ele.

Cum spuneam, campionatele de 
atletism au fost darnice în momente 
deosebite, demne de consemnat. Re- 
zumînd, vom mai aminti doar cîteva. 
Ne-a plăcut tind pe podiumul victo
rios au urcat — succesiv, dar pe a- 
ceeași treaptă a campionilor — soții 
Zbrgii-Raduly, din Cluj-Napoca : și 
Carol, și Eva au cîștigat probele res
pective la suliță. Ne-a plăcut, de a- 
semenea, că boberul brașovean Paul 
Neagu a fost cel mai bun la greu
tate, sau că atît de cunoscutul Carol 
Corbu manifestă o revenire de for
mă la triplusalt. Ne-a mai plăcut și 
că pe podiumul de premiere Natalia 
Mărășescu și Ileana Silai s-au felici
tat călduros și s-au sărutat — ceea 
ce n-au fost în stare să facă, din pă
cate, in aceeași situație Cornelia Popa 
și Virginia Ioan — clasate în această 
ordine la înălțime. In sfîrșit, am re
gretat accidentul (la picior) care a 
oprit-o pe rapidista Veronica Anghel 
să cîștige cursa de 200 m după ce o 
ciștigase pe cea de 100 m. după cum 
am regretat că Mariana Suman a do
vedit o pregătire (efectuată la Ro
man) care n-a putut-o situa mai sus 
de locul al treilea la 800 m.

Deci, se poate aprecia că. In acest 
an, campionatele naționale de atle
tism au reflectat o extinsă răspîndire 
valorică a acestei discipline sportive 
de bază pe teritoriul țării, marcînd 
în același timp un îmbucurător salt 
calitativ. Păcat insă că publicul încă 
nu vine la atletism în numărul aș
teptat La „Republicii" (unde numai 
tribuna intii era populată) am revă
zut aceiași spectatori obișnuiți ai 
atletismului, aceiași pe care îi știm 
de 10—20 de ani, dar prea puțini ti
neri. Poate, pe măsură ce performan
tele vor fi și mai de răsunet, pe mă
sură ce se va face șl o popularizare 
mai bună acestor interesante între
ceri — să crească, în mod corespun
zător, și interesul tineretului pentru 
spectacolele atletice.

Acum, gindul tuturor se îndreaptă 
spre apropiatele campionate euro
pene (programate la Praga, între 29 
august și 4 septembrie). Unde, spe
răm noi, nu se poate ca Natalia, 
Ileana, Maricica, Ilie Floroiu și cei
lalți să nu reușească medalii din me
tale prețioase. Așteptăm cu încre
dere...

G. M1TRO1

De la C.E.C.
Casa de Economii și Consem- 

națiuni informează pe toți cei 
interesați că la data de 31 iu
lie a.c. va avea loc în Capi
tală, în sala casei de cultură 
„Petdfi SăndOr", strada Zalomit 
nr. 6, la ora 16,30, tragerea la 
sorți pentru luna iulie a.c. a 
obligațiunilor C.E.C. cu cîști
guri. Cu prilejul acestei trageri 
la sorți 
rilor de 
meroase 
valori între 50 000 de 
de lei. Tragerea la 
publică.

se vor acorda poseso- 
obligațiuni C.E.C.
cîștiguri in

nu- 
bani. cu 
lei și 800 

sorți este

Cronica zilei
Cu prilejul aniversării Zilei na

ționale a Republicii Arabe Egipt, am
basadorul acestei țări la București, 
Hassan Abdel1 Aal Nayel, a rostit, 
duminică după-amiază, o cuvîntare 
la posturile noastre de radio și tele
viziune.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Liberia, 
luni după-amiază a avut loc in Capi
tală o manifestare culturală organi
zată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, oa
meni de artă șl cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți Joseph Graham, 
ambasadorul Republicii Liberia la 
București, și membri al ambasadei, 
precum și studenți liberieni care stu
diază in țara noastră.

★
în cadrul programului celui de-al 

VII-lea Forum Național al pionieri
lor, luni seara a avut loc la Monu
mentul eroilor patriei din Capitală, 
în prezența a peste 6 000 pionieri și 
oameni ai muncii, o impresionantă 
evocare intitulată „Istoria o ducem 
mai departe".

Prin cint și vers, pionierii au adus 
un vibrant omagiu celor care, de-a 
lungul a peste 2050 de ani, cu>bra- 

4ele șl mintea, au făurit și apărat 
eroic această minunată țară. în acest 
cadru, pionierii au exprimat, în ace
lași timp, în numele tuturor copii
lor țării, cele mai sincere sentimente 
de mulțumire poporului, Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru copilăria fericită 
pe care o trăiesc, pentru grija pă
rintească cu care sînt înconjurați și 
ajutați să se formeze ca demni 
tățeni ai scumpei noastre patrii, 
publica Socialistă România.

FOCȘANI

Noutăți în rețeaua 
comercială

ce- 
Re-

în programul de modernizare 
și dezvoltare urbanistică a mu
nicipiului 
în strinsă 
actuale și 
a vieții 
localității — un loc 
îl ocupă obiectivele ce vizează 
asigurarea bazei materiale ne
cesare activității comerciale și 
de alimentație publică.

— Numai în perioada par- 
’ cursă din acest an, arăta tova

rășul Vasile Vilcu. directorul 
Direcției comerciale a județului 
Vrancea, rețeaua comercială și 
de alimentație publică a fost 
întregită la Focșani cu un nu
măr de unități a căror supra
față însumează aproape 6 000 
mp. în zona centrală a fost 
dat în folosință un magazin 
„Romarta", organizat în 19 ra
ioane de desfacere a produse
lor, complex comercial ce se 
bucura de o largă afluență de 
cumpărători, atrași de diversi
tatea și calitatea mărfurilor 
prezentate. Pe bulevardul Bucu
rești, unde au fost construite 
mai multe blocuri de locuit, 
și-au început activitatea un 
complex alimentar și un maga
zin cu autoservire.

O suprafață 
peste 1 500 mp 
folosință și în 
șani-Sud, zonă 
și platforma industrială a 
șului. Tot 
inaugurată 
care poate 
sei a 3 500 
Pînă la sfîrșitui acestui an. in 
noile cartiere ale orașului vor 
fi date în folosință și alte uni
tăți comerciale, aflate acum în 
construcție la parterul blocuri
lor de locuit. (Dan Drăgulescu).

Focșani — conceput 
corelație cu cerințele 
evoluția ascendentă 
economico-sociale a 

important

comercială 
a fost dată 
cartierul 
în care se

de 
în 

Foc- 
află 
ora- 
fostaici, recent a 

și cantina restaurant 
asigura servirea me
de persoane pe zi.

n
tru antic". Spectacolele ’ de tea
tru, operă, recitaluri corale și 
poetice, susținute de Teatrul 
național „I.L. Caragiale", Tea
trul Giulești. Teatrul „Ion 
Creangă" șl Studioul Insti
tutului de teatru din București, 
de colective teatrale' constănțe- 
ne și de prestigioase formații 
muzicale vor avea loc la rui
nele cetăților Histria și Calla- 
tis. la Monumentul cu mozaic 
din Constanta și la Monumen
tul Tropaeum Traiani, în alte 
locuri evocatoare din zonă. 
Concomitent, se va desfășura și

un colocviu care va dezbate 
temele „Teatrul antic azi" și 
„Vechimea spectacolului de tea
tru pe teritoriul tării noastre". 
(Gh. Munteanul. • IAȘI. S-a

Încheiat decada culturii și educa
ției socialiste în cooperația meș
teșugărească. Programul a cu
prins : simpozioane și dezbateri, 
un concurs gen „Cine știe Istorie 
cîștigă" pe tema „2 050 de ani de

la crearea primului stat dac cen
tralizat și independent", expu
nerea „Performanțe ale cultu
rii in spațiul carpato-dunărean", 
ținută de prof. univ. dr. docent 
Ion Zamfirescu, un spectacol de 
muzică și poezie susținut de 
formațiile artistice amatoare 
ale meșteșugarilor, deschiderea 
unor expoziții de artizanat. 
Teatrul popular „Petru Rareș" 
din Hîrlău pregătește, împreună 
cu actori de la teatrul popular 
„Matei Millo" din Suceava și 
de la Teatrul de stat din Bo
toșani, un spectacol de sunet și

lumină dedicat aniversării a 
2050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat și in
dependent. Spectacolul va avea 
loc la ruinele Curții Domnești 
a lui Ștefan cel Mare din o- 
rașul Hîrlău. Casa presei din 
Iași găzduiește o expoziție de 
pictură, organizată de filiala 
Uniunii artiștilor plastici, sub 
genericul „Florile 
noastre". Expun 
Hatmanu, Victor 
Craiu, Costache 
drian Podoleanu,
cescu și alții. (Manole Corcaci).

prieteniei 
pictorii Dan 

Mihăilescu 
Agafiței, A- 
Iulia Hălău-

• BOTOȘANI. Numărul 12 al 
broșurii „Agenda muncii poli
tice", editat de secția de pro
pagandă a comitetului județean 
de partid, conține materiale pri
vind introducerea noului meca
nism economico-financiar, îmbu
nătățirea activității de educare 
materialist-științifică. a maselor, 
a propagandei vizuale la orașe 
și sate. Aula liceului „A. T. Lau- 
rian" găzduiește o expoziție cu 
produse realizate de elevi în 
atelierele-școlare și cercurile 
tehnico-aplicative. (Silvestri Ai- 
lenei).



SClNTEIA — marți 25 iulie 1978PAGINA 4

AZI SE DESCHIDE LA BELGRAD

Conferința miniștrilor de externe
ai țărilor nealiniate

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a semnării Tratatului 
de prietenie româno-cehoslovac și a celei de-a 10-a 

aniversări a noului tratat DE PRETUTINDENI

BELGRAD 24 — Trimisul special 
Agerpres, I. Ionescu, transmite : 
Luni și-a încheiat lucrările Comi
tetul pregătitor al Conferinței mi
niștrilor de externe ai țărilor 
nealiniate, programată pentru zilele 
de 25—29 iulie. în ultima zi a acti
vității sale, comitetul a elaborat ra
portul de activitate a Biroului de 
coordonare al țărilor nealiniate, ra
port ce va fi prezentat miniștrilor de 
externe spre dezbatere și aprobare.

Comitetul a desemnat Biroul con
ferinței miniștrilor de externe, care 
urmează să conducă, începînd de 
marți, lucrările conferinței. Pre

ședințele biroului este reprezentan
tul țării-gazdă — Iugoslavia. Au fost 
aleși, de asemenea, vicepreședinții 
Biroului conferinței.

Reprezentantul Indiei a fost de
semnat ca președinte al Comitetu
lui politic, iar reprezentantul Gha- 
nei, al celui economic. Reprezen
tantul Camerunului a fost desemnat 
în calitate de raportor general.

în cursul zilei de luni a fost 
adoptată recomandarea ca Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia să participe 
la lucrările conferinței în calitate de 
invitat.

PHENIAN 24 (Agerpres). — Grupul 
folcloric al ansamblului 
Carpatilor", aflat în turneu în R.P.D. 
Coreeană, a prezentat o 
spectacole la Phenian și in alte o- 
rașe, bucurindu-se peste tot de un 
deosebit succes.

în timpul turneului, conducerea an
samblului a fost primită de .tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general

..Cununa
serie de

al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, 
care a felicitat pe solii artei popu
lare românești pentru măiestria in
terpretării, subliniind contribuția a- 
cestui turneu la dezvoltarea și întă
rirea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre. oamenii, de artăz și cul
tură din cele două țâri.

„STATELE AFRICANE TREBUIE SĂ COOPEREZE

PENTRU PROGRESUL LOR GENERAL"

Adunare festivă la Combinatul siderurgic
de la

PRAGA 24 (Agerpres). — în 
drul manifestărilor organizate 
Cehoslovacia cu prilejul celei < 
30-a. aniversări a semnării primului 
Tratat de prietenie româno-ceho- 
slovac si a celei de-a 10-a aniversări 
a noului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, la Com
binatul siderurgic de la Kosice din 
R.S. Slovacă a fost organizată o a- 
dunare festivă. Au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid

ca- 
în 

de-a

Kosice
și de stat, ai Frontului National din 
conducerea combinatului, precum și 
peste 2 500 de oameni ai muncii.

La adunare au rostit cuvîntări Io
nel Diaconescu. ambasadorul țării 
noastre în Cehoslovacia, și J. Dob-; 
sinsky. vicepreședinte al Comitetului 
național al regiunii Slovacia de est. 
care au evidențiat semnificația celor 
două aniversări si dezvoltarea rela- 
țiilor româno-cehoslovace in cele 
trei decenii de la semnarea tratatului 
de prietenie. Adunarea s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

★
Ordinea de zi a Conferinței mi

niștrilor de externe ai țărilor ne
aliniate, adoptată de Comitetul pre
gătitor aJ conferinței, cuprinde o 
arie vastă de probleme. După solu
ționarea unor chestiuni de ordin 
procedural, menționează agenția 
Taniug, participanții la Conferința 
miniștrilor de externe vor analiza 
și aprecia modul în 
deplimte hotărîrile 
Conferințe la nivel 
nealiniate, privind 
creșterea eficienței ____ ___ ,___
de nealiniere ca factor mondial in
dependent in soluționarea probleme
lor mondiale contemporane. Ordinea 
de zi prevede abordarea detaliată a 
evenimentelor dintr-o serie de 
„puncte fierbinți" ale globului, prin
tre care Africa australă, Orientul 
Mijlociu, Cipru. Vor fi examinate, 
de asemenea, chestiuni privitoare la 
evoluția situației din Europa și din 
zona mediteraneană, modul în care 
se acționează pentru punerea in 
practică a rezoluțiilor Națiunilor 
Unite țe declară Oceanul Indian 
zonă a păcii, problema reunificării 
pașnice și independente a Coreei.

O atentie deosebită urmează să 
fie acordată imperativului eliminării 
oricărui amestec în treburile interne 
ale statelor, precum și altor cerințe 
obiective ale lumii 
înfăptuirea dezarmării 
nîndu-se, în context.

care au fost în- 
celei de-a V-a 
înalt a statelor 
consolidarea și 
rolului mișcării

contemporane : 
exami- 

recentele con-

★

cluzii ale sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
acestui subiect : instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale 
și cooperarea internațională în acest 
domeniu.

Un alt grup de probleme se referă 
la analiza situației si perspectivelor 
de progres ale țărilor în curs de dez
voltare. prevăzîndu-se. la acest ca
pitol. formularea unor directive cu 
caracter general pentru definirea 
unei noi strategii internaționale a 
dezvoltării, trecerea în revistă a sta
diului actual al relațiilor de solida
ritate si colaborare intre țările 
nealiniate si alte țări în curs de dez
voltare în domeniul economic si în 
alte domenii, precum si elaborarea 
unui program de acțiune privind in
tensificarea acestei colaborări. Ur
mează. totodată, să fie abordată pro
blema întăririi rolului „Grupului 
celor 77“ în ceea ce privește promo
varea unor asemenea relații reciproc 
avantajoase, subliniindu-se. de ase
menea. necesitatea utilizării în mai 
mare măsură a sistemului Națiunilor 
Unite in această problemă.

în sfîrșit. o altă problematică se 
referă la examinarea rolului mișcării 
de nealiniere în lupta pentru pace, 
independentă, dezvoltare liberă, coo
perare internațională echitabilă, 
sprijin si asistentă acordate po
poarelor. țărilor și mișcărilor de eli
berare ce luptă împotriva agresiunii 
și ocupației străine.

declară noul secretar general al O.U.A.
LOME 24 (Agerpres). — Noul se

cretar general al Organizației Unită
ții Africane, ministrul de externe al 
Togo-ului, Edem Kodjo, s-a pronun
țat pentru intensificarea cooperării 
dintre țările Africii, ca un mijloc de 
promovare a eforturilor lor consacra
te dezvoltării economice. în legătură 
cu aceasta, el a arătat că O.U.A. tre
buie să se preocupe într-o măsură 
mai mare decît pină în prezent de 
înfăptuirea unității africane în lupta 
comună a statelor continentului pen
tru progresul lor general.

★
MASERU 24 (Agerpres). — La Ma

seru s-au încheiat lucrările simpo
zionului organizat de Națiunile Unite, 
în colaborare cu Lesotho, asupra

audrepturilor omului. La dezbateri 
luat parte delegați din 21 de state, 
reprezentanți ai unor mișcări de eli
berare din Africa, precum și din par
tea unor organizații internaționale, 
în ședința finală, participanții au 
lansat un apel guvernelor și institu
țiilor economice și financiare inter
naționale, cerindu-le să înceteze ori
ce colaborare economică cu Africa 
de Sud. Delegații și-au exprimat, de 
asemenea, sprijinul față de 
de eliberare ale popoarelor 
toriile africane aflate încă 
minație străină, arătînd că
rile, ca și lupta armată, reprezintă 
mijloace legitime pentru a asigura 
satisfacerea drepturilor legitime ale 
acestor popoar e.

acțiunile 
din teri- 
sub do- 
negocie-

încheierea unor acorduri între Angola și Zair
BRAZZAVILLE 24 (Agerpres). — 

La Brazzaville s-au încheiat convor
birile dintre reprezentanți ai Zairu- . 
lui și Angolei consacrate examinării 
unor probleme dintre cele două țări. 
Au fost încheiate o serie de acorduri 
care prevăd, între altele — după cum 
informează agenția France Presse — 
redeschiderea căii ferate Benguela, 
crearea unei comisii de control, sub 
auspiciile Organizației Unității Afri
cane, care să supravegheze modul de 
aplicare a hotărîrilor adoptate în co-

mun de cele două părți pentru so
luționarea unor probleme divergente, 
asigurarea reîntoarcerii în regiunile 
natale, cu colaborarea statului-gazdă, 
a refugiaților care doresc acest lu
cru.

Referindu-se la aceste acorduri, ob
servatorii de presă remarcă faptul că 
ele demonstrează posibilitatea solu
ționării politice, pașnice a unor pro
bleme divergente între țările africa
ne, de către înseși statele impli-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarațiile secretarului de stat al S.U.A., privind reglemen
tarea situației din regiune • întrevederi franco-egiptene

• Consultări ale președintelui Libanului
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

în cadrul unui interviu acordat re
țelei americane de televiziune A.B.C., 
secretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, referindu-se la recenta reu
niune egipteano-israeliano-americană 
din Anglia privind Orientul Mijlociu, 
a declarat că, în opinia sa, „cele 
două părți doresc o reglementare", 
adăugind că după această întîlnire 
continuă să rămină insă „divergențe 
profunde" între pozițiile israeliană și 
egipteană.

în legătură cu reglementarea si
tuației din regiune. Cyrus Vance a 
subliniat că, pentru a se putea pro
gresa către o soluție, Israelul trebuie 
să accepte principiul retragerii din 
teritoriile arabe ocupate ca o condi
ție prealabilă pentru reluarea nego
cierilor de pace cu Egiptul. „Âm 
considerat întotdeauna — a arătat el 
— că principiul fundamental care stă 
la baza negocierilor îl reprezintă re
zoluția nr. 242 a O.N.U., iar această 
rezoluție vorbește clar despre retra
gerea din teritoriile ocupate". Cyrus 
Vance a spus că, in curînd, se 
plasa în Orientul Mijlociu 
continuarea convorbirilor cu 
interesate.

PARIS 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Franței. Valery Giscard 
d'Estaing, l-a primit, luni, la Palatul 
Elysee, pe vicepreședintele R.A. 
Egipt, Husni Mubarak. informează 
agenția France Presse.

Intr-o declarație făcută după a- 
ceastă întrevedere, vicepreședintele 
egiptean a spus că principalele su
biecte abordate în cadrul convorbirii 
cu președintele Franței s-au referit 
la ultimele evoluții din Orientul 
Mijlociu și Africa.

va de- 
pentru 
părțile

BEIRUT 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, a 
avut luni consultări cu Fuad 
Boutros, vicepremier, ministru de 
externe și al apărării, cu generalul 
Victor Khouri. comandantul armatei 
libaneze, și cu Mounir Tarabay, șeful 
statului major. Citind postul de 
radio Beirut, agenția M.E.N. infor
mează că aceste consultări au avut 
ca obiect examinarea actualei si
tuații din Liban, a rezultatelor con
tactelor în vederea restabilirii secu
rității în țară, precum și a proble
mei trimiterii de forțe libaneze în 
sudul țării.

„Sâ golim 
arsenalele 
militare, 

să umplem 
hambarele I"

*

Agricultorii ita
lieni au organizat 
zilele trecute o de
monstrație cu trac
toarele pe străzile 
Romei, în sprijinul 
adoptării unei noi 
legislații agrare. 
Demonstranții pur
tau 
care

pancarte pe 
se putea citi 
golim arsena- 
militare, să 

umplem hambare
le !“ — cuvinte pe 
care le-a pronunțat 
în cuvîntarea sa 
de învestitură noul 
președinte al Re
publicii Italiene, 
Sandro Pertini.

I

transmit

„Oceanul Indian să devină o zonă a păcii
Declarația finală a Conferinței internaționale de la Sidney

CANBERRA 24 (Agerpres). — La 
Sidney au luat sfîrșit lucrările unei 
conferințe internaționale asupra pă
cii. Timp de două zile, participanții 
au examinat unele probleme actua
le ale menținerii și consolidării pă
cii mondiale. în special crearea unei 
zone a păcii în Oceanul Indian și a 
unei zone denuclearizate în Pacificul 
de sud.

în declarația finală adoptată de 
participanții la conferință se expri-

mă, între altele, îngrijorarea în le
gătură cu pericolele care amenință 
destinderea și pacea internațională și 
se subliniază necesitatea conjugării 
eforturilor tuturor statelor pentru a 
se pune capăt cursei înarmărilor si 
a se realiza progrese concrete în do
meniul dezarmării. în document se 
preconizează amplificarea acțiunilor 
opiniei publice din țările riverane la 
Oceanul Indian pentru transformarea 
acestui bazin intr-o zonă a păcii.

ROMA 24 (Agerpres). — într-o cu- 
vîntare rostită în Sicilia, senatorul 
italian Gerardo Chiaromonte, mem
bru al Secretariatului P.C.I., a atras 
atenția asupra caracterului dramatic 
al situației din Italia meridională. El 
a arătat că pentru soluționarea aces
teia este necesară o schimbare radi
cală. ce trebuie inițiată de guvern, 
cu sprijinul partidelor majorității 
parlamentare. „Această schimbare

Pe calea unei continue dezvoltări a
de prietenie și solidaritate româno

în ansamblul politicii externe a 
României socialiste, un loc de seamă 
ocupă, asa cum este bine știut, soli
daritatea activă cu toate forțele an
gajate in lupta împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste. dezvoltarea legăturilor mul
tilaterale cu țările Africii. Ca urma
re a traducerii cu fermitate in via
ță a acestei orientări, relațiile de 
prietenie si conlucrare multilaterală 
dintre România si țările africane, clă
dite pe temelia trainică a principiilor 
egalității, independentei si suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
au cunoscut. îndeosebi în ultimii ani, 
un curs continuu ascendent, mate- 
rializindu-se in adincirea legăturilor 
pe plan politic, in creșterea substan
țială a volumului schimburilor co
merciale. in acțiuni de cooperare care 
vin in sprijinul eforturilor acestor 
țări de a-și valorifica resursele, de a 
înainta pe calea progresului econo
mic si social.

Acestui cadru i se circumscriu si 
raporturile de prietenie și conlucra
re statornicite între România si Re
publica Populară Congo — tară care 
a pășit pe calea unor profunde trans
formări economice si sociale progre
siste și care se afirmă pe arena mon
dială ca un factor activ al luptei an
ticolonialiste si antiimperialiste.

în adincirea relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-congoleze s-au 
înscris, ca momente de cea mai mare 
însemnătate, contactele și convorbi
rile la nivelul cel mai înalt româno— 
congoleze. Vizita întreprinsă de to
varășul Nicolae Ceausescu în R. P. 
Congo, in martie 1972, în cadrul is
toricului itinerar pe continentul afri
can. a prilejuit ample manifestări ale 
sentimentelor de prietenie si stimă 
dintre cele două popoare, a pus ba
zele unei conlucrări cu ample per
spective de dezvoltare. Acestei vizi
te i-au succedat convorbirile la ni
vel înalt, care au avut loc la Bucu
rești. în 1973. întilnirile si convorbi-

rile dintre șefii 
comună semnată 
lalte documente <Je colaborare au dat 
glas voinței reciproce de a acționa 
pentru intensificarea relațiilor mul
tilaterale româno-congoleze. stabilin- 
du-se măsuri concrete in acest sens. 
Ca urmare a înțelegerilor la nivel 
înalt, relațiile s-au intensificat si di
versificat continuu. Aceasta si-a gă
sit materializare în construirea, cu 
echipament tehnic românesc si cu a- 
sistenta specialiștilor noștri, a primei 
uzine naționale de producție a- țesă
turilor sintetice din Congo, a unui 
complex pentru industrializarea lem
nului. în organizarea unor explorări 
geologice și în alte obiective ale co
operării bilaterale.

Sub aceste auspicii favorabile a a- 
vut loc vizita oficială de prietenie 
întreprinsă zilele trecute în România 
de primul ministru al Republicii 
Populare Congo, colonel Louis Syl- 
vain-Goma, care înscrie o nouă pa
gină remarcabilă în dezvoltarea 
relațiilor reciproce. Momentul esen
țial al acestei 
tuit primirea _ ______
tre președintele Nicolae Ceaușescu. 
Primirea a ocazionat up cald schimb 
de mesaje între 
rii noastre și 
Congo, Joachim 
care au reliefat, 
nele relații de prietenie și colaoo- 
rare ce se dezvoltă între partidele, 
țările și popoarele noastre. Totodată, 
cu acest prilej a fost reafirmată do
rința reciprocă de a adinei si diver
sifica ansamblul raporturilor româ
no-congoleze. de a conlucra în inte
resul cauzei generale a păcii si pro
gresului.

Convorbirile oficiale dintre primul 
ministru al guvernului român. Manea 
Mănescu, și oaspetele congolez, des
fășurate intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate, au dus la identificarea 
unor noi posibilități de intensificare 
și lărgire a cooperării economice si 
tehnice, de extindere a schimburilor

de stat. Declarația 
la București, cele-

vizite l-a consti- 
oaspetelui de că-

președintele ță- 
președintele R. P.

Yhomby-Opango, 
încă o dată, bu-

comerciale între cele două țări. Mă
surile concrete înscrise in documen
tele semnate cu acest prilej sint me
nite să ducă la îmbogățirea conlu
crării româno-congoleze în domeniile 
industrial, agricol, forestier, minier 
și în alte sfere de interes reciproc.

O pondere deosebit de importantă 
în dezvoltarea continuă a colaborării 
româno-congoleze revine relațiilor 
prietenești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Congolez al Mun
cii. protocolul semnat în timpul vi
zitei evidențiind voința reciprocă de 
a adinei în continuare aceste relații, 
ceea ce va avea, desigur, efecte bi
nefăcătoare asupra ansamblului ra
porturilor dintre cele două țări.

Convorbirile au evidențiat, totoda
tă. voința țărilor noastre de a-si in
tensifica conlucrarea pe plan inter
național. de a-si aduce contribuția la 
soluționarea, potrivit intereselor tu
turor popoarelor, a marilor probleme 
ce confruntă omenirea. în acest con
text. s-a subliniat necesitatea de a se 
acționa cu hotărîre pentru eradicarea 
definitivă din viata internațională a 
vechii politici de dominație si imix
tiune în treburile interne ale altor 
state, pentru afirmarea dreptului 
nestingherit al fiecărui popor de a-si 
făuri de sine stătător destinele, de a 
fi pe deplin stăpîn pe bogățiile na
ționale. pentru înfăptuirea unor mă
suri concrete pe linia dezarmării, 
dezvoltării, ca și a decolonizării pină 
la capăt.

în cursul convorbirilor româno— 
congoleze, s-a acordat o atentie deo
sebită problemelor actuale ale conti
nentului african. Este bine cunoscut 
că. în ultima vreme, acest continent 
a devenit cîmp de manifestare a u- 
nor contradicții internaționale ascu
țite. teatrul unei lupte între diferite 
state sau grupări de state, pentru zone 
de influentă si dominație : pe funda
lul unor probleme nerezolvate, inclu
siv de ordin teritorial, rămase moș
tenire de la îndelungata dominație 
colonială, au luat naștere focare de

agențiile de presă
Comunicat iugoslava—ni

gerian. Comunicatul comun publi
cat la încheierea vizitei la Belgrad 
a președintelui Algeriei, Houari 
Boumediene, menționează, între alte
le, că în cursul convorbirilor avute 
cu președintele Iosip Broz Tito a 
fost efectuat un schimb aprofundat 
de opinii asupra problemelor inter
naționale actuale, printre care situa
ția din Africa, Orientul Mijlociu și 
zona mediteraneană. Cei doi șefi de 
stat, relevă comunicatul, au subliniat 
necesitatea întăririi permanente a 
unității, solidarității și capacității de 
acțiune a mișcării țărilor nealiniate, 
ca o condiție fundamentală pentru 
creșterea rolului acesteia în lupta 
pentru instituirea unor relații inter
naționale

Economia R. P. Polone 
în primul semestru. Var?°- 
via a fost dat publicității Comunica
tul Oficiului central de statistică cu 
privire la dezvoltarea economiei na
ționale a R. P. Polone în primul 
semestru al anului. în comparație 
cu primele șase luni ale anului tre
cut, volumul producției industriale 
a sporit cu 6,2 la sută. Totodată, au 
fost asimilate în producție un mare 
număr de produse noi importante. 
Comunicatul relevă, în același timp, 
că la unele sortimente, cum ar fi 
navele maritime, mase plastice, ci
ment și altele, planul nu a fost rea
lizat integral.

La Ulan Bator a avut 10c 
ședința Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole, care a dezbătut pro
bleme ale îndeplinirii planului și bu
getului de stat pe prima jumătate a 
anului în curs. în cadrul ședinței s-a 
relevat că sarcinile de plan în ce 
privește sectorul zootehnic și indus
trial au fost depășite.

noi și mai echitabile.

politică față de sudul Italiei trebuie 
să constituie un test de primă im
portanță pentru continuarea activită
ții guvernului cu sprijinul majorită
ții parlamentare" — a conchis vor
bitorul.

De asemenea, Aldo Aniasi, membru 
al Direcțiunii Partidului socialist, a 
declarat că problema prioritară a Su
dului o constituie lichidarea șomaju
lui în rindul tineretului.

relațiilor
congoleze

încordare și conflict, ajungîndu-se 
pină la confruntări militare — toate 
acestea fiind de natură să afecteze 
grav eforturile pe care le depun po
poarele africane pentru lichidarea 
subdezvoltării și înaintarea pe calea 
progresului. Așa cum s-a reafirmat 
în cadrul dialogului româno-congo- 
lez de la București, țara noastră, a- 
nimată de sentimente de sinceră 
prietenie față de popoarele africane, 
se pronunță consecvent împotriva 
recurgerii la forță ca mijloc de solu
ționare a acestor situații, militează 
pentru reglementarea diferendelor 
existente pe cale pașnică, prin trata
tive. fără nici un amestec din afară. 
Cu prilejul acestor convorbiri a fost 
reafirmată cu toată vigoarea necesi
tatea întăririi unității și solidarității 
popoarelor africane, pentru ca ele 
să-și poată concentra toate resursele 
în vederea dezvoltării economico-so- 
ciale. a făuririi unei vieți demne — 
imperativ care s-a evidențiat, de alt
fel, ca una din concluziile fundamen
tale ale reuniunii la nivel înalt a ță
rilor O.U.A. (Organizația Unității A- 
fricane). recent încheiată.

în cursul convorbirilor româno— 
congoleze, au fost din nou reliefate 
solidaritatea și sprijinul deplin fată 
de mișcările de eliberare din Zim
babwe și Namibia, pentru indepen
dența acestor popoare, s-a subliniat 
cu tărie necesitatea intensificării e- 
forturilor în vederea abolirii politicii 
de discriminare rasială si de apar
theid în Africa de Sud.

Opinia publică din țara noastră 
nutrește certitudinea că noul dialog 
româno-congolez. încheiat cu un bi
lanț rodnic, va duce la intensificarea 
și diversificarea relațiilor de colabo
rare dintre cele două state si po
poare, mareînd. totodată, o contribu
ție însemnată la întărirea prieteniei 
și solidarității dintre România si ță
rile africane, in interesul păcii și 
progresului.

AI. CAMPEANU

In Franța, <ÎDminîcă s-a des
fășurat cel de-al doilea tur de scrutin 
pentru alegerea unui deputat în cir
cumscripția Seine Saint Denis (re
giunea pariziană). Victoria a reve
nit din nou candidatei partidului co
munist, Marie Therese Goutmann, 
care a fost aleasă deputată, învin- 
gînd candidatul partidului Adunarea 
pentru Republică.

Un mandat de arestare 
împotriva lui Michael Kuehen, pre
ședintele organizației naziste „Fron
tul de acțiune național socialist" din 
Kiel, R.F.G., a fost emis de un tri
bunal din această localitate. Orga
nizația locală nazistă a ținut întru
niri interzise, opunînd rezistență 
forțelor de poliție care au încercat 
să-i împrăștie pe participanții la a- 
dunări. „Frontul de acțiune național 
socialist" a fost creat în noiembrie 
1977 de persoane care s-au procla
mat urmașe ale lui Hitler și care au 
drept concepție programatică lupta 
împotriva comunismului.

Remanierea parțiala a 
guvernului iranian. In noul 
cabinet al primului ministru Jamshid 
Amuzegar au fost numiți patru noi 
miniștri care au fost prezentați șahîn- 
șahului Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. Portofoliile mi
nisterelor transporturilor și sănătății 
și-au schimbat titularii.

Demisie. Ministrul israelian 
al comerțului și industriei, Igael 
Hurwitz, și-a prezentat luni demisia 
din. cabinetul Begin, informează a- 
gențiile France Presse și United 
Press International. El a precizat că 
a adoptat această hotărîre. întrucît 
nu este de acord cu suplimentarea 
bugetului pe care l-a apreciat ca in
flaționist. Referindu-se la demisia 
ministrului comerțului, premierul 
Begin a arătat că nu este vorba des
pre o criză guvernamentală.

*
Accident aviatic. Un avfon 

de tipul „Phantom", aparținînd for
țelor aeriene britanice, s-a prăbușit..- 
luni, în apropierea orașului vest- 
german Monchengladbach. Accidentul 
a provocat moartea celor doi mem
bri ai echipajului șl rănirea altor 
opt persoane, la sol.

Șomajul în Canada. p°- 
trivit datelor publicate de cunoscu
tul institut de cercetări „Conference 
Board of Canada", rata șomajului in 
această țară este estimată la 8,6 la 
sută din totalul forței de muncă, A- 
celași institut arată că anul trecut 
costul produselor alimentare de bază 
a crescut în Canada cu 25 la sută.

PORTUGALIA

Criza în coaliția guvernamentala
C.D.S. a hotărît să-și retragă reprezentanții în guvern

LISABONA. — Consiliul Național 
al Centrului Democratic și Social 
(C.D.S.), partid aflat în cabinetul de 
coaliție împreună cu socialiștii, a ho- 
tărit să-și retragă cei trei reprezen
tanți în guvern (miniștrii afacerilor 
externe, reformei administrative, co
merțului și turismului). în comuni
catul dat publicității după reuniunea 
Consiliului Național se menționează 
că decizia C.D.S. ar avea drept scop 
să permită premierului Mario Soares 
efectuarea unei remanieri ministe
riale, reclamată de centriști, urmă
rind în fapt înlocuirea titularilor mi-

nisterelor agriculturii și sănătății — 
domenii controversate între partene
rii coaliției. Pină acum P.S. a refuzat 
să dea curs cererii formulate de 
C.D.S. de natură să afecteze îndeo
sebi înfăptuirea reformei agrare.

După o ședință extraordinară a ca
binetului, primul ministru al Portu
galiei, Mario Soares, a anunțat luni 
seara că a acceptat demisia celor trei 
miniștri ai C.D.S. Actualul cabinet a 
fost format în urmă cu șase luni, 
urmînd unui guvern omogen, alcă
tuit numai de P.S., care nu dispunea 
însă de o majoritate parlamentară.

•MACARA CU 
COMANDĂ-PROGRAM. 
Specialiștii sovietici au pus la 
punct proiectul unei macarale- 
turn (de 164 metri înălțime) cu 
telecomandă. Manevrarea maca
ralei poate fi realizată din ori
ce punct al șantierului. Un sis
tem automat, pe bază de semi- 
conductori, stabilește regimul 
necesar pentru ridicarea sau 
coborirea lină a încărcăturii ; 
un dispozitiv special stabilește 
drumul cel mai scurt de la lo
cul de unde se ridică încărcă
tura și pină la locul de mon
taj, iar un lift de mare viteză 
ridică în numai 4 minute pe me
canic la cota 150 metri, unde se 
află cabina. în curînd, uriașa 
macara va începe să lucreze pe 
unul din șantierele olimpice din 
Moscova.

• DIG GIGANT. în
Japonia au început lucrările de 
construcție a celui mai mare 
dig din lume, menit a proteja 
de ravagiile mării orașul șl 
portul Kamaishi din nordul 
țării. Digul va fi construit prin 
scufundarea și asamblarea a 69 
chesoane de beton, fiecare avind 
mărimea unui imobil cu 8 eta
je! În final, digul va măsura 
1 669 m lungime, 25 m grosime 
și se va înălța 5 m deasupra 
nivelului apei. Orașul Kamaishi, 
cit și portul, au fost devastate 
în cursul ultimului secol de 
trei ori de valurile Oceanului 
Pacific : în 1896. în 1933. iar ul
tima dată în 1960, cînd dezas
trul a fost declanșat de un cu
tremur avind epicentrul în 
Chile.

• ERUPȚIE SOLARĂ, 
în urmă cu citeva zile, intr-unui 
din focarele de intensă activi
tate ale Soarelui a avut loc o 
erupție de o putere extraordi
nară. Erupția a debutat cu două 
izbucniri luminoase care, după 
ce. au atins în decurs de cît<”'a 
minute un punct de maxi Jî 
intensitate, s-au stins, prova; Ai 
însă modificări ale petelor So
lare. Așa după cum se știe, 
erupțiile solare din fotosferă și 
cromosferă influențează proce
sele ionosferice, produc modifi
cări ale cîmpului magnetic te
restru și perturbări în teleco
municații.

• „CLINICI" PENTRU 
RECHINI. Cercetătorul me
xican Carlos Garcia este primul 
om de știință care a văzut re
chini dormind in peșterile din 
Golful Mexic. Cercetările au 
demonstrat că animalele cu
prinse de letargie se trezesc 
după o perioadă de timp și pă
răsesc peșterile. Acestea pot fi 
considerate adevărate „clinici" 
în care rechinii își „refac" să
nătatea. Cum se explică acest 
lucru ? Datorită compoziției 
deosebite a apelor din aceste 
peșteri, microbii care au pro
vocat rechinilor diferite maladii 
pier. Starea de somnolență a re
chinilor se explică prin cantită
țile sporite de bioxid de carbon 
care se găsesc în peșterile a- 
mintite.

• METALURGIE STRĂ
VECHE AFRICANĂ. DuPă 
trei ani de săpături arheologice 
efectuate in Tanzania, pe malul 
vestic al lacului Nyanza (Victo
ria), au fost scoase la lumina 
zilei 13 cuptoare de topire a fie
rului, precum și urmele unei 
așezări din epoca fierului. Pri
mele datări obținute cu ajutorul 
carbonului radioactiv indică pe
rioada secolului șase î.e.n.

• MUZEU SIENKIE
WICZ. Un nou muzeu literar 
ale cărui colecții sînt consacra
te operei lui Henryk Sienkie
wicz a fost inaugurat într-una 
din monumentalele clădiri din 
vechiul Poznan. Muzeul cuprin
de ediții rare, traduceri in limbi 
străine ale operelor renumitului 
scriitor, studii bibliografice ș.a. 
în afară de expoziția permanen
tă, este prevăzută crearea în 
localurile muzeului a unui labo
rator de studii științifice, 
biblioteci de împrumut și 
săli de lectură.
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• TRAVERSIND 
CIFICUL ÎNTR-O 
CĂ CU VÎSLE. Naviga
torul 
lee a 
într-o 
intenționează să 
unul singur 1 
coasta Californiei 
australian, de-a 
traseu care 1_ ______
km, intr-o barcă cu visle. * ■ 
asemenea încercare a mal fost 
făcută în 1971—1972, nu 
tre o singură persoană, 
către un cuplu britanic. 
Fairfax și Sylvia Cook, 
vîslind cu schimbul, au 
bătut distanța dintre San 
cisco și Australia în 362 de zile, 
în fotografia de mai .jos : te
merarul navigator în momentul 
cînd părăsește 
Californian San
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Evoluția complexului 
spațial sovietic

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
în ultimele zile, echipajul com
plexului spațial „Saliut-6“ — 
„Soiuz-29“ — „Progress-2“ a e- 
xecutat două experiențe tehno
logice. în cadrul uneia dintre 
ele, folosindu-se instalația 
„Splav", s-au obținut noi ma
teriale semiconductoare și com
puși din aluminiu, cositor si 
molibden. Cu ajutorul instalației 
„Kristall" s-a realizat experien
ța de obținere a unui mono- 
cristal din soluție de arsenid de 
galiu la temperaturi ridicate. 
Duminică, cosmonauții au reali
zat din Cosmos fotografieri ale 
unor regiuni ale Uniunii Sovie
tice. Luni. Vladimir Kovalionok 
și Aleksandr Ivancenkov s-au 
odihnit.

■

■

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; Cod 71341. București Piața Sclnteil nr. 1. Tel 17 60 10 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzor!! din întreprinderi și instituții în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


