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Județele tării-in nona Epocă a istoriei patriei
GALAȚIUL CONTEMPORAN
- oglindă vie a ritmurilor înalte 

ale industrializării
Nicolae CONSTANTIN

prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R.

Apropiata aniversare a marii săr
bători naționale de la 23 August 1944 
constituie un potrivit prilej de a 
efectua o privire retrospectivă si. 
in același timp, un bilanț al împli
nirilor pe care cele peste trei de
cenii de putere populară in Româ
nia le-au adus si Galatiului. Pentru 
că si județul nostru poate ilustra, 
cu forța argumentelor convingătoare, 
justețea si înțelepciunea politicii 
partidului de industrializare in ritm 
alert si dezvoltare multilaterală a tu
turor zonelor patriei, de ridicare 
către bunăstare si progres a întregii 
noastre națiuni.

Noua înfățișare a Galatiului este 
marcată, in primul rind. in ultimul 
deceniu, de o industrie înfloritoare, 
diversificată, modernă, aflată Ia ni
veluri foarte ridicate în comparație 
cu cel antebelic. Producția industrială 
a județului — care in prezent este 
de aproape 40 miliarde lei — a cres
cut fată de anul 1938 de 63 ori, nive
lul de atunci realizindu-se doar în 5 
zile. Galatiul participă cu 4,6 la sută 
la producția industrială a tării, pon
dere ce-i conferă locul al treilea in 
ierarhia județelor patriei. în compa
rație cu anul 1965 productivitatea 
muncii în Industrie a crescut de 
patru ori. județul nostru avind cea 
mai mare productivitate valorică a 
muncii intre județele tării.

Se știe că Galatiul a devenit în 
ultimul deceniu cea mai mare cetate 
de metal a României socialiste, plat
forma combinatului siderurgic ofe
rind locuri de muncă unul număr de 
peste 40 de mii de oameni. în pre
zent. realizăm la Galati aproape M> 
la sută din producția de fontă a 
tării, 47 la sută din cea de otel, 
circa 93 la jmtă din cea. de tablă 
mijlocie si groasă, 90 ia sută din 
producția de bandă si tablă laminată 
la rece, circa 70 la sută din cea de 
cocs metalurgic. întreaga producție 
de otel a tării din anul 1938 se 
elaborează aici In numai 21 de zile, 
cea de fontă in 11 zile, de cocs me
talurgic in 14 zile si de laminate 
finite pline — In 29 zile. Prezenta 
la Galati si creșterea în continuare a 
capacității combinatului siderurgic 
reprezintă principalul factor dinami
zator al economiei si vieții acestor 
locuri, o vie si pregnantă ilustrare a 
justeței politicii partidului de inten
să industrializare a unei zone care 
în trecut excela doar printr-o sea
mă de făbricuțe de nasturi, luminări, 
săpun, sîrmă s.a.

Vechiul șantier naval a devenit o

întreprindere modernă, dotată cu noi 
hale si utilaje, bazine de armare, cu 
un doc uscat si alte capacități de 
mare productivitate. De aproape 20 
de ani se construiesc aici si nave 
maritime, numărul celor executate 
pină in prezent ridicîndu-se la aproa
pe 140. cu un deplasament total de 
1.1 milioane tdw. Este semnificativ 
să arătăm că aproape jumătate din 
capacitatea totală a navelor realizate 
in tară ce constituie flota maritimă 
comercială, a fost asigurată de Ga
lați. Se cunoaște că șantierul nostru 
naval a fabricat cele dinții nave 
maritime românești, cargourile de 
4 500 tdw. iar apoi, tot in premieră 
națională, mineralierul de 12 500 tdw, 
carbonierul de 18 000 tdw. navele de 
8 750 tdw, navele port-conteinere 
S.a. De aici — nu cu mult timp în 
urmă — a plecat prima platformă 
românească de foraj marin, urmată 
la scurtă vreme de cel dintîi mine
ralier de 55 000 tdw. cea mai mare 
navă construită vreodată la Dunăre.

Galatiul actual se mindreste insă 
si cu multe alte întreprinderi. Ve
chiul „Titan" este de necomparat cu 
moderna unitate de astăzi care este 
Laminorul de tablă, așa după cum 
nu pot fi puse alături nici fosteie 
Ateliere C.F.R. cu întreprinderea 
mecanică navală de acum. Aici fiin
țează unități moderne ale industriei 
construcțiilor de mașini, ușoare, 
chimice, alimentare, multe din aces
tea situate în primul eșalon al uni
tăților de profil ale tării. Sporuri 
considerabile a cunoscut industria 
de conserve a județului : la carne — 
de peste 3 ori mai mult decît pro
ducția pe intreaga țară in 1938, la 
peste — de 11 ori. la legume — de 
7 ori, la fructe — de 36 ori. Tecuciul 
cunohste.-'de asemene^, o impetuoasă 
trecere de la starea de tirg provin
cial de altădată la cea de municipiu 
industrializat, cu edificii noi si do
tări moderne.

Se poate astfel aprecia că la Ga
lati s-a dezvoltat o industrie diversi
ficată. in care alături de metalurgie 
si construcțiile de mașini este bine 
reprezentată industria bunurilor de 
consum, alimentară. într-un echilibru 
ce vorbește de la sine despre erija 
partidului de a oferi siderurgistilor 
Si navalistilor noștri tot ceea ce au 
nevoie pentru a duce o viată 
prosperă.

O dezvoltare impetuoasă a Înregis
trat si agricultura județului a cărei
(Continuare în pag. a Il-a)
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ÎNTĂRIREA VIGILENTEI REVOLUȚIONARE - 
îndatorire esențială a cadrelor, 

a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
9 *

în aceste zile, premergătoare ma
rii sărbători a eliberării patriei, 
în întreaga tară se desfășoa
ră cu puternic avint întrecerea 
socialistă pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective trasate de Congre
sul al XI-lea si Conferința Națională 
ale Partidului Comunist Român. în- 
tr-o atmosferă de puternic entuziasm 
patriotic, milioane de oameni ai 
muncii de la orașe si sate îsi aduc 
contribuția de inaltă dăruire la reali
zarea sarcinilor acestui an hotăritor 
al cincinalului revoluției tehnico-sti- 
întifice. Din munca lor neprecupețită 
de zi cu zi. din investițiile lor de e- 
nergii creatoare se alcătuiește tabloul 
dinamic al tării in plină ascensiune 
socialistă. Este suficient să anțintim 
numai faptul că in primii doi ani si 
jumătate ai acestui cincinal olanul a 
fost depășit cu circa 40 de miliarde 
lei. pentru a reda hotărîrea cu care 
clasa noastră muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, intregul nostru po
por acționează, strins unit in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
pentru înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului, pentru asigura
rea progresului tot mai rapid al pa
triei noastre socialiste.

Făurind cu hărnicie si devotament 
ziua de miine a României socialiste, 
toti cetățenii tării — români, ma
ghiari. germani si de alte naționali
tăți — sint, totodată, vital intere
sați să apere cu cea mai înaltă vigi
lentă cuceririle lor revoluționare, 
proprietatea socialistă, independenta 
si suveranitatea patriei, să străjuias
că neclintiti luminosul edificiu al 
orânduirii pe care o inaltă cu brațele 
si mințile lor.

Este cunoscut că noua orinduire 
socialistă se edifică in condițiile de 
mare complexitate ale vieții in
ternaționale. cind în lume con
tinuă să existe imperialism, forte re
trograde. ostile progresului, cind in 
unele țări se atîtă reactiunea si vio
lenta. în același timp, așa cum a ară
tat secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu. 
„Nu trebuie uitat că și in țările so
cialiste se mai găsesc si renegați, e-

lemente declasate care, pentru un 
pumn de arginti. îsi trădează patria, 
se pun in slujba cercurilor reacțio
nare. a dușmanilor propriului popor. 
De asemenea, nu trebuie uitat fap
tul că împotriva țărilor socialiste se 
desfășoară o intensă activitate de 
spionaj si diversiune, sub diferite 
forme. După cum arată viata insă, 
toate aceste străduințe sint zadarni
ce. Mersul victorios ai socialismului 
nu poate fi oprit de nici un fel de 
atacuri răuvoitoare, el afirmindu-se 
tot mai mult ca singura cale de elibe
rare a omenirii de exploatare si asu
prire. de infăptuire a idealurilor de 
libertate si dreptate socială si națio
nală ale tuturor popoarelor".

Se știe prea bine că reactiunea in
ternațională. oficinele imperialismu
lui caută toate mijloacele pentru a 
se folosi de elementele corupte azvir- 
lite de dinamica progresului social la 
marginea societății, de resturi ale 
fostelor clase exploatatoare, de indi
vizi declasați, avizi de trindăvie si 
huzur, pentru a aduce prejudicii o- 
perei de edificare a noii orânduiri. 
Sint făpturi lipsite de cele mai ele
mentare norme morale, dispuse în 
nimicnicia lor să-si vindă_patria 
ogntrn răsplăti zornăitoare, să-si tră- 
âeze tara in” care s-au născut, care 
i-a crescut_sj.Je-a^diruit„cclg jp.ai lu
minoase orizonturi de viată sT dă 
împlinire, să-si pună la mezat dem
nitatea de om. Este limpede ca lu
mina zilei că. fată de asemenea ex
presii ale degradării umane, mem
brii societății noastre nu pot avea 
decît cel mai adine dispreț, că fată 
de faptele lor. profund reprobabile, 
este necesar să manifestăm în orice 
împrejurare o neclintită fermitate, o 
combativitate fără menajamente.

Nu e o taină pentru nimeni faptul 
că agenturile dușmănoase recurg 
pentru realizarea scopurilor lor mur
dare la cele mai felurite si mai 
„îmbietoare" forme de corupție pen
tru a atrage în slujba lor elemente 
avide de bani, de trai ușor, gata ori- 
cind să-și trădeze tara, poporul. în 
virtutea unor scopuri meschine. Pen
tru a contracara aceste acțiuni — 
care se desfășoară adesea in modali

tăți dintre cele mai neașteptate, dar 
avind toate un substrat comun : de 
a lovi in cuceririle poporului, de a 
prejudicia opera de construcție so
cialistă — organele si organiza
țiile de partid au îndatorirea 
de înaltă răspundere de a mo
biliza toate cadrele, pe toți co
muniștii, întreaga masă a celor ce 
muncesc la cea mai mare vigilentă. 
Este necesar să se vegheze pretu
tindeni. cu exigentă si răspundere, 
la respectarea riguroasă a legilor si 
hotărârilor de partid si de stat, a 
tuturor' normelor si reglementărilor 
Pe care le avem în această privință. 
Un obiectiv de prim ordin trebuie 
să-l constituie păstrarea secretu
lui de partid si de stat, secret 
ce nu o dată constituie „tinta" 
unor acțiuni imperialiste In detri
mentul intereselor tării și poporului 
nostru. Se impune cu toată strictețea 
traducerea in viată a tuturor dispo
zițiilor legale privind păstrarea se
cretului de stat și de serviciu, prin 
aceasta manifestîndu-se in modul cel 
mai pregnant spiritul de răspunde
re. vigilenta și combativitatea revo
luționară a fiecărui cetățean.

în această ordine de idei, tre
buie subliniată cu toată tăria 
necesitatea de a se da o ripostă 
hotărâtă oricărei tendințe spre pă
lăvrăgeală. spre „șuete inocente", u- 
șuratice. în care se dezvăluie cu de
zinvoltură și iresponsabilitate secre
te și probleme de serviciu ale unor 
instituții sau unități economice. Ni
căieri și de către nimeni treburile 
de serviciu, sarcinile concrete ce re
vin la locurile de muncă nu pot și 
nu trebuie să fie confundate cu cele 
personale. în societatea noastră so
cialistă munca fiecărui om, a fiecă
rui membru al societății — fie el 
strungar, țăran, proiectant, profesor, 
cadru cu muncă de răspundere — 
este aureolată de înalta răspundere 
față de colectiv, față de societate, 
iar conținutul ei nu poate și nu tre
buie să fie pus pe tarabă, în piața 
publică, prin trăncăneală șj pălăvră
geală. de care nu pot profita decît 
elemente ostile cuceririlor noastre

revoluționare. Nici imul dintre noi nu 
poate rămine indiferent față de ati
tudinile celor care in mod iresponsa
bil fac publice probleme care au un 
caracter secret. în asemenea situații 
fiecare dintre noi avem îndatorirea 
comunistă, cetățenească de a reac
ționa prompt, intransigent, curmînd 
orice manifestare de ușurință, tăind 
orice canal de scurgere a unor in
formații care constituie secrete de 
stat.

Desigur, este normal si firesc ca 
problemele de muncă, problemele 
care tin de activitatea unei Întreprin
deri sau alteia să fie discutate —dar 
aceasta trebuie să se facă într-un 
cadru organizat, si- nu să constituie 
obiect de pălăvrăgeală iresponsabi
lă. în cadrul unor colective de 
oameni ai muncii din întreprin
deri sau instituții se pot ivi proble
me de muncă, de interes personal 
sau de interes mai larg. Practica a 
dovedit insă că pretutindeni, acolo 
unde asemenea probleme sint discu
tate în cadru organizat, in colectiv, 
unde sint folosite instituțiile noastre 
democratice existente se găsesc ope
rativ si eficient soluțiile cele mai 
bune. în acest sens, o dovadă grăi
toare o constituie insăsi actuala run
dă a adunărilor generale ale oame
nilor muncii, forul muncitoresc su
prem de conducere a unităților eco
nomice, care au dezbătut cu compe
tență și înaltă răspundere patriotică 
și au soluționat — ca producători, 
proprietari colectivi ai mijloacelor 
de producție și beneficiari ai rezul
tatelor muncii lor — mii de proble
me dintre cele mai complexe, fie 
ele de ordin general sau personal.

în lumina acestor imperative fun
damentale. ce decurg din tot mal 
marea amploare si complexitate a 
uriașei opere constructive desfășurate 
de poporul nostru sub conducerea 
partidului, organele si organizațiile 
de partid trebuie să cultive cu hotă- 
rlre în rândurile tuturor comuniștilor 
Si utecistilor. ale tuturor cetățenilor
(Continuare in pag. a III-a)

în Editura politica a apârut volumul»

SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂȚEȘTI ROMÂNO-CHINEZE
Vizita oficială de prietenie a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, în Republica Populară Chineză

— 14-20 mai 1978 —

Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a intiluii 
cu tovarășul Eladio Garcia Castra, 

secretar general al Partidului Muncii din Spania

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, s-a întilnit. luni după- 
amîază. cu tovarășul Eladio Garcia 
Castro, secretar general al Partidului 
Muncii din Spania, aflat la odihnă 
in tara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

A participat tovarășul Vasile Mu
sai. secretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul întîlnirii au fost evocate 
bunele raporturi dintre Partidul Co
munist Român si Partidul Muncii din 
Spania, reafirmindu-se dorința co
mună de a le dezvolta în continuare 
in interesul oamenilor muncii ro
mâni și spanioli, al cauzei unității 
forțelor muncitorești, progresiste, de
mocratice si antiimperialiste. al păcii 
si socialismului. S-a subliniat că am
plificarea relațiilor dintre P.C.R. si

P.M.S. constituie o contribuție la 
consolidarea legăturilor de prietenie 
dintre popoarele român si spaniol, 
la extinderea relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări în domeniile 
economic, politic, cultural-artistic și 
tehnico-stiintific.

A avut loc un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme ale actua
lității 'contemporane si ale mișcării 
muncitorești internaționale, eviden- 
tiindu-se cu acest prilej profundele 
schimbări care au loc în lume ca 
urmare a afirmării tot mai puternice 
a voinței popoarelor de a trăi libere, 
independente si suverane, de a pune 
capăt vechii politici imperialiste de 
dominație si dictat. S-a subliniat că 
în aceste condiții este necesară, atît 
pe plan national cît si pe plan inter
national. dezvoltarea colaborării din

tre comuniști, socialist!, social-demo- 
crați și alte forțe politice progresiste 
si democratice în lupta pentru pace 
Si progres social, pentru instaurarea 
unor raporturi noi interstatale, pen
tru făurirea unei noi ordini econo
mice si politice mondiale.

S-a relevat, de asemenea, impor
tanta intensificării eforturilor pentru 
realizarea securității europene si în
făptuirea ca un tot unitar a preve
derilor Actului final de la Helsinki, 
și in primul rind pentru adoptarea 
de măsuri concrete de dezarmar» 
fără de care nu pot fi concept 
pacea $1 securitatea reală, atit 
Europa, cît șl In întreaga lume 

întrevederea «-a desfășurat î‘ 
atmosferă cordială, de stimă si 
legere reciprocă.

Delegația Dietei japoneze
Președintele'- Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, 'luni la amiază, 
delegația Dietei japoneze (parlamen
tul), condusă de Shoichi Miyake, 
vicepreședinte al Camerei Reprezen
tanților, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, a făcut o vizită 
in tara noastră.

Din delegație fac parte Ken Hara
da. Katsu Kawamura, Masao Saito, 
Mikio Abe, Motoharu Arima și 
Tsutomu Kawara, membri ai Came
rei Reprezentanților, Masami Aoi, 
Eizaburo Saito, Isao Naito, membri 
ai Camerei Consilierilor.

La primire au luat parte Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., Ilie Șalapa, 
președintele Comisiei pentru indus
trie și activitatea economico-fi- 
nanciară a M.A.N., președintele 
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie România—Japonra.

A fost de față Takuji Ikeda. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Japoniei la București.

Conducătorul delegației a transmis 
președintelui Nicolae Ceausescu 
calde urări din partea împăratului 
Hirohito, a primului ministru japo
nez Takeo Fukuda si a președinți

lor celor două camere ale Dietei. 
Totodată, oaspetele a adresat vii 
mulțumiri șefului statului român 
pentru invitația de a vizita Româ
nia, pentru prilejul oferit de a cu
noaște realizările obținute de poporul 
român în dezvoltarea economico- 
socială a țării.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
adresat, la rindul său. cele mai bune 
urări împăratului Japoniei, primu
lui ministru Takeo Fukuda și pre
ședinților celor două camere ale 
parlamentului japonez. Președinte
le Republicii Socialiste România si-a 
exprimat satisfacția pentru vizita 
delegației parlamentare japoneze, a- 
preciind că aceasta contribuie la mai 
buna cunoaștere reciprocă, la pro
movarea relațiilor româno-japoneze.

în cadrul convorbirii a fast apre
ciată cu satisfacție evoluția pozitivă 
a relațiilor de colaborare dintre 
România și Japonia și au fost evi
dențiate largile posibilități existente 
in promovarea și dezvoltarea in 
continuare a unei conlucrări fruc
tuoase, reciproc avantajoase între 
cele două țări. în acest cadru a fost 
subliniată importanța istorică a vi
zitei șefului statului român în Ja
ponia. care a deschis perspectivă

d. 
de actî- 
popoare, 
intema-

unei ample cooperări româno-jaf 
neze în numeroase domenii 
vitale, în folosul ambelor 
al cauzei păcii si înțelegerii 
tionale.

De ambele părți a fost subliniat 
rolul însemnat pe care îl au parla
mentele, parlamentarii in stringerea 
legăturilor de prietenie dintre cele 
două țări și popoare, in intensifica
rea conlucrării româno-japoneze atit 
pe plan bilateral, cit și îiî promova
rea unor relații noi, bazate pe ega
litate și echitate în viața interna
țională. în acest context, a fost evi
dențiat interesul României și Japo
niei de a contribui, alăituri de alte 
state ale lumii, la intensificarea e- 
forturilor in direcția consolidării 
păcii si colaborării Internationale, 
pentru reglementarea pe cale politi
că. prin tratative a problemelor exis
tente intre state și normalizarea de
plină a relațiilor dintre ele. pentru 
înfăptuirea unor măsuri concrete de 
dezarmare, si în special de dezarma
re nucleară, pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru democratizarea 
vieții Internationale si edificarea 
unei noi ordini economice mondiale.

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

Trimisul special al președintelui Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

Luni dimineața, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Boualem Bessaih, ambasador, trimis 
special al președintelui Republicii 
Algeriene Democratice și Populare.

La întrevedere a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A luat parte, de asemenea. Moha
med Larbi’ Demaghlatrous, ambasa
dorul Algeriei în România.

Oaspetele a înminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea președintelui Republicii Alge

riene Democratice si Populare, Hou- 
ari Boumediene, și a transmis un 
cordial salut de prietenie împreună 
cu urări de bunăstare si fericire po
porului’ român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și urările 
transmise și a adresat, la rindul său. 
președintelui Houari Boumediene un 
cald salut, iar poporului algerian 
urări de noi succese pe calea pro
gresului si bunăstării.

în cadrul întrevederii au fost e- 
vocate bunele relații dintre Româ

nia și Algeria, colaborarea si coope
rarea româno-algerlană, care se dez
voltă și se diversifică continuu, in 
largi domenii de activitate, in con
formitate eu înțelegerile si acordu
rile convenite cu prilejul dialogului 
la nivel înalt dintre șefii celor două 
state.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții politice In
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ziua presei române
In fiecare zi, in milioa

ne de exemplare, ziarele 
Si revistele pornesc din 
tipografii spre cititori ; in 
fiecare zi. radioul si tele
viziunea. se adresează, pe 
calea undelor, milioane
lor si milioanelor de ce
tățeni ai tării, înfăptuind 
acel necontenit flux de i- 
del si informații de care 
omul societății noastre, 
societatea in ansamblu 
au nevoie.

Azi, 15 august, presa a- 
duce milioanelor de citi
tori. ascultători, telespec
tatori o informație care o 
privește direct : se împli
nesc 47 de ani de la apa
riția primului număr) al 
ziarului „Sclnteia" — ti
părit atunci in condițiile 
grele ale luptei ilegale a 
comuniștilor români — si 
se sărbătorește „Ziua 
presei române". In coloa
nele ei, înfățisind izbinzi 
Si eforturi în activitatea 
constructorilor societății 
socialiste, contlnuînd, ca 
In fiecare zi, să transmi
tă cuvintul partidului, 
presa va vorbi astăzi si

despre ea Insăsi. despre 
importantul rol pe care i 
l-a încredințat partidul in 
procesul dezvoltării eco- 
nomico-sociale, al edifi
cării omului nou. al ma
rii opere de zidire socia
listă pe care o înfăptuieș
te poporul nostru. Iar 
menirea aceasta a fost 
magistral înfățișată de 
către secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu :

„Presa și radiotelevi- 
ziunea trebuie să promo
veze neabătut concepția 
revoluționară a partidului 
nostru, să contribuie tot 
mai activ la unirea și mo
bilizarea maselor în în
făptuirea politicii interne 
și externe a partidului, să 
asigure exprimarea largă 
a părerilor și propuneri
lor oamenilor muncii, de
venind adevărate tribune 
ale democrației socialiste, 
instrumente eficiente de 
perfecționare a organiză
rii și conducerii socie
tății".

Cu această înaltă mi
siune pe care i-o încre

dințează partidul si po
porul nostru, presa din 
România socialistă se în
scrie, intr-adevăr, intre 
cele mai puternice instru
mente de luptă pentru în
făptuirea idealului de 
construire a unei societăți 
in care să triumfe deplin 
dreptatea socială, asigu
rarea bunăstării crescin- 
de a tuturor celor care, 
muncind, produc bunurile 
materiale si spirituale, de 
dezvoltare liberă a perso
nalității omului, de făuri
re a unei civilizații supe
rioare, Intr-o lume a pă
cii si colaborării interna
ționale. a respectului in
dependentei si suveranită
ții tuturor națiunilor, a 
solidarității cu toate po
poarele, care luptă pentru 
eliberare națională si so
cială, pentru progres si 
dezvoltare . liberă. „Ziua 
oresei române" dobîndeș- 
te astfel adinca semnifi
cație a unui bilanț al ac
tivității depuse tn înde
plinirea acestor mari sar
cini ce-i revin. $i consti
tuie, totodată, prilejul u-

nei examinări exigente a 
ceea ce presa are de făcut 
mai departe, pentru 
a-si îndeplini temeinic 
mai eficient, datoria ei 
partinică, potrivit cerințe
lor vieții în evoluția lor 
dinamică. Militind pentru 
ca politica înțeleaptă a 
Partidului Comunist Ro
mân să se transforme o- 
perativ si dinamic in rea
litate a vieții, ziarele, re
vistele. radioteteviziunea 
au în permanentă un vast, 
program de lucru, se 
bucură de îndrumarea a- 
tentă a partidului, perso
nal a secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ale cărui cu
vinte înflăcărate, indicații 
clarvăzătoare si prețioase 
date cu cele mai diverse 
prilejuri lucrătorilor din 
presă ii mobilizează țl-i 
înflăcărează pe ziariști, li 
îndeamnă să-si privească 
activitatea cu înaltă res
ponsabilitate politică si 
profesională, eu nobila
(Continuare 
In pag. a III-a)
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Măsuri pentru îmbunătățirea
aprovizionării cu legume

producție a fost anul trecut de peste 
4 ori mal mare decit cea din 1938. 
De asemenea, a sporit dotarea cu 
mașini agricole, astăzi revenind un 
tractor la 87 de hectare comparativ 
cu 6 689 ha. în același an de refe
rință. S-a mărit considerabil supra
fața de vie pe rod. prin amenaiarea 
de terase pe terenurile in pantă, im
proprii cultivării cerealelor, iudetul 
nostru alungind să ocupe locul al 
doilea pe tară ca suprafață de vie 
plantată. Creșteri importante au cu
noscut si producțiile zootehnice, ju
dețul dispunînd în prezent de mari 
complexe, care, alături de sectoarele 
zootehnice din unitățile agricole, 
urmăresc creșterea efectivelor de 
animale, a producțiilor medii.

Se înțelege, atingerea acestui po
tențial economic s-a realizat prin 
alocarea unor importante fonduri de 
investiții, mereu sporite. Astfel. în 
perioada 1951—1980 s-au alocat 
pentru economia județului fonduri 
în valoare de peste 95 miliarde lei, 
din care circa 67 miliarde lei numai 
in deceniul 1971—1980. Principalul 
efort de investiții se înregistrează 
în continuare la dezvoltarea combi
natului siderurgic. în acest an. aici 
au intrat în funcțiune furnalul nr. 5 
de 2 700 mc — deocamdată, cel mai 
mare agregat de acest fel din tară 
aflat în producție — fabrica de 
aglomerare nr. 2. mașina nr. 3 de 
turnare continuă a otelului. în pre
zent. se lucrează la construcția altor 
mari obiective : furnalul nr. 6 de 
3 500 mc — care va deveni, la rîn- 
du-i. fumalul-amiral al României — 
oțelăria nr. 3 cu turnare continuă, 
laminorul de tablă groasă nr. 2 cu 
capacitatea de 1,5 milioane tone pe 
an. noi baterii de cocsificare s.a. 
Alte capacități vor spori puterea in
dustrială a unităților economice gă- 
lățene.

Concomitent cu dezvoltarea econo
mică a Galațiului. au crescut orașul, 
populația Iui. dotările edilitare, cul
turale ; într-un cuvînt a crescut ca
litatea vieții, bunăstarea cetățenilor 
județului. Ca o consecință firească 
a impetuoasei industrializări, popu
lația municipiului Galați a ajuns în 
prezent la peste 250 000 locuitori, 
fată de circa 82 000 de locuitori în 
1948. reședința județului înscriindu-se 
astfel în rîndul primelor 8 mari 
orașe ale tării. Personalul muncitor 
a sporit de la 47 445 în 1950 la 
180 636 în 1977, iar cel ocupat în in
dustrie. de la 15 691 la 74 770. Con- 
structia de locuințe a evoluat rapid, 
făcînd să se înregistreze la finele 
anului trecut peste 50 000 apartamen
te executate în județ în perioada 
postbelică. In actualul cincinal vom 
realiza circa 25 000 apartamente, 
adică aproape jumătate din totalul 
celor construite pe parcursul a peste 
SO de ani. De asemenea, au mai fost 
construite 1 100 săli de clasă. 12 200 
locuri în grădinițe șl creșe. peste

SUPRAFAȚĂ AGRICOLA CE REVINE 
PE UN TRACTOR FIZIC 
(în hectare pe tractor)

1938 1950 1965 1977

11 000 locuri In internate și cămine 
studențești, peste 1 300 locuri în spi
tale. 22 de dispensare. 5 policlinici. 
13 săli de sport ș.a.

Ridicarea bunăstării populației se 
reflectă firesc si în creșterea duratei 
medii de viată a oamenilor la aproa
pe 71 ani fată de numai 42 în 1932. 
îmbunătățirea asistentei sanitare 
este demonstrată si de faptul că, in 
prezent, revin 780 locuitori Ia un 
medic, fată de 1110 în I960.

în Galați există o importantă bază 
de cercetare, proiectare Si inginerie 
tehnologică pentru industriile side
rurgică. navală, alimentară și con
strucții.

De patru ani. Galațiul are o uni
versitate cu trei facultăți : mecanică, 
industrie alimentară st tehnica pes
cuitului. tnvătămint pedagogic, care 
cuprind peste 5 000 de studenti. 
Această Instituție încununează efor
turile depuse pentru formarea de 
specialiști în construcțiile de mașini.

DEZVOLTAREA IN RITM SUSȚINUT 
A ECONOMIEI

• Volumul producției industriale realizat în județul Galați 
în 1977 a depășit cu 80 LA SUTA întreaga producție indus
trială a României din anul 1938.

• Tn anul trecut, industria județului Galați a realizat pro
ducția României anului 1938 de fontă în 11 ZILE, de cocs me
talurgic în 14 ZILE, de oțel în 21 ZILE și de laminate finite 
pline în 29 DE ZILE.

• In 1977, Galațiul s-a situat pe PRIMUL LOC PE ȚARA în 
ce privește industria metalurgiei feroase și construcțiilor na
vale, pe LOCUL 3 în industria săpunurilor, pe LOCUL 6 în 
industria combustibilului și în industria alimentară.

• In perioada 1951—1980 pentru dezvoltarea economico- 
socială a județului s-au alocat fonduri de investiții în valoare 
de 95,4 MILIARDE lei, din care în 1971—1980 circa 66,9 MI
LIARDE lei, adică de 6,5 ori mai mult decît în 1951—1965.

• Volumul livrărilor de mărfuri la export S-A DUBLAT în 
perioada 1970—1977.

• Traficul portului Galați a fost în anul 1977 de 8,2 ORI 
mai mare decît în 1960.

frigotehnie. metalurgie, industrie ali
mentară. Aici se realizează o amplă 
integrare a învățămîntului cu cerce
tarea si producția din combinatul 
siderurgic, șantierul naval si alte 
unităti economice.

Galațiul contemporan sl-a dezvol
tat însă si o puternică bază spiri
tuală. de cultură. în „orașul cumplit 
de negustori", cum 11 numea clndva

Douâ din marile obiective economice ale județului Galați: Combinatul siderurgic și Șantierul naval

poetul, coexistă astăzi armonios ote
lul și arta, ceea ce dovedește, o dată 
In plus, putința și grija societății 
noastre socialiste de a dezvolta liber 
si pe multiple planuri personalitatea 
umană, de a face totul pentru creș
terea si educarea omului nou. 
Avem în municipiul-resedintă al 
județului, precum si în celelalte lo
calități «le sale, prestigioase insti
tuții profesioniste de artă și cul
tură : 3 teatre *— dramatic, muzical 
si de păpuși — 4 muzee — între care 
cel de artă contemporană româneas
că cu profil unic în tară — 121 bi
blioteci. 3 case de cultură. 93 cămine 
culturale si altele. în mișcarea artis
tică de amatori, zeci de mii de oa
meni ăi muncii participă activ la 
Festivalul national „Cîntarea Româ
niei". peste 27 000 dintre ei acționînd 
Intens pe linia creației si cercetării 
tehnico-știintifice.

într-un asemenea moment de 
bilanț — pe care ni-1 oferă aniver
sarea zilei de 23 August — am amin
tit cîteva din datele esențiale ale 
propășirii județului nostru. Din ini
mă trebuie să spunem, cu recunoș
tința cea mai aleasă, că toate aceste 
Înfăptuiri, dezvoltarea impetuoasă, 
pe multiple planuri a județului În
deosebi In ultimul deceniu, se dato
rase aplicării în viată a politicii în
țelepte a partidului, indicațiilor Si 
orientărilor date de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Multe dintre aceste îndrumări au 
fost acordate cu prilejul unor vizite 
de lucru efectuate în iudetul nostru, 
pe platforma siderurgică ; însăși in
dicația de a se dubla capacitatea de 
producție a combinatului la peste 
10 milioane tone/an ne-a fost dată 
cu un asemenea prilej. Această griiă 
permanentă pentru înflorirea jude
țului a generat cea mai vie recu
noștință si gratitudine a fiecărui gă-

CREȘTEREA CONTINUĂ A BUNĂSTĂRII 
POPULAȚIEI

• în perioada 1950—1977, numărul personalului muncitor 
a crescut de la 47 445 la 180 636, iar al celui ocupat în indus
trie de la 15 691 la 74 770.

• Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul prin co
merțul socialist a sporit în aceeași perioadă de 12,8 ORI.

• Numai în ultimii zece ani numărul unităților comerciale 
a crescut cu 49 la sută, iar suprafața utilă a acestora de 
aproape 2,3 ORI.

• Din fondurile statului și cu credite acordate de stat s-au 
construit 50 304 APARTAMENTE.

© S-au construit noi unități spitalicești însumînd peste 1 300 
locuri, 22 dispensare, 5 policlinici, peste 1 100 săli de clasă, 
8100 locuri în grădinițe, 4100 locuri în creșe, 11 350 locuri 
în internatele școlare și studențești, 13 săli de sport ș.a.

• La 1 ianuarie 1978, populația urbană reprezenta 54,9 
LA SUTA din totalul populației județului comparativ cu 29,5 
LA SUTA în 1948. Cu o populație de peste 250 000 LOCUI
TORI, în prezent, față de 82 252 în 1948, municipiul Galați se 
înscrie între primele opt mari orașe ale țării.

lătean fată de iubitul nostru condu
cător.

Pornind de la adevărul verificat 
de viață că. dinamismul economic 
impune perfecționarea continuă a 
conducerii, organizării și metodelor 
de muncă, biroul comitetului jude
țean de partid si-a concentrat preo
cupările pentru cunoașterea temei
nică a realităților din teritoriu, se
lectarea celor mai stringente proble
me — actuale si de perspectivă — 
si stabilirea direcțiilor concrete de 
acțiune. Asa cum ne-a indicat tova
rășul Nlcolae Ceaușescu. am depla
sat centrul de greutate al muncii 
organizatorice si pofitico-educative 
in uhitătile de bază, acolo unde se 
înfăptuiesc concret sarcinile.

Biroul comitetului județean de 
partid se preocupă în mod deosebit 
de desfășurarea in bune condiții a 
activității de t>e platforma combina
tului siderurgic. Prin stilul si meto
dele de muncă folosite, s-a reușit să 
se statornicească o strânsă legătură 
cu producția, cu colectivele de mun
că de aici, urmărindu-se îndeaproa
pe. schimb de schimb, evoluția flu
xului siderurgic, cît și stadiul fizic 
al obiectivelor aflate în construcție. 
Numai apropiind munca politică de 
locurile în care se produc bunurile 
materiale, acționînd asupra creșterii 
răspunderii si ordinii în producție, 
pentru mai buna organizare a aces
teia si întărirea disciplinei în muncă, 
am obținut în acest an succese meri
torii, care vor fi amplificate.

Desigur. în activitatea noastră 
pentru realizarea investițiilor pe 
platforma siderurgică am întimpinat 
si intimpinăm unele greutăți ca ur
mare a nellvrării la timp a uti
lajelor tehnologice de către unele 
întreprinderi furnizoare apartinînd 
M.I.C.M. Din cele 48 540 tone utilaje 
tehnologice contractate Dentru acest 

an. în primul semestru ne-au fost 
livrate doar 14160 tone.

Situația actuală poate fi depășită, 
iar neajunsurile actuale. înlăturate. 
A devenit o practică a biroului co
mitetului județean de partid ca. Îm
preună cu alte comitete județene de 
partid, să analizeze la fata locului 
măsurile ce trebuie luate pentru 
livrarea în termen a utilajelor. Con
siderăm că este necesar ca M.I.C.M. 
să ia în continuare măsuri deosebite 
pentru asigurarea tuturor colaborări
lor. pentru concentrarea mai mare a 
forțelor de producție din întreprinde* 
rile furnizoare spre a recupera rămî- 
nerea în urmă si a livra în acest 
an întreaga cantitate de utilaje con* 
tractată. Solicităm, de asemenea, 
BPriîin ca utilajele contractate ne 
anul 1979 pentru combinatul siderur
gic să fie livrate în termen. în core
lație cu termenele de punere in 
funcțiune a obiectivelor.

Pentru Galați, perspectiva anului 
1980 Înseamnă realizarea unei pro
ducții industriale anuale de peste 50 
miliarde lei. Efortul de a spori pro
ducția în următorii doi ani cu zece 
miliarde de Iei nu este, desigur, 
ușor. Măsurile stabilite de plenarele 
C.C. al P.C.R din martie si iulie a.c., 
prețioasele indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne sînt în această 
privință jaloane, ajutor concret și 
eficient.

Organele si organizațiile de partid, 
toti oamenii muncii din județ sînt 
hotărîti să facă totul pentru a duce 
la îndeplinire sarcinile actualului 
cincinal, hotărîrile Congresului al 
XI-lea si Conferinței Naționale 
ale partidului. Sintem încredințați că 
vom repurta succese din ce în ce 
mai mari, pentru că aici, la Galați, 
s-a elaborat nu numai otel, dar la 
focul muncii s-au călit si oameni cu 
voință de oțel — voința de a Înde
plini neabătut, ireproșabil. însărci
nările date de partid.

Aducînd din nou în discuție Pro- 
blema aprovizionării Capitalei cu le
gume. ne-am oprit astăzi la I.L.F. 
Militari, unitate care răspunde si 
coordonează direct mai bine de iumă- 
tate din piețele Bucureștiului. Am 
ales această întreprindere si pentru 
motivul că. în ultimele intervenții ale 
Ziarului nostru legate de aprovizio
narea Capitalei cu legume, reprezen
tanții unor unităti producătoare isi 
exprimau, pe bună dreptate, nemul
țumirea in privința relațiilor ne care 
le au cu această unitate. Fapt este 
că de pe urma neînțelegerilor dintre 
unitățile de producție si cele de va
lorificare. pletele Capitalei au fost 
lipsite in unele zile de importante 
cantităti de legume dintre cele mai 
solicitate de Cumpărători. Ce măsuri 
concrete s-au întreprins pentru pre
luarea ritmică a legumelor si înlătu
rarea neajunsurilor semnalate ? Ne 
răspunde tovarășul Alexandru Boan-
că. directorul co
mercial al I.L.F. 
Militari.

— Prima sl cea 
mal importantă 
măsură o repre
zintă constitui
rea comandamen
tului aprovizio
nării Capitalei cu 
legume, din care 
fac parte activiști 
de partid, lucră
tori din cadrul organelor ce se ocupă 
cu probleme de aprovizionare, inclu
siv cei din activitatea de transport. 
Comandamentul a numit apoi cite 
2—3 delegați pe lingă complexele 
furnizoare. Ei au sarcina să intensi
fice preluarea tuturor legumelor 
oferite de agricultori si. cu Prioritate, 
cele Intîrziate — tomate, ardei si Vi
nete. Săptămînal. în cadrul acestui 
organism se analizează si modul în 
care se îndeplinesc programele de ln- 
silozare Ia ceapă si usturoi, precum 
Si stadiul pregătirilor în vederea pre
luării cartofilor de toamnă.

— Constituirea comandamentului 
amintit este o măsură luată de orga
nul municipal de partid si vizează 
Întreaga activitate de îndrumare si 
control a aprovizionării cu legume a 
Capitalei. Ce a Întreprins efectiv 
I.L.F. Militari ?

— M-am referit la comandamentul 
amintit intrucit întreaga noastră ac
tivitate este subordonată acestui or
ganism. care nu numai că analizează 
modul de îndeplinire a programelor 
săntămînale. dar Intervine direct pen
tru înlăturarea neaiunsurilor ce apar 
pe fluxul reeoltare-preluare-desfacere. 
Deficientele semnalate în ..Scin.tela", 
ca sl altele de altfel, au făcut obiec
tul unor serioase analize In cadrul 
fiecărui compartiment al Întreprin
derii noastre, inclusiv în rlndul lu
crătorilor din rețeaua de desfacere. 
In urma acestor dezbateri au fost 
adoptate o serie de măsuri menite să 
întărească ordinea si disciplina pe în
treaga filieră a preluării sl comercla- 
Jizar.jl legumelor. Deosebit de eficien
tă s-a dovedit înființarea dispeceratu
lui comun — I.L.F.-.,Transcom" — 
prin care autocamioanele se reparti
zează zilnic si. odată cu aceasta, se 
eliberează documentele Însoțitoare ale

Cîteva precizări
din partea I.L.F.-Militari 

din Capitală

tv
PROGRAMUL 1

9*00 Tele școală
li,00 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : Anii de aur al come
diei (iii)

10,55 In alb șl negru — „Oglinda apel”
11,45 Telex
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală : Pagini din lupta an

tifascistă
16,35 Matineu de vacanță : In mările 

Sudului — Episodul 10
17,00 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,15 Răsunetul social al operelor de 

artă — criteriul valoric esențial 
In aprecierea actului da creația 
muzicală

17,50 Palmierul de aur. Film documen
tar produs de studiourile de te
leviziune indiene

18,05 Publicitate
18,10 Din muzica șl dansurile popoare

lor. Selecțiuni din spectacolul An
samblului de balet „China"

18,80 Reportaj de scriitor : „Soarele de 

miilocului de transport, iar la întoar
cerea camionului se verifică dacă șo
ferul si lucrătorul comercial au pre
luat marfa înscrisă în delegație. Con
siderăm că prin acest dispecerat vom 
putea urmări mai bine atit preluarea 
ne sortimente a legumelor, cit si mo
dul în care conducătorul auto asigură 
încărcarea la capacitate a miiloacelor 
de transport si aducerea mărfurilor 
la punctele de bază ale întreprinde
rii. Ca rezultat.. în ultima săptămină 
piața a fost mai bine aprovizionată : 
cantitățile de legume vândute consu
matorilor au sporit cu 250 tone to
mate. 100 tone ardei si 75 tone vinete, 
fată de perioada 29 iulie—5 august. 
Un plus de 425 tone intr-o singură 
săptămină este o cantitate aprecia- 
bială.

— Fără a subaprecia schimbările 
pozitive intervenite, totuși la tomate 
cerințele unor piețe nu au fost satis
făcute in întregime. Și aceasta în 

condițiile în care 
din îudetul Tele
orman. de exem
plu. s-a preluat 
doar o treime din 
cantitatea de to
mate oferită de 
producători.

— Intr-adevăr, 
au fost unele go
luri în aprovizio
narea cu tomate, 
goluri care pu

teau fi evitate dacă s-ar fi pre
luat întreaga cantitate prevăzută în 
graficul stabilit pe săptămină tre
cută. Dar in afara actelor de indis
ciplină ale unor șoferi, care, sub di
ferite pretexte, aduc cu totul alta 
mărfuri decit cele înscrise în delega
ție, se ridică și problema lipsei mij
loacelor de transport. Săptămină tre
cută, bunăoară, întreprinderea „Trans- 
com“, în ciuda promisiunilor ferme 
date, ne-a repartizat zilnic, față de 
necesar, cu 25—55 mai puține auto
camioane. în aceste condiții, a trebuit 
Să apelăm la furnizorii mai apropiâți 
pentru a putea face cel puțin două 
transporturi pe zi. Aceasta explică, 
în parte, restanțele mari înregistrate 
în Teleorman. Graficul pentru aceas
tă săptămină prevede preluarea și 
desfacerea de către I.L.F. Militari a 
1 200 tone tomate, ardei și vinete. 
Sintem deci în măsură să apreciem 
că pe piață se vor găsi, în această 
săptămină, cantități îndestulătoare da 
legume. începînd de sîmbătă am tre
cut la transportul tomatelor și pe 
calea ferată. Ce-1 drept, există un 
anume risc de depreciere, dar prin- 
tr-o disciplină fermă și operativitate 
In expedierea legumelor acesta poate 
fi evitat. Ne vom ocupa mai mult sl 
de aducerea pe piață a unor legume 
de cea mai bună calitate. E nevoie 
insă ca și producătorii să manifeste 
mai multă răspundere pentru calita
te. Iar acum cînd în grădini există 
o abundentă de legume, acest lucru 
este absolut obligatoriu atit pentru 
noi. cît șl pentru producători. Sîntem 
conștienți că avem mari obligații 
față de cumpărători și ne angajăm 
să le îndeplinim printr-o servire 
exemplară.
" ...Iar noi ne propunem să urmărim 
tu și mal tnare insistență modul îh 
care vor fi duse la Îndeplinire aces- 
te angajamente. 'h' .

Iosif POP

la miezul nopll" de Dan Mutașcu
18.50 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
10.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal • întrecerea socialistă 

In cinstea marii sărbători
19.50 Programul partidului — progra

mul poporului <a Prag sărbăto
resc de August. Reportaj la între
prinderea „Progresul" din Brăila, 
realizat de Horla Vasilonl

20.10 Teatru TV : „cinel-Cinel” de Va- 
sile Alecsandri. Premieră TV

21,40 Tribuna TV : Dezbatere : Marile 
confruntări ideologice din lumea 
contemporană. Participă : prof, 
dr. Petru Plnzaru, conf. dr. Va- 
sile Ioța, dr. Radu Pantazl, dr. 
Victor Ernest Mașek

22.10 Armonii de clntec românesc cu 
corul „Madrigal"

22,23 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Film serial pentru copil : Don 

Quijote
20.20 Viața economică
20.50 Muzică de cameră
21,15 Telex
21.20 Pentru tine, țara mea — muzică 

ușoară
21,40 Din cartea naturii

— Pentru reglementarea unitară și 
totodată cît mai strictă a soluționării 
scrisorilor, propunerilor si sesizărilor 
oamenilor muncii, ca si pentru mai 
buna organizare a audientelor Ia pri
mărie — ne spune tovarășul Cornel 
Drăgan, secretarul Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular municipal 
Sibiu — in litera și spiritul Hotă- 
ririi plenarei C.C. al P.C.R. din mar
tie si a Legii nr. 1 din 1978, comi
tetul executiv al consiliului popular 

. a luat măsuri hotărîte în vederea 
întăririi răspunderii cadrelor de con
ducere, ca de altfel a fiecărui lu
crător al primăriei, pentru soluțio
narea cererilor adresate de către ce
tățeni și, deopotrivă, în vederea 
creșterii operativității în rezol
varea acestora. Astfel, a fost sta
bilit un program de audiențe care 
asigură accesul direct al tuturor ce
tățenilor la toate cadrele din condu
cerea primăriei. începînd cu președin
tele. vicepreședinții si secretarul co
mitetului executiv. Acest program a 
fost publicat în presa locală, este afi
șat la primărie, in întreprinderi și 
Instituții, a fost comunicat deputa
tion președinților comitetelor de 
cetățeni, activului nostru obștesc. 
Dacă problema ridicată în audiență 
nu poate fi rezolvată pe loc. se în
tocmește o asa-numită fisă de au
dientă. Această fisă in care sînt no
tate toate datele neoesare soluționării 
ca si comunicării soluției respective 
se înaintează organului sau compar
timentului competent să o rezolve. 
Sarcina de a verifica legalitatea so
luției date ca si comunicarea răs
punsului revin, firește, celui care a 
primit in audientă. în decizia respec
tivă s-au precizat, de asemenea, mo
dalitățile concrete de lucru cu scri
sorile. sesizările si cererile cetățeni
lor. nominalizindu-se sarcinile și 
răspunderile ce revin fiecărui com
partiment. fiecărui om. Totodată,

pentru solutionarea mal operativă a 
problemelor cu care oamenii muncii 
se adresează primăriei, prin aceeași 
decizie a fost redus circuitul docu
mentelor Intre diferitele sectoare la 
strictul necesar. Drept urmare, răs
punsurile care urmează să fie trans
mise cetățenilor sînt. fără excepție, 
verificate si semnate chiar de către

punerilor, cererilor, sesizărilor și 
reclamatiilor — o evidentă ne cir
cumscripții electorale, iar în cadrul 
acestora pe diferitele sectoare de 
activitate: gospodărie comunală șl lo- 
cativă. sistematizare, comerț ș.a.m.d. 
Programul de audiente, ca și pro
gramul de lucru cu publicul la biroul 
de sesizări sînt respectate cu stric-

Răspuns limpede, temeinic, 
la fiecare cerere

DIN EXPERIENȚA CONSILIULUI POPULAR 
AL MUNICIPIULUI SIBIU

cadrele de conducere. S-a considerat 
necesară sl această măsură pentru 
Întărirea răspunderii directe a pri
marului. vicepreședinților si secreta
rului comitetului executiv al consi
liului popular față de modul cum sînt 
rezolvate toate cererile, sesizările și 
propunerile oamenilor muncii.

înainte de a prezenta rezultatele 
cu care s-a soldat oină acum apli
carea deciziei prezentate de Interlo
cutorul nostru se cuvine să mai pre
cizăm cîteva lucruri care vorbesc 
despre răspunderea cu care este 
abordată Ia Sibiu rezolvarea scriso
rilor. cererilor si sesizărilor cu care 
cetățenii se adresează primăriei. 
Există evidenta la zi a tuturor pro-

tete. Primarul, vicepreședinții si se
cretarul comitetului executiv indică 
ei înșiși soluțiile si termenele de 
rezolvare. Răspunsurile se întocmesc 
numai după verificarea pe teren a 
situațiilor sesizate. Modalitățile con
crete de rezolvare, termenele si răs
punderile sînt aduse la cunoștință 
fiecărui deputat, fiecărui comitet de 
cetățeni din circumscripția in care 
locuiește sau muncește petiționarul. 
Asa se si explică faptul că în ulti
mele trei luni n-a existat sl nu exis
tă cerere, scrisoare, sesizare sau re- 
clamatie la care să nu se fi dat răs
puns in termenul prevăzut de lege : 
că ponderea problemelor rezolvate 
pe loc ia audiente a crescut cu

aproape 25 la sută fată de perioada 
similară din anul trecut : că toate 
soluțiile au fost date în spiritul și 
litera normelor de drept, iar răspun
surile adresate cetățenilor sint cu
prinzătoare. complete. Mai mult de
cît atît. o bună parte din propunerile 
si cererile cetățenilor au constituit 
punctul de plecare al unor hotărîri 
si decizii ale consiliului popular și 
comitetului său executiv Ne referim 
în principal Ia Hotărîrea privind 
buna gospodărire. înfrumusețare și 
protecția medttilui înconjurător pe 
raza municipiului Sibiu si la Decizia 
privind îmbunătățirea activității co
merciale si de servire a populației, 
prin care s-au reglementat organi
zarea si funcționarea unei case de 
comenzi, .înființarea microunităților 
„Gospodina" pe lingă cantinele-res- 
taurant. reprofilarea bufetelor din 
unele cartiere potrivit propunerilor 
făcute de comitetele de cetățeni, 
precum si o seamă de alte măsuri 
de cel mai larg interes, propuse, se
sizate sau reclamate de înșiși cetă
țenii orașului.

Desigur, numărul deciziilor și ho- 
tărîrilor care să se fi elaborat in lu
mina cererilor si propunerilor făcute 
de cetățeni ar fi fost mult mai marc, 
dacă această importantă activitate 
n-ar fi scăpat cu totul din vederea 
comisiilor permanente de deputati — 
cel puțin asa rezultă din consultarea 
Planurilor lor de muncă. Or. se știe 
foarte bine. Legea de organizare si 
funcționare a consiliilor populare 
stipulează expres : comisiile perma
nente de deputati „controlează mo
dul cum sînt rezolvate scrisorile oa
menilor muncii sl fac propuneri con
siliului popular sau comitetului ori 
biroului executiv".

Florin CIOBANESCU

AUTORITĂȚILE NE INFORMEAZĂ
• Comitetul executiv al Consiliului popular al ju

dețului Suceava : Sesizarea locatarilor din blocul B 5 
de pe strada Vasile Alecsandri din orașul Gura Hu
morului a fost analizată impreună cu aceștia la fața 
locului. în trimestrul al IlI-lea a.c. au fost prinse in 
plan și alocate fondurile necesare pentru executarea 
reparațiilor la acoperiș. A fost întocmită, de aseme
nea, documentația în vederea efectuării reparațiilor 
la exteriorul imobilului.

• Comitetul executiv al Consiliului popular al mu
nicipiului Timișoara (ca răspuns la scrisoarea lui 
Gheorghe Șiiboiu, de pe strada Bucovinei) : Strada 
Bucovinei este situată într-un cartier mărginaș al mu
nicipiului. care nu este dotat cu canalizare publică 
subterană. în zonă există însă o rețea de șanțuri des
chise. ce colectează apele meteorice spre un canal co
lector prin care sînt dirijate in afara perimetrului 
orașului. Această rețea de șanțuri este curățată șl în
treținută de secția canalizare a întreprinderii de gos
podărie comunală. La propunerea cetățenilor s-a mai 
construit încă un șanț prin mijlocul grădinilor pentru 
dirijarea apelor meteorice spre canalul colector de pe 
strada Munteniei. Pentru prevenirea inundațiilor s-au 
montat, totodată, tuburi la intersecțiile de străzi, iar 
șanțurile și canalele se curăță ori de cite ori este 
nevoie.

• Întreprinderea de transporturi auto — Botoșani 
(din răspunsul trimis cititoarei Elena Ilica) : Pentru 
neasigurarea miiloacelor de informare a publicului 
călător pe traseul Trușești — Ștefănești și retur, șeful 
de atelier Gheorghe Popovicl a fost sancționat disci
plinar cu mustrare, iar șefii de autocoloane Mircea 
Grădlnaru și Alexandru Andriesei — cu avertisment, 
în stațiile de pe traseu se vor monta tăblițe-indicatoa- 
re cu orele de plecare și sosire a autobuzelor.

• întreprinderea „Electronica" București, ca urmare 
a scrisorii lui Ilie Cicre din Nicorești — Galați, ne-a 
răspuns : Aprovizionarea populației cu piese de 
schimb pentru depanarea televizoarelor în perioada de 
garanție se face de către întreprinderile comerțului de 
stat și unitățile cooperației meșteșugărești. Do pildă.

magazinul „Dioda" din București, de pe bd. 1 Mai nr. 
126. este specializat în trimiterea pieselor de Schimb 
pentru televizoare și aparate de radio, prin ramburs 
poștal. în orice localitate din tară.
• Trustul de construcții Cluj-Napoca : Referitor la 

sesizarea asociației locatarilor din strada Fintincle nr. 
53 din localitate, prin care solicită mutarea stației de 
betoane a șantierului nr. 6. vă comunicăm că am pri
mit avizul secției de arhitectură și sistematizare pen
tru un nou amplasament, situat în zona industrială 
și de depozitare Baciu, între străzile Mașiniștilor și 
Tăietura Turcului. După obținerea și a celorlalte a- 
probări se va trece la mutarea stației de betoane res
pective. punîndu-se capăt neplăcerilor locatarilor.

• Comitetul orășenesc Brad al P.C.R. Verificîndu-se 
sesizarea cititorului Costache Niță din Vatra Dornei 
s-a constatat că. intr-adevăr. Ia unitatea de alimen
tație publică „Zarand". din localitate, condica de su
gestii și sesizări nu era la îndemîna cumpărătorilor, 
ci păstrată in sertarul unul birou. Pentru aceasta, ges
tionarul unității. Nicolae Jurca, a fost amendat cu 300 
lei. iar condica afișată în sala liniei de autoservire.

• Comitetul executiv al Consiliului popular muni
cipal Brașov ; Ținîndu-se seama de solicitările cetățe
nilor. exprimate in scrisoarea adresată ziarului „Scîn- 
teia", s-a dispus ca I.L.F. Brașov să livreze suplimen
tar cantitățile de sucuri și răcoritoare necesare apro
vizionării corespunzătoare a magazinului nr. 9. pre
cum și a chioșcurilor situate in fața întreprinderii de 
autocamioane și „Metrom".

• Consiliul județean al sindicatelor Argeș : Cerce-, 
tind cele sesizate de Mircea Ciripan și Radu Budiș- 
teanu de la întreprinderea județeană de gospodărie 
comunală si localtivă a rezultat că schimbarea locului 
lor de muncă este întemeiată. Pentru neîndeplin’rea 
obligațiilor de serviciu si abateri repetate de la dis
ciplină flntirzterl de la program, părăsirea mai de
vreme a locului de muncă etc.), ei au fost mutați la 
stația de epurare Prundu.

Gheorghe PIRVAN
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Timp de mai multi ani, doi 

muzeografi — Alexandru Arti- 
mon, de la Muzeul județean de 
istorie și artă din Bacău, și 
Constantin Eminovici, de la 
Muzeul de Istorie din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej 
efectuat 
șantierul arheologic din comu
na Stefan cel Mare din jude
țul Bacău. Strădaniile lor au 
fost incununate de succes. Ei 
au descoperit, in punctul nu
mit Siliștea, un tezaur cuprin- 
zînd 42 monede de aur — du- 
cați venețieni din secolele 
XVI—XVIII. Tezaurul se con
stituie intr-o nouă mărturie a 
relațiilor economice pe 
Moldova le întreținea în 
timp cu țările europene.

cu
ample cercetări pe

Care 
acel

I

!
I
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i
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Chiar așa?
Inspectorul șef Romulus Co- 

lesnic, de la Inspectoratul de 
control al Întreprinderii de 
transporturi auto Timiș, ne 
semnalează o intimplare petre
cută la începutul acestei luni pe 
unul din traseele județului. 
Fiind semnalizat să oprească, 
șoferul loan Cosma, de pe au
tocamionul 21—TM—1836. a tras 
pe dreapta. Echipa de control a 
descoperit că respectivul șofer 
efectua un transport clandestin 
in timpul programului de lucru. 
Mai exact spus, el transporta 
motorul de la autoturismul per
sonal al inginerului Pompiliu 
Imbarus, șef de lot la T.C.M. 
Timișoara, de care aparținea 
camionul cu pricina. Întrebat de 
ce folosește mașina statului in 
interes personal, inginerul a răs
puns precum că in calitatea pe 
care o are poate să dispună 
efectuarea de transporturi in 
orice scop pe care el personal 
il consideră necesar. Chiar așa ?

I
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Alergătură • •• 
odihnitoare

Numele și prenumele : Gheor- 
ghe Adam. Profesia : sudor la 
Combinatul de lianți și azboci
ment din Tg. Jiu. Pasiunea lui: 
ciclismul. De aici, și ideea de 
a-și petrece intr-un mod origi
nal și cit se poate de sănătos 
concediul de odihnă pe anul în 
curs : o excursie prin țară cu 
bicicleta.

Zilele acestea, pasionatul ci
clist s-a întors din croazieră. 
Timp de 25 de zile a parcurs pe 
două roți o distanță de 4 500 
de km.

— Obosit ? — l-au întrebat
colegii de muncă.

— Nici vorbă! Mai odihnit'ca 
aricind — a răspuns el.
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Să-ti ieși
9 9

din pepeni...
In ziua de 5 august, din sta

ția C.F.R. București— Basarab a 
plecat cu un tren spre Satu 
Mare cu o cantitate de S 000 kg 
pepeni verzi, vinete și ardei. 
Nimic neobișnuit pină aici. To
tuși, cei din stația Satu Mare 
au rămas stupefiați cind au 
constatat că respectivul trans
port de pepeni și legume s-a 
făcut cu un vagon de... clasă 
(nr. 50-53-21474502) care fusese 
pus la dispoziția cetățenilor Ma
rin Tlparu și Ahghel Matei din 
Bragadiru (Teleorman), sosiți și 
ei cu trenul respectiv, contra 
unei sume de 532 lei (taxa le
gală fiind, de fapt, pentru 
titatea respectivă. 4 320 
Ciudățenia cazului a fost 
să de indită la cunoștință
ției București—Basarab, de unde, 
la scurt timp, s-a solicitat te
lefonic celor din Satu Mare 
de către o persoană care s-a 
prezentat inginer Ciupercă, să 
se corecteze cele 4 000 kg cite 
însoțea fiecare dintre cei doi ce
tățeni în... 400 1 Aceasta, chipu
rile, pentru ca reducerea de 10 
ori a cantității transportate să 
corespundă taxei aplicate. „Să-ți 
ieși din pepeni, nu alta !“

can- 
lei). 

adu- 
sta-
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Lașitate»
Pe bulevardul Gării din 

șov, un pieton a fost accidentat
mortal de un autovehicul care 
a dispărut fără ca cineva să-i 
rețină numărul. Tot ce au pu
tut afla lucrătorii de miliție so
siți la fața locului a fost tipul 
mașinii și direcția in care a 
apucat-o. Numai după clteva 
ore, ei au reușit să depisteze pe 
autorul accidentului: Vasile 
Avrigeanu. șofer la S.U.T. Bra
șov. Și s-a mai constatat că 
fuga lui, lașă, de la fața locu
lui. n-a fost intîmplătoare. In 
momentul comiterii accidentu
lui, el se afla intr-o cursă clan
destină și era și sub influența 
alcoolului.
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In „Cartierul fabricilor” 
municipiul Brăila există o 
teră cu un nume foarta fru
mos : „Strada Zinelor". Locui
torii ei sint obligați să „înghită'’, 
in timpul verii, tone întregi de 
praf, iar după ploaie să înoate 
prin zeci și zeci de băltoace. Se 
pare că la actuala stare a străzii 
„conlucrează" cu merite egale 
(citește indiferență egalai atit 
locuitorii, cît și primăria. Locui
torii nu pun mina să astupe 
gropile, iar primăria nu mișcă 
un deget să modernizeze strada. 
De unde și nedumerirea : Există 
oare intenția să se schimbe fru
mosul nume de astăzi al străzii? 
Ar fi păcat...

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

din 
ar- I

I
I

I
I

I
I
i

La invitația Consiliului de Stat, 
luni după-amiazâ a sosit In Capi
tală Bennie D. Warner, vicepre
ședintele Republicii Liberia, care, 
împreună cu soția, efectuează o vi
zită oficială în Republica Socialistă 
România.

Delegația liberiană. din care fac 
parte Trohoe Kparghai. asistent al 
ministrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale, a fost intîmpinată 
la aeroport de tovarășul Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. 
Ion M. Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior si coo
perării economice internaționale, 
Constantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

A fost de fată Joseph Graham, 
ambasadorul Republicii Liberia la

București. Au fost de asemenea pre- 
zenți ambasadorii unor țări africane 
acreditați in țara noastră.

★
în aceeași zi au început, la Con

siliul de Stat, convorbirile oficiale 
între tovarășul Emil Bobu. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, și 
Bennie Warner, vicepreședintele Re
publicii Liberia.

Din partea română participă Ion 
M. Nicolae. prim-adjunct. al minis- 
tnilui comerțului exterior si coope
rării economice internaționale. Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, consilieri și 
experti. iar din partea liberiană 
Trohoe Kparghai. asistent al minis
trului de externe, Joseph Graham, 
ambasadorul Liberiei la București, 
alte persoane oficiale. (Agerpres)

Vizita delegației
Ministrul afacerilor externe, Ste

fan Andrei, a avut, luni dimineață, 
o întrevedere cu delegația Dietei 
japoneze, condusă de Shoichi Miyake, 
vicepreședinte al Camerei Reprezen
tanților. care face o vizită in tara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★
în aceeași zi. conducătorul delega

ției parlamentare laponeze a oferit 
un dejun în saloanele hotelului A- 
thenee Palace.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
vicepreședinți și secretari ai M.A.N., 
președinți si secretari de comisii 
permanente, deputati. precum si ca
dre din conducerea mior ministere 
si instituții centrale.

Au luat parte reprezentanți ai Am
basadei Japoniei la București.

★
După-amiază. delegația japoneză a 

părăsit Capitala.
La plecare, ne aeroportul Otopeni, 

oaspeții au fost salutat! de tovarășul 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale, de vicepreședinți 
ai M.A.N., președinți de comisii per
manente ale M.A.N.. de deputati și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Takuji Ikeda. în
sărcinat cu afaceri ad-interlm ăl Ja-

Dietei japoneze
poniei la București, si membri ai 
ambasadei.

★
înaintea plecării. Shoichi Miyake a 

declarat unui redactor al Agenției 
române de presă — Agerpres : „Re
lațiile dintre țările noastre au evoluat 
în ultima vreme pe o linie ascenden
tă și in special după vizita pe care 
președintele Nicolae Ceausescu a e- 
fectuat-o în Japonia în 1975. De alt
fel. scopul vizitei noastre in Româ
nia a fost de a oferi continuitate a- 
cestui curs favorabil al relațiilor 
noastre. Apreciind contactele direc
te ca forma cea mai eficientă de 
strîngere a relațiilor existente între 
țările noastre, putem afirma că vi
zita noastră a fost deosebit de utilă 
și fructuoasă. Vreau să subliniez in 
mod deosebit, ca moment principal 
al șederii noastre în România, primi
rea de către președintele Nicolae 
Ceausescu. în timpul căreia am fost 
impresionați de consecvența cu care 
domnia sa promovează principiile 
politicii românești, de faptul că a- 
ceste principii nu sint doar expri
mate. ci si aplicate practic. Vizita in 
țara dumneavoastră ne-a prilejuit 
totodată cunoașterea progreselor 
mari realizate de economia româ
nească. ceea ce ne îndreptățește să 
apreciem că există posibilități largi 
de intensificare a colaborării iapono- 
române în industrie și agricultură, 
chiar si de extindere a cooperării pe 
terte biete". (Agerpres)

Ziua de 14 august 1947 s-a înscris 
în istoria poporului pakistanez ca 
un moment ' memorabil — încunu
narea cu succes a luptei sale pen
tru libertate, pentru o viată de sine 
stătătoare. Proclamarea indepen
dentei de stat a Pakistanului a 
marcat, totodată. Începutul unor 
ample eforturi pentru recuperarea 
secolelor de înapoiere ca urmare a 
dominației străine, pentru făurirea 
unei vieți mai bune.

Pakistanul a cunoscut In pe
rioada care a trecut de la Cucerirea 
independentei, importante prefaceri 
economico-sociale. Au fost create o 
serie de ramuri industriale noi. ba
zate ne valorificarea mai intensă a 
resurselor naturale ale tării 1 indus
tria construcțiilor de mașini, mi
nieră. chimică si petrochimică, a ci
mentului etc. S-au înăltat centrale 
hidroenergetice ei s-au creat noi 
sisteme de irigații pentru - sporirea 
bogăției nămintului. Succese de 
seamă au fost obținute în perioada 
1977—1978. cind producția indus
trială a crescut cu 9.2 la sută, iar 
cea agricolă cu 4.3 la sută.

Noul olan cincinal (1978—1983) 
prevede dezvoltarea în continuare a 
industriei si agriculturii, o impor
tantă deosebită avînd sectorul pu
blic. Astfel sint alocate sume mari 
pentru construcția combinatului si
derurgic de la Karaci. a termocen
tralei Gudu, a portului Qasim, bara-

jului Khanpur, pentru noi fabrici de 
ciment si de îngrășăminte chimice, 
pentru lărgirea sistemelor de iriga
ții. dezvoltarea transporturilor si 
comunicațiilor, educației si sănătă
ții etc.

România si Pakistanul au dezvol
tat. an de an. raporturi de priete
nie si de cooperare. Un rol impor
tant în această direcție l-au avut 
intîlnirile si convorbirile la nivel 
înalt, care au deschis noi perspec
tive conlucrării reciproc avanta
joase. O expresie a acestei bune 
colaborări este si construirea în 
comun a marii rafinării de la Ka
raci. inaugurată anul acesta. ..în 
numele guvernului, exprim recunoș
tință profundă si sinceră președin
telui Nicolae Ceausescu, fată de 
care nutrim cele mai bune senti
mente'* — declara generalul Mo
hammad Zia-Ul Hak, șeful guver
nului pakistanez, cu prilejul inau
gurării rafinăriei, care, după păre
rea Sa, constituie „un minunat sim
bol al cooperării intre cele două 
țări.

Conlucrarea fructuoasă dintre 
România si Pakistan, atit ne Pla
nul relațiilor bilaterale, cît si in 
ce! al cooperării internaționale, co
respunde pe deplin interesului am
belor țări si popoare, cauzei păcii, 
destinderii si colaborării pașnice 
intre toate națiunile.

Pentru poporul indian ziua de 15 
august 1947 a marcat un Capitol nou 
în multimilenara sa istorie. Ca o 
încununare a luptei sale pentru li
bertate. in acea zi memorabilă a 
fost proclamată independenta tării. 
Devenind stăpîn pe destinele sale, 
poporul indian si-a mobilizat ener
giile creatoare pentru a lichida 
greaua moștenire a dominației co
loniale și a-și făuri o viață liberă, 
prosperă.

Astăzi, rfnd ne meleagurile Indiei 
au loc ceremoniile tradiționale caro 
marchează a 31-a aniversare a 
neatimării. poporul indian are mo
tive să privească cu satisfacție rea
lizările dobîndite în perioada ce a 
trecut de la actul independentei. 
In ciuda dificultăților întimpi- 
nate, a înapoierii de la care a 
pornit, India a obținut, în acești 
ani, progrese notabile în dezvol
tarea economico-socială. care au de
terminat schimbări radicale în viata 
tării. Au fost create noi ramuri, 
moderne, ale industriei, ca siderur
gia. construcțiile de mașini, ener
getica. industria chimică, electroteh
nica. Un aport important la dezvol
tarea țării revine sectorului de stat, 
cu o pondere însemnată în econo
mie. In cele peste trei decenii de 
viată liberă, produsul national s-a 
triplat, iar producția industrială a 
crescut de aproape patru ori.

O atentie deosebită a fost acor

dată agriculturii, ramură de bază a 
economiei. Prin extinderea lucrări
lor de irigație, folosirea ne scară 
mai largă a mecanizării si îngrășă
mintelor chimice, recoltele de ce
reale au crescut de 2.5 ori. ceea ce 
a permis reducerea considerabilă a 
importurilor de alimente. Aproape 
200 000 de sate indiene au fost elec
trificate. S-au obținut rezultate im
portante In domeniile învătămintu- 
lui si sănătății publice.

între România si India s-au sta
tornicit si se dezvoltă relații de 
prietenie si colaborare, bazate ne 
egalitate Si respect reciproc. Contri
buții hotgritoare în evoluția mereu 
ascendentă a relațiilor româno-in- 
diene be multiple planuri au adus 
intîlnirile si convorbirile la Ce! mai 
înalt nivel. Cu prlleiul întilnirii 
care a avut loc la Delhi la sfîrsl- 
tul lunit mal intre tovarășul Nicolae 
Ceausescu si primul ministru al 
Republicii India. Morarii Desai, 
s-au apreciat ca deosebit de bune 
relațiile statornicite intre cele două 
țări si s-a relevat că există largi 
posibilități pentru dezvoltarea în 
continuare a acestora, exnrimin- 
du-se dorința de a promova atit ra
porturile politice, colaborarea eco
nomică si tehnico-stiintlfică. cît si 
conlucrarea ambelor state in viata 
internațională. Aceasta corespunde 
oe deplin intereselor ambelor țări 
si ponoare, cauzei păcii, progresu
lui si înțelegerii internaționale.

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Gaboneze, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat, luni, o manifes
tare culturală.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au luat parte Maurice YOckO. am
basadorul Republicii Gaboneze la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Colectivului de muncitori și specia

liști de la I.A.S. „Avlcola“-Băicoi,

zilei
județul Prahova, care a depășit pla
nul de producție și financiar pe anul 
1977 la toți indicatorii, i s-a înmînat, 
într-un cadru festiv, Drapelul 
și Diploma de onoare de unitate 
fruntașă pe țară în ramura avicolă. 
Anul trecut, aici s-a obținut o pro
ducție medie de 243 ouă de la un 
efectiv de 600 000 găini, iar planul de 
livrare la carne a fost depășit cu 
22 la sută. Preocupările stăruitoare 
pentru ridicarea eficienței economice 
au avut ca rezultat depășirea planu
lui de beneficii cu 40 milioane de 
lei.
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„Flotila de la Snagov“ din nou glorioasă.
Urmează luptătorii...

Excelent și acest bilanț cu care, 
așa cum ne-au obișnuit de ani și ani. 
se intorc acum de la campionatele 
mondiale calaciștii și canoiștii din 
flotila noastră de aur. După prima zi 
a finalelor — cind, datorită unor 
conjuncturi de care nu aveam știre, 
reprezentanții noștri nu obținuseră 
incă vreun titlu suprem — nu mai 
eram atit de optimiști ca la plecarea 
lotului spre lacul Ciganlija din apro
pierea Belgradului, E lesne de înțe
les că satisfacția noastră, a tuturor 
celor ce iubim sportul .și pe acești 
neintrecuți minuitori ai padelei șl pa- 
gatei, a fost cu atit mai mare dumi
nică, in a doua și ultima zi a fina
lelor, cind tricolorii noștri au urcat 
și pe treapta de aur a podiumului 
învingătorilor — rotunjind un bilanț 
prestigios, cel mai mare ca număr 
de medalii dintre toate țările parti
cipante la importanta repetiție pre- 
olimpică pe oare a constituil-o a 14-a 
ediție a campionatelor lumii : 13 me
dalii, două fiind de aur, patru de ar
gint și șapte de bronz. Este un suc
ces care confirmă încă o dată — a 
cita oară 1 — înalta valoare a școlii 
românești de caiac-canoe, modul in 
care se muncește în „flotila de la 
Snagov" pregătită și condusă de cei 
doi „amirali" cunoscuți și recunos- 
cuți in lumea întreagă care se nu
mesc Radu Huțan șl Nicolae Nava- 
sart.

Evident, aplauzele noastre scrise 
se îndreaptă mai intîi și întii spre 
supercampionii noștri. Canolstul Ivan 
Fatzaichin, medaliat cu aur la 
10 000 m și cu bronz la 1 000 m, a 
reușit nu numai să evolueze entu
ziasmam, ciștigind la distanță al 
4-lea titlu suprem și a 17-a medalie 
din invidiatul său palmares, dar să 
și anunțe că peste doi ani, la Olim
piadă, va fi la fel de temut ; va avea 
atunci 31 de ani neîmpliniți, exact 
virsta marilor puteri și a înțelep
ciunii în sport 1 Caiacistul . Vasile 
Diba, din nou campion mondial pe 
distanța de 500 m, a învins autoritar 
ca o „vedetă rapidă". A fost cea de-a 
4-a victorie supremă a sa- pe această

VASILE DIBA

Ziua presei române
(Urmare din pag. I)

distanță în ultimii cinci ani (la în
treceri mondiale sau olimpice). La 
virsta de 24 de ani, ciți numără acum, 
Diba este de mult liderul de necon-

Tricolori pe podium

testat al caiaciștilor viteziști și va 
avea toate șansele să păstreze aceas
tă poziție încă cinci, șase ani, dacă 
va ști să nu-și consume tinerețea.

Laude se cuvin, de asemenea, și 
celorlalți medaliați. Cu argint — 
Gheorghe și Toma Simionov, Nicușor 
Eșeanu, Ion Birlădeanu, Mihai Zaliu, 
Alexandru Giura ; cu bronz — Maria 
Cozma, Agafia Orlov, Anastasia Ni- 
chltov, Adriana Mihala, Nastasia 
Buri, Cuprian Macarencu, Marian 
Ciobanu, Nicolae Ticu, Ștefan Popa, 
Grigore Constantinov. întregii noas
tre flotile nu putem decît să-i adre
săm felicitări pentru succesele pre
zente și urarea ca de la competițiile 
viitoare să se înapoieze cel puțin cu 
un număr egal de medalii. Poate de

ÎN CÎTEVA
• Luni, în sala Floreasca. au 

început finalele pe țară ale „Dacia- 
dei" la scrimă. Proba feminină de 
floretă a fost cîștigată de Suzana Ar- 
deleanu (C.S. Satu Mare). La mas
culin, pe primul loc s-a clasat M. Tiu 
(Steaua). Astăzi. în ultima zi. sint 
programate probele de sabie și 
spadă.

• Sub egida „Daciadei", luni au 
început, pe velodromul „Dinamo" din 
Capitală, finalele campionatelor na
ționale de ciclism. în proba de 1 000 
m cu start de pe loc, rezervată ju
niorilor mari, victoria a revenit bucu- 
reșteanului Gh. Lăutaru, cu timpul 
de 1T3”1/1O. întrecerile continuă 
astăzi de la ora 15.30.

• La Ploiești s-a disputat meciul 
internațional de fotbal dintre echipa 
locală F.C. Petrolul și formația 
Hapoel Beer Sheba din Israel. Fotba
liștii români au obținut victoria cu 
3—1 (1—0), prin golurile înscrise de 
Simaciu.

• Ieri, pe stadionul Giulești, In
tr-un meci internațional de fotbal, e- 
chipa Rapid a învins cu scorul de 
3—1 (0—0) formația Panachaiki Pa
tras (Grecia). Punctele au fost în
scrise de Manea (2) și Rontea.

RÎNDURI
• Competiția de fotbal pentru ju

niori „Cupa Prietenia" disputată in 
orașul Gera (R.D.G.) a luat sfirșit 
cu succesul echipei U.RÎS.S.. care a 
învins in finală cu scorul de 1—0 
(0—0) formația R.D. Germane. Pen
tru locul trei, selecționata Poloniei 
a dispus cu 3—1 (2—1) de cea a 
Ungariei. Clasament final : 1.
U.R.S.S. ; 2. R.D. Germană ; 3. Po
lonia ; 4. Ungaria ; 5. România ; 6. 
Cehoslovacia ; 7. Bulgaria ; 8. R.S. 
Vietnam ; 9. R.P.D. Coreeană ; 10.
Cuba.
• Disputat la Soci, meciul amical 

de fotbal dintre formațiile Dinamo 
Moscova și Politehnica Timișoara 
s-a încheiat cu scorul de 2—0 (1—0) 
în favoarea jucătorilor sovietici. Au 
înscris Kazacenok (din penalti) și 
Gherșkovici.
• Cu prilejul concursului interna

țional de haltere de la Las Vegas, 
sportivul sovietic David Rlgert a 
stabilit două noi recorduri mondiale 
la categoria grea (100 kg) : 178,500 
kg la stilul smuls și 395 kg la totalul 
celor două stiluri (216,500 kg la 
aruncat).

aur să reușească ceva mai multe. 
Este posibil 1

Așadar, calaciștii și canoiștii au 
confirmat. Dintre tricolorii noștri 
care ne-au obișnuit să se întoarcă de 
la întrecerile mondiale sau continen
tale cu piepturile acoperite de me
dalii turnate in metale prețioase ur
mează să intre in focul luptei spor
tive, in această toamnă, luptătorii. 
Harnici și bravi cum ii cunoaștem, 
desigur că ei se pregătesc acum ast
fel incit la întoarcerea de la..mondia- 
lele" din Mexic să aducă in tezaurul 
de medalii al sportului românesc 
măcar tot atîtea. dacă nu mai multe, 
decît colegii caiaciști și canoiști.

Pină tina alta, insă, ne putem aș
tepta la ceva medalii și de la atle
tism. La Salonic, zilele acestea, re
prezentanții noștri au cucerit 14 ti
tluri balcanice, Maricica Puici și 
Elena Tăriță fiind învingătoare in 
cite două probe. A fost o bună repe
tiție înaintea europenelor programa
te spre sfîrșitul acestei luni la Praga, 
chiar dacă Natalia Mărășescu, Ileana 
Silai și Ilie Floroiu au absentat de la 
Balcaniadă, tocmai pentru a se pre
găti în tihnă pentru „europene".

Dintre celelalte participări ale 
sportivilor tricolori in întrecerile in
ternaționale ale săptăminii preceden
te, pe care o comentăm astăzi, se 
distinge și succesul echipei naționale 
de baschet intr-un Important turneu 
desfășurat la Pekin. Este reconfor
tantă victoria, fiindcă a fost realizată 
in fața unor adversari de marcă — 
dintre care s-a detașat formația Iu
goslaviei ; indiferent ce lot vor fi 
prezentat vecinii și prietenii noștri, 
valoarea lor — obișnuiți cu podiumu
rile victorioase la „europene", „mon
diale" și Olimpiade — este de necon
testat, iar faptul că ai noștri au în
vins de două ori o națională purtînd 
titulatura Iugoslaviei este de reținut 
și a făcut vîlvă în lumea baschetu
lui. Să le fie într-un ceas bun bas- 
chetbaliștilor noștri tricolori !

Și pentru că o trecere în revistă 
cum e cea de față nu poate neglija 
fotbalul, să spunem că astăzi, la 
Monte Carlo, echipa noastră campi
oană — Steaua București — va în
cerca să calce cu dreptul în C.C.E. 
Sîntem, bineînțeles, alături de Dumi
tru, Iordănescu. Răducanu N. și Râ- 
ducanu M., și le ținem pumnii strinși. 
Lor și celorlalți steliști. Echipa este 
în stare în acest an de o performanță 
la care fotbalul nostru tînjește de 
atita vreme. Să sperăm...

Gheorghe MÎTROI

Agenția China Nouă;

Baschetbaliștii români 
au jucat excelent 

in turneul de la Pekin
Comentînd rezultatele turneului 

international masculin de baschet 
de la Pekin, corespondentul sportiv 
al agenției China’ Nouă evidențiază 
înalta ținută sportivă, buna pregă
tire fizică și tehnică, demonstrate 
de echipa României, clasată pe locul 
intîi fără a fi pierdut nici un joc 
in această competiție de anvergură, 
ce a reunit selecționate din 8 țări. 
Baschetbaliștii români au jucat ex
celent. se relatează in corespondență, 
și au fost îndelung aplaudați de cei 
peste 18 000 de spectatori prezenți în 
tribunele Palatului sporturilor, la 
terminarea meciului cu echipa iugo
slavă, meci cîștigat cu scorul de 
100—78. Cu prilejul festivității de 
premiere, sportivilor români li s-a 
înmînat Cupa de cristal de către 
William Jones, secretar general al 
Federației internaționale de baschet. 
La festivitate au fost prezenți. de 
asemenea, Huan Ciun, vicepreședinte 
al Federației sportive pe întreaga 
Chină, și Șun Ciun, președintele Co
mitetului de organizare a turneului.

★
Clasamentul final al turneului 

masculin de baschet de la Pekin : 1. 
România ; 2. Iugoslavia ; 3. Repre
zentativa armatei chineze „1 Au
gust" ; 4. Olanda ; 5. R.P. Chineză ; 
8. Japonia ; 7. Mexic ; 8. R.P.D. Co
reeană ; 9. Selecționata orașului
Pekin ; 10. Filipine.

Victorii românești in două 
întîlniri internaționale 

de gimnastică
Sala sporturilor din Deva a găz

duit, în fața unui numeros public, 
un concurs Internațional de gimnas
tică feminină între echipele de ju
nioare ale României și Bulgariei. 
Formația țării noastre, condusă de 
antrenorii emeriti Marta și Bela Ka- 
roly, din care au făcut parte Gabi 
Gheorghiu, Emilia Eberle. Cristina 
Itu, Marilena Vlădărău și trei debu
tante — Anca Chiș, Viorica Gyuto, 
Angela Juja — au Învins echipa din 
țara vecină și prietenă cu scorul de 
189,20 — 174,75.

In încheierea concursului, cele 
mai tinere reprezentante ale centru
lui de gimnastică din Deva au ofe
rit o atractivă demonstrație de gim
nastică sportivă.

De menționat că aceeași echipă 
care a întîlnit formația similară a 
Bulgariei la Deva va reprezenta 
țara noastră fn Cuba, la turneul in
ternațional „Cupa prieteniei" ce va 
avea loc în perioada 19—28 august 
a.c. (Sabin Cerbu).

★
Victorie românească (265,30 —-

259,55) a fost înregistrată și în întâl
nirea gimnaștilor juniori din cele 
două țări, desfășurată la complexul 
Tineretului din Capitală.

cinema
• Umbra pășirii In zbor : CA
PITOL — 9,13; 11,30; 14.45; 16;
18.15 : 20.30.
• Aventurile Iul Don Juan i FA
VORIT — 9.15; 12; 15; 17.30; 20. 
FESTIVAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 20,45, GRĂDINA LUCEAFĂ
RUL - 19.45.
• Visul roz : VICTORIA — 10; 12: 
14: 16: 18; 20.
• înarmat și toarte periculos : 
LUCEAFĂRUL — 9.30; 12.15; 15: 
17.30: 20.
• Corsarul din insulă : SCALA —

9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 21. BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16: 18.15; 
20.15. MODERN - 9: 11.15; 13,30: 
16; 18.15: 20,30. la grădină - 20 
gradina dinamo - 20. gra
dina CAPITOL — 19.45.
• Hipopotamul Hugo : ARTA — 
9; 11,15: 13.30: 15,45: 18; 20.
• Melodii, melodii : AURORA -
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15, la 
grădină — 19,45, FLAMURA — 
11.15: 13.30; 15.45; 18: 20.15. TO
MIS - 9: 11.15: 13,30: 16: 18.15:
20.30. la grădină - 20.
• Semurg pasărea fericirii î FLA
MURA — 9.
• Mark polițistul la Genova : 
EFORIE — 0; 11.15: 13.30; 16: 18.15:
20.30. VOLGA — 9: 11.15; 13.30; 16: 
18 15: 20.15.

• Un pod prea îndepărtat : CI
NEMA STUDIO — 10: 13; 16; 19.
• Un comisar acuză : PATRIA — 
9.30; 12.15; 15: 17.30; 20.
« Obeliscul : BUCEGI — 9.30;
11.30: 13.30; 15,30; 17.30: 19,30.
• Tentacule : COSMOS — 16:
18: 20.
• Daci) : BUZEȘTI — 9; 11.15: 
13.30; 15.45: 18: 20.15.
■ Cele 12 munci ale lui Asterix : 
COTROCEN1 - 9; 11.15: 13.30:
15.45: 18: 20.
• Program de desene animate — 
9,15: 11; 12,45, Taina micilor re
voluționari — 14,15; 18; 18; 20 : 
DOINA
• Brigada specială : DACIA — 9: 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15. LIRA 
- 15,30; 18, la grădină — 20.15.

• Acțiunea „Autobuzul" : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• O fată aproape cuminte : EX
CELSIOR - 9: 11,15; 13.30: 15.45: 
18: 20.15, GLORIA — 9; 11.15: 13.30; 
15.45; 18: 20.15.
• Profetul, aurul șl ardelenii ;
CENTRAL — 9; 11.15: 13.30; 15.45: 
18: 20,15. FLACARA — 9: 11,15'
13,30; 15.45: 18; 30, ÎS, la grădină 
- 19.45.
• întoarcerea i FEROVIAR — 9: 
11 15; 13.30; 16; 18.15: 20.30. MELO
DIA — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18: 
20.15.
• Kis șl două ghiozdane — 15.30
Septembrie — 17.30; 19.30 : FE
RENTARI.
• Scufundarea Japoniei ! GRI- 
VIȚA — 9; 11,151 13,30: 15.45; 18: 
20.15.

pasiune a militantului comunist. 
Pildă fiindu-le tot timpul însăși 
munca neobosită a secretarului ge
neral, exemplul înaltei sale dăruiri 
pentru cauza edificării socialismului 
și comunismului in patria noastră, 
pentru înălțarea României între cele 
mai avansate țări ale lumii.

O vie ilustrare a caracterului pro
fund democratic al presei noastre, 
a politicii partidului în acest dome
niu o constituie tipărirea în limbile 
naționalităților conlocuitoare a unui 
mare număr de ziare și reviste. Ast
fel, din totalul de 515 ziare și reviste 
care apar în România, avind un ti
raj total la apariție de 11 457 000 
exemplare, în limbile naționalităților 
conlocuitoare apar 52 de publicații, 
cu un tiraj de 750 450 exemplare. 
Dintre acestea, in limba maghiară 
apar 32 de ziare și reviste cu un 
tiraj de 613 500 exemplare, iar in 
limba germană 8 publicații cu un ti
raj de 101 750 exemplare. Putem 
spune că și din acest punct de ve
dere naționalitățile conlocuitoare au 
asigurate condiții depline de afirmare 
in România socialistă.

Lucrind cu mijloacele sale speci
fice, presa este chemată să se 
situeze în permanență în miezul pre
ocupărilor ardente ale întregului po
por, reflectind opiniile maselor de 
oameni ai muncii, slujind ca tribună 
a experiențelor bune dintr-un sector 
sau altul de activitate sau interve
nind constructiv, cu combativitate 
revoluționară acolo unde energiile 
umane și materiale se cer mai vi
guros antrenate in procesul dezvol
tării economice și sociale și făcin- 
du-se astfel ecoul percutant al voin
ței maselor de a înfăptui neabătut 
sarcinile încredințate de partid. Pro-
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blemele zilnice ale activității econo
mice — în perpetuă dezvoltare — 
tnscrilndu-se in efortul de îndepli
nire și depășire a sarcinilor din pla
nul cincinal, problemele curente ale 
perfecționării activității de conducere 
In toate domeniile, de adincire și 
lărgire a democrației socialiste, 
complexa problematică a formării 
conștiinței comuniste potrivit cerin
țelor de înrădăcinare în viață a 
principiilor eticii și echității socia
liste, întreaga paletă a muncii poli
tice pentru cunoașterea și aprofun
darea de către masa de constructori 
ai socialismului a Ideologiei și po
liticii partidului, pentru combaterea 
fenomenelor și mentalităților retro
grade, a ideologiei burgheze, toate 
acestea — in întreaga lor complexi
tate — trebuie să-și găsească o tot 
mal pregnantă reflectare si tratare 
in coloanele ziarelor și revistelor, in 
emisiunile de televiziune și radio. 
Sint sarcinile zilnice, de mare răs
pundere, ale ziariștilor comuniști din 
România.

De „Ziua presei române”, lucră
torii din presă asigură încă o dată 
conducerea partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceattșescu, asigură clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea patriei, poporul pe care-l slu
jesc cu devotament, că-și vor înde
plini cu mereu mai multă compe
tență și dăruire aceste cardinale răs
punderi, străduindu-se necontenit 
să-și perfecționeze scrisul, să confer 
o mai directă eficiență muncii și m 
siunii lor de activiști ai partidului 
tărimul presei.

De „Ziua presei române”, zi 
„Scinteia" adresează tuturor e 
rilor și colaboratorilor săi un 
omagiu, urări de sănătate si 
in activitatea închinată patriei soc.» 
liste !.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 august. In țară : Vreme In curs 
de Încălzire ușoară. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi de scurtă

durată. VInt moderat. Temperatura in 
creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse Intre 8 șl 18 grade, Iar valorile 
maxime între 18 și 23 de grade, local 
mai ridicate. In București : Vreme In 
Încălzire ușoară. Cerul va fl temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vint moderat. Temperatura în încălzire 
ușoară.

întărirea vigilentei revoluționare
(Urmare din pag. I)
tării, fără deosebire de profesie, 
vîrstă si naționalitate. înaltele prin
cipii ale eticii și moralei noastre 
comuniste, si mai presus de orice, 
patriotismul socialist, devotamentul 
nețărmurit fată de ponor, patrie si 
partid, hotărîrea nestrămutată de a 
apăra fără șovăire minunatele înfăp
tuiri ale orînduirii noastre socialiste, 
voința nezdruncinată de a asigura oe 
toate căile, prin toate miiloacele si 
cu toate energiile înaintarea neabătută 
a tării spre culmile tot mai înalte 
de progres si civilizație ale viitorului 
comunist. Pentru fiecare cetățean al 
României socialiste, suveranitatea, 
independenta ■ si integritatea patriei, 
mîndria si demnitatea de a se ști 
fiul acestui pămînt reprezintă un 
tezaur de preț, bunul cel mai scump 
al inimii si conștiinței sale, pentru 
care trebuie să fie oricînd gata să-si 
dăruiască chiar si viata.

Un înalt comandament al intensei 
activități politico-educative pe care 
trebuie să o desfășoare în această 
direcție organele și organizațiile de 
partid este cultivarea în conștiința 
fiecărui cetățean al patriei a unor 
trăsături morale înaintate cum sint 
responsabilitatea revoluționară fată de 
colectivitatea socialistă, cinstea, ones
titatea, probitatea exemplară in toa
te împrejurările, atitudinea sobră 
si plină de modestie, spiritul de dă
ruire pentru interesele fundamentale 
ale obștii, concordanta deplină între 
principiile si normele profesate in 
public si comportarea în viata parti
culară. Numai pe temeiul materia
lizării In fapte de viată a unor ase
menea concepții și atitudini spe
cifice climatului nostru social 
putem crea acea atmosferă care 
anihilează total acțiunea nocivă a 
elementelor degradate, asociale. Con
știința civică, ce se cuvine a fi insu
flată de la cea mai fragedă 
vîrstă. fiecărui membru al colec
tivității. presupune ca un coro
lar al ei intoleranța necruțătoare față 
de orice manifestare antipatriotică și 
antisocială, transformarea vigilenței 
revoluționare într-o formă de acțiu
ne concretă a fiecăruia pentru a-

pârarea intereselor esențiale ale so
cietății socialiste. Spre acest țel po- 
litico-educativ se cuvin îndreptate 
în modul cel mai ferm mijloacele, 
manifestările și acțiunile muncii po
litico-educative, al cărei grad de efi
ciență, de înriurire asupra conștiințe
lor este necesar să se măsoare și prin 
capacitatea fiecărui cetățean de a ști 
să vegheze și să reacționeze cu vigi
lență și fermitate la orice manifesta
re sau act de natură să lovească, in
tr-un fel sau altul, în cuceririle noas
tre socialiste, în eforturile poporului 
de a înălța noua orînduire pe pă- 
mîntul patriei.

O înaltă răspundere, deopotrivă 
profesională, politică și morală, in
cumbă specialiștilor, cadrelor. înves
tite cu mandatul de a reprezenta țara 
în diferite acțiuni — relații economi
ce, manifestări științifice, culturale 
sau politice ș.a. — peste hotare, de a 
duce Ia Îndeplinire în asemenea îm
prejurări misiunea încredințată de 
partid și popor. Și este firesc ca în 
ansamblul politicii noastre de lărgire 
continuă a relațiilor de cooperare șl 
colaborare cu toate țările lumii, in
diferent de orînduire, asemenea ac
țiuni să fie tot mai extinse. Iată de 
ce, acordind in continuare atentie 
ridicării și formării — din rindurile 
muncitorilor, ale țărănimii și in
telectualității — a militanților și 
cadrelor pentru toate domeniile de 
activitate, organele și organizațiile de 
partid trebuie să asigure in perma
nență un larg activ de oameni cu 
experiență, cu înaltă conștiință po
litică. competență și probitate profe
sională. cu un profund simț de răs
pundere față de destinele patriei și 
ale socialismului, capabili să înfăp
tuiască cu cinste sarcinile Încre
dințate.

Muncind cu tot elanul și priceperea 
noastră pentru a înălța tot mai stră
lucitor mărețul edificiu al socialis
mului în România, să veghem 
în același timp cu vigilentă la 
apărarea realizărilor noastre de ieri, 
de azi și de mtine, asigurînd astfel 
mersul tot mai impetuos înainte al 
patriei spre culmi tot mai înalte ale 
viitorului comunist.

SDe partea cealaltă a oglinzii :
IULEȘTI - 9; 11; 13.15; 15.30; 

17.45: 20.
• Albul Blm — ureche neagră : 
FLOREASCA - 15.30: 19.
• Nimeni nu aleargă mereu : 
miorița - 9: ii: 13.15: 15.30:
17.45: 20, GRADINA TITAN - 20
* Riul care urcă muntele : MUN
CA - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20 
• Bătălia navală din 1894 : TIM
PURI NOI - 9; 11,15; 13,30: 16 45; 
18: 20,15.
• Mereu împreună î PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Cum se hrănește un măgar : 
PACEA - 16: 18; 20.
• Millțiencele din Insulă I POPU
LAR — 16: 18.
• O noapte furtunoasă t VIITO
RUL — 15,30; 17.45; 20.

• Pintea i GRADINA ARTA — 
20.15.
• Un gentleman in Vestul sălba
tic 1 GRADINA BUCEGI - 19 45
• Un milion pentru Jake : GRĂ
DINA BUZEȘTI - 19.45.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : GRADINA FES
TIVAL - 19.45.
• Un om cu „Idei" : PARC HO
TEL - 20.

teatre
• C.C.E.S. șl A.R.I.A. (la Oi.»ra 
Română) : Spectacol extraordinar

susținut de Ansamblul de cintece 
și dansuri din India — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (la Teatrul de vară He
răstrău) : Alibi — 20.
• Teatrul Mic (la sala Majestic) : 
Efectul razelor gamma asupra a- 
nemonelor — 19,30.
• Teatrul Giulești (în Parcul din 
Drumul Taberei) : Spectacol de 
sunet și lumină pe versuri de 
Mihai Emlnescu ..Sara pe deal* — 
20.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19.30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* ; Bun venit la Rapsodia 
— 18.30.
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Condamnare fermă a politicii rasiste 
și de apartheid promovate de regimurile 

minoritare din Africa australă 
Cuvîntarea secretarului general al O.N.U.

la deschiderea Conferinței mondiale de la Geneva
GENEVA 14 (Agerpres). — Luni s-au deschis, la Palatul Națiunilor 

din Geneva, lucrările Conferinței mondiale pentru lupta împotriva 
rasismului si discriminării rasiale. Conferința va examina acțiunile în
treprinse pină in prezent, ca și impedimentele intimpinate, si va eva
lua eficacitatea metodelor folosite pentru combaterea rasismului, dis
criminării rasiale si apartheidului la nivel național, regional si inter
național.

în cadrul conferinței urmează să 
fie adoptate o Declarație și un Pro
gram de acțiune privind mijloacele 
și măsurile concrete menite să asi
gure eliminarea rasismului, discrimi
nării rasiale și apartheidului.

Conferința a fost deschisă de se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, care a subliniat însemnă
tatea politică deosebită a acestei re
uniuni mondiale, menționind activi
tățile desfășurate pe plan internațio
nal în cadrul Deceniului O.N.U. pen
tru acțiune în vederea combaterii ra
sismului și discriminării rasiale.

El a declarat că milioane de per
soane sint. in prezent, victime ale 
practicilor rasiale discriminatorii. A- 
ceâstă discriminare — a subliniat el 
— a căpătat in Africa de Sud forma

rasismului înstltutionalizat. Condam- 
nind în mod ferm o asemenea poli
tică ce contravine celor mai elemen
tare drepturi ale omului, secretarul 
general al O.N.U. a arătat că apart
heidul și discriminarea rasială neagă 
egalitatea și demnitatea umană, recu
noscute universal ca bază a dreptu
rilor legitime ale fiecărui cetățean.

Din partea autorităților elvețiene, 
conferința a fost salutată de șeful 
Departamentului Politic Federal, 
Pierre Aubert.

Ca președinte al conferinței a fost 
ales, prin consens, ministrul industriei 
și comerțului al Lesotho.

Din tara noastră, la conferință par
ticipă o delegație condusă de Petre 
Tănăsie, director în Ministerul Afa
cerilor Externe.

O fotografie emoționantă cu ocazia aniversării tragicelor evenimente de la 
Soweto de acum doi ani, în care și-au pierdut viața sute de tineri sud- 
africani, în bună parte elevi a'e liceu. Cinstindu-le memoria, colegii lor, 
dintre care unii abia au trecut pragul adolescenței, revendică dreptul la o 

existență umană, intr-o țară liberă.

agențiile de presă
La Ciudad de Mexico s au 

încheiat lucrările celei de-a IX-a 
Adunări Naționale a Partidului Re
voluționar Instituțional, de guvemă- 
mînt. în cadrul ultimei ședințe, au 
fost aprobate Declarația de princi
pii, Programul de activitate și Statu
tul partidului. Carlos Sansores Perez 
a tost reales în postul de președinte 
al Comitetului Executiv Național al 
partidului. în postul de secretar ge
neral a fost ales Gustavo Carvajal 
Moreno.

Guvernul britanic are ln_ 
tenția de a declanșa o acțiune judi
ciară Împotriva firmei „Chrysler" 
pentru a recupera cele 81,5 milioane 
lire sterline pe care le-a acordat fi
lialei societății americane din Marea 
Britan ie, în cadrul unui plan de 
salvare de la faliment lansat în anul 
1976 —relevă cotidianul „Financial

Times". Guvernul de la Londra, ara
tă ziarul, nu a fost informat decît 
în ultimul moment de achiziționarea 
de către grupul „Peugeot-Citroen" 
a filialei „Chrysler".

Complot dejucat. AutOT1* 
tățile din Republica Populară 
Congo au dejucat o tentativă de lo
vitură de stat, a anunțat luni, lntr-un 
discurs radiotelevizat, președintele 
Joachim Yhomby-Opango. Complotul 
— a precizat șeful statului congolez, 
citat de agențiile Reuter, U.P.I. și 
France Presse — era îndreptat Îm
potriva „securității statului și a in
stituțiilor revoluționare". în prezent, 
a adăugat el, în țară domnește o at
mosferă de calm.

Avion prăbușit în ocean,
în urma unei defecțiuni, un avion de

UN VLĂSTAR VIGUROS

AL INDUSTRIEI
PETROCHIMICE

Zi luminoasă de toamnă, cu eer 
senin. Lăsăm in urmă Pekinul și 
după ce străbatem șoseaua ce șerpu
iește prin mai multe comune popu
lare, printre nesfirșite lanuri de 
orez, livezi și grădini, ajungem la 
marele Combinat petrochimic Pekin 
— vlăstar viguros al industriei mo
derne a Republicii Populare Chineze, 
una din cele mai importante reali
zări ale construcției socialiste din 
țara prietenă.

Instalațiile combinatului, construit 
la poalele muntelui Yenshan. la 
aproape 60 de kilometri sud-vest de 
Pekinul propriu-zis, strălucesc în 
lumina soarelui. Construcția prime
lor capacități a început în anul 1968 
și numai după un an. în septembrie 
1969, a intrat în funcțiune rafinăria, 
cu o capacitate inițială proiectată de 
2,5 milioane tone țiței anual.

De atunci, combinatul s-a dezvol
tat puternic și și-a diversificat mult 
producția, ajungînd un gigantic com
plex petrochimic cu un păienjeniș de 
conducte însumînd zeci de kilometri. 
Gazdele stăruie asupra cîtorva date 
esențiale care ne ajută să intuim 
efortul constructiv și de creație teh
nică depus de miile de muncitori și 
specialiști pentru dezvoltarea și mo
dernizarea lui. Combinatul cuprinde 
astăzi 12 capacități de producție, in- 
cluzînd o rafinărie, șase fabrici chi
mice și cinci unități auxiliare. El 
are. de asemenea, un institut de pro
iectare, un institut de cercetare, o 
unitate proprie de construcții și o 
fabrică unde se produc diferite in
stalații și echipamente.

„Astăzi, combinatul nostru se în
tinde pe o suprafață de 36 kilometri 
pătrați — ne spune tovarășul Yen 
Șan-fu, secretar al comitetului re
voluționar. El constituie cel mai mare 
proiect înfăptuit in Pekin, de la eli
berarea țării si pină acum, si unul 
dintre centrele de primă mărime ale 
industriei noastre petrochimice".

Muncitorii șl specialiștii de aici îsi

amintesc cu bucurie si satisfacție de 
vizita pe care tovarășul Nicolae 
Ceausescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu au făcut-o la com
binat in anul 1971, la scurt timp 
după intrarea in funcțiune a prime
lor capacități de producție. Si. pre
tutindeni. in discuțiile cu muncitorii 
Si Specialiștii de Ia diferite instalații, 
am simtit din plin sentimentele de 
stimă și prietenie nutrite fată do 
România socialistă, fată de conducă
torul partidului si statului român, 
sentimente ce isl au izvorul In rela
țiile de strinsă prietenie si colabo
rare multilaterală existente între 
partidele si popoarele noastre, care 
construiesc cu succes orînduirea nouă, 
socialistă.

Multe din fabricile și unitățile 
acestei mari citadele a petrochimiei 
chineze au fost proiectate, construite 
și instalate de către specialiștii și 
muncitorii combinatului, iar cea mai 
mare parte din echipamentele teh
nice moderne au fost fabricate în 
țară. Anumite instalații și echipa
mente petrochimice au fost impor
tate, ceea ce — așa cum subliniau 
gazdele — a permis incorporarea 
tehnicii avansate din străinătate, in- 
fluepțînd pozitiv nivelul și eficiența 
producției.

Sint deosebit de semnificative da
tele ce ne-au fost prezentate de 
gazde cu privire la dimensiunea de 
astăzi a combinatului ; ele ilustrea
ză elocvent efortul creator și eroic 
al unui popor liber și stăpln pe des
tinul său, care, sub conducerea 
partidului comunist, își făurește o 
economie modernă, o viață mereu 
mai bună. De la capacitatea inițială 
de prelucrare de 2,5 milioane țiței 
anual, ca rezultat al dezvoltării și 
perfecționării instalațiilor, acum se 
rafinează 7 milioane tone țiței în- 
tr-un an. în prezent se fabrică mal 
mult de 60 de sortimente de produse 
petroliere — gazolină, kerosen, mo
torină, lubrifianți, parafină și ben-

ȘEFUL STATULUI COLUMBIAN A PRIMIT PE REPREZENTANTUL 
PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE CONGO
BOGOTA 14 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Columbia. Julio 
Cesar Turbay Ayala, l-a primit pe 

t tovarășul Emil Bobu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, aflat la Bogota 
pentru a reprezenta pe președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceausescu, la ceremo
nia instalării noului sef al statului 
columbian. Cu acest prilei din partea 
tovarășului Nicolae Ceausescu s-au 
transmis președintelui Turbay Ayala 
un mesal de prietenie, precum si 
cordiale felicitări, urări de sănătate 
si fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul columbian.

Evidentlindu-se bunele relații dintre 
România și Columbia, care și-au găsit 
o bază trainică în înțelegerile înche
iate ca urmare a convorbirilor dintre 
conducătorii celor două state. în 
mesal se exprimă convingerea că 
raporturile de prietenie româno- 
columbiene vor cunoaște sl ne viitor 
o continuă extindere si diversificare, 
spre binele celor două popoare, al 
păcii si înțelegerii Internationale.

Julio Cesar Turbay Ayala a adresat 
cele mai vii mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceausescu pentru hotărirea 
de a trimite o misiune specială de 
stat la ceremonia preluării mandatu
lui prezidențial, pentru mesajul si 
urările transmise, apreciind că toate 
acestea constituie o expresie a bu
nelor relații de prietenie, colaborare

si cooperare ce se dezvoltă între cele 
două țări si popoare.

Elogiind personalitatea șefului sta
tului român, principiile de politică 
externă pe care le promovează cu 
consecventă România, președintele 
Columbiei a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceausescu un cald 
mesal de prietenie, un salut cordial 
precum si cele mai bune urări pen
tru viitorul fericit al poporului român 
prieten.

Amintind eu deosebită plăcere sl 
interes vizita sa în România, întîlnirile 
cu președintele Nicolae Ceaușescu, 
președintele Turbay Ayala a dat o 
înaltă apreciere contribuției hotărî- 
toare pe care schimburile de vederi 
si contactele dintre conducătorii celor 
două state au adus-o la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie româno-colum- 
biene si a exprimat hotărirea gu
vernului tării sale de a acționa pen
tru dezvoltarea si întărirea acestor 
relații, pentru extinderea conlucrării 
prietenești în solutionarea probleme
lor internaționale actuale.

★
Tovarășul Emil Bobu s-a înapoiat 

în Capitală. La sosire, ne aeroportul 
Otopeni. a fost prezent tovarășul 
Ștefan Voitec. vicepreședinte al Con
siliului de Stat. A fost de fată 
ambasadorul Columbiei la București. 
Fernando Urdaneta,

Președintelui Comitetului Militar al Partidului Congolez al Muncii, 
Președinte al Republicii Populare Congo,

Șef al statului
Generalul JOACHIM YHOMBY-OPANGO

BRAZZAVILLE
Cu prilejul Zilei naționale. în numele poporului român, al Partidului 

Comunist Român si al meu personal, vă adresez un salut de prietenie șt 
solidaritate, calde felicitări, iar poporului congolez prieten urări de succes 
în dezvoltarea independentă a țării pe calea progresului economic și social.

Am convingerea că bunele raporturi de prietenie, colaborare si solida
ritate dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și mat mult in 
viitor, spre binele celor două popoare, al luptei pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale. împotriva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru triumful cauzei păcii. înțelegerii si progresului 
în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Întîlnire Leonid Brejnev-Todor Jivkov
MOSCOVA 14 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția T.A.S.S.. luni a 
avut loc în Crimeea o întîlnire între 
L. I. Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și Todor Jivkov. prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Consiliu

lui de Stat al R. P. Bulgaria, aflat 
la odihnă in Uniunea Sovietică. Cu 
acest prilei. precizează agenția citată 
au fost discutate posibilitățile extin
derii relațiilor sovieto-bulgare si s-a 
procedat la un schimb de păreri in- 
tr-0 serie de probleme intei-nationale 
actuale.

ORIENTUL MIJLOCIU
Atentat la sediul din Beirut al Frontului de Eliberare 

a Palestinei: 200 de persoane ucise
BEIRUT 14 (Agerpres). — Comi

tetul Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) și re
prezentanții mișcărilor palestiniene 
au hotărît crearea unui comitet spe
cial pentru anchetarea împrejurări
lor în care s-a produs explozia de 
la sediul Frontului de Eliberare a 
Palestinei din vestul Beirutului — 
anunță agenția palestiniană de infor
mații WĂFA, reluată de agențiile

internaționale de presă. WAFA pre
cizează că hotărirea a intervenit în 
cursul unei reuniuni extraordinare a 
mișcărilor palestiniene prezidată de 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P.

Potrivit agențiilor internaționale de 
presă, care citează surse palesti
niene, atentatul, care a avut loc în 
zorii zilei de duminică, a provocat 
moartea a 200 de persoane.

transmit:
tipul „C 117“ aparținlnd forțelor mi
litare aeriene ale S.U.A. s-a pră
bușit luni în Oceanul Pacific la cîți- 
va kilometri de Insula Guam, avind 
Ia bord 29 de pasageri, printre care 
adjunctul ministrului de interne al 
S.U.A., James Joseph. Potrivit rela
tărilor, cel puțin 27 dintre pasagerii 
avionului ar fi supraviețuit, printre 
care și James Joseph.

Ministrul de externe al 
Indiei, Atal Bihari Vajpayee, a 
sosit într-o vizită oficială la Tokio. 
El urmează să aibă convorbiri cu pri
mul ministru, Takeo Fukuda, cu mi
nistrul de externe, Sunao Sonoda, cu 
alțl membri ai cabinetului nipon în 
probleme privind situația din Asia 
și stadiul relațiilor bilaterale.

Opere ale unor autori ro
mâni apărute în R. P. Un- 
yUră. Editura „Europa" din 
Budapesta a apărut romanul „Frații 
Jderi" al lui Mihail Sadoveanu. Capo
dopera sadoveniană a fost tradusă 
de Laszlo LorinczL La aceeași edi
tură a ieșit de sub tipar și un volum 
de poezii ale lui Nichita Stănescu 
în traducerea lui Peter Zirkuli,

Festivalul filmului de la 
Locarno. Marele premiu „Leo
pardul de aur" al celui de-al 31-lea 
Festival international al filmului de 
Ia Locarno, care s-a încheiat dumi
nică seara, a fost atribuit filmului 
grec „Trîndavii din valea fertilă", 
al regizorului Nikos Panayotopoulos. 
„Leopardul de argint" a revenit pe
liculei poloneze „Cameră cu vederea 
spre mare", iar „Leopardul de bronz" 
filmului american „Prietenele".

Primului ministru,
Șeful Guvernului Republicii Populare Congo

Colonelul LOUIS SYLVAIN-GOMA
BRAZZAVILLE

Sărbătoarea națională a Republicii Populare Congo îmi oferă plăcuta 
ocazie de a vă transmite calde felicitări și cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că vizita pe care ați efectuat-o recent în 
România, convorbirile avute și înțelegerile convenite vor da un nou impuls 
conlucrării fructuoase dintre țările și popoarele noastre.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

DE PRETUTINDENI
• „AGLOMERAREA 

CIRCUMTERESTRĂ". Po
trivit unor calcule, la ora ac
tuală. aproape 4 000 de felurite 
corpuri și obiecte — de la sa
teliți pînă la resturi de rachete 
— orbitează în jurul pămîntu- 
lui, majoritatea nu mai departe 
de 2 000 km de la suprafața sa. 
Din 1975 numărul acestora a 
crescut în medie cam cu 510 
în fiecare an. Perspectivele con
tinuării acestui ritm al ..aglo
merării circumterestre" i-a de
terminat pe specialiști să aver
tizeze asupra pericolului produ
cerii. spre sfîrșitul acestui veac, 
a primelor ciocniri în Cosmos. 
Studiind o asemenea posibilă 
evoluție, doi cercetători ameri
cani de la N.A.S.A. au ajuns 
la formularea unei ipoteze po
trivit căreia de pe urma cioc
nirilor respective se va forma 
cu timpul o barieră de sfărimă- 
turi, care în secolul următor ar 
putea stînjeni serios deplasarea 
navelor cosmice.

Dlnd expresie aspi
rațiilor de progres si 
libertate ale poporului 
congolez, evenimente
le din august 1963, 
la trei ani de la 
proclamarea inde
pendenței, au in
trat in istoria tinerei 
republici, consemnînd 
prăbușirea regimului 
aservit Intereselor 
străine si începutul 
unei epoci noi. marca
tă prin trecerea la am
ple transformări pro
gresiste. cu caracter 
revoluționar. Acest 
proces a fost încununat 
de proclamarea, la fi
nele anului 1969, a Re
publicii Populare Con
go și înființarea Parti
dului Congolez al 
Muncii.

Pentru consolidarea 
Independentei tării. 
Partidul Congolez al 
Muncii preconizează 
un ansamblu de mă
suri menite a întări sl 
dezvolta sectorul de 
stat, expresie a suve
ranității reale a po
porului asupra resur
selor naționale. în. 
acest scop, pămintul si 
bogățiile subsolului au 
devenit proprietate a 
poporului: statul con
trolează. de asemenea, 
Întreprinderile din in
dustria textilă, a zahă
rului si a cimentului.

O mare dezvoltare

cunoaște industria fo
restieră — pădurile, 
care acoperă 60 la sută 
din teritoriul tării, 
constituind un factor
economic important în 
viata poporului congo
lez. Măsuri importan
te au fost adoptate în 
domeniul agriculturii, 
căreia i se acordă o 
atentie prioritară, ur- 
mărindu-se sistematic 
favorizarea activități
lor productive ale ță
ranilor si cooperative
lor agricole.

Păstrând o neștearsă 
amintire inițiatorului 
revoluției congoleze, 
fondatorul Partidului
Congolez al Muncii. 
Marien N’Gouabi. noua 
conducere a tării. în 
frunte cu președintele 
Comitetului Militar al
P.C.M.. președintele
Republicii 
Congo. 
Joachim 
Opango.

Populare 
generalul 
Yhomby- 

șl-a afirmat
hotărârea de a conti
nua opera fostului pre
ședinte, în vederea 
construirii în Congo a 
unei societăți bazate pe 
principiile socialiste.

Solidară cu lupta po
poarelor africane pen
tru libertate si inde
pendentă. România so
cialistă si-a manifestat 
de la început întreaga 
sa simpatie fată de 
aspirațiile nobile ale

poporului congolez. 
Relatile între cele două 
țări pe toate planurile 
— politic, economic sl 
științific — se dez
voltă an de an. Se ex
tinde. de asemenea, 
colaborarea dintre 
Partidul Comunist Ro
mân și Partidul 
Congolez al Mun
cii. O importanță 
hotărâtoare pentru e- 
volutia raporturilor ro- 
mâno-congoleze au 
avut-o vizita în R. P. 
Congo a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
si vizita în România a 
regretatului președinte 
Marien N’Gouabi. con
vorbirile si înțele
gerile la nivel înalt 
Dorința ambelor po
poare de a intensifica 
cooperarea In domeni
ile industrial, agricol, 
forestier sl minier, de 
a extinde schimburile 
comerciale, șl-a găsit 
noi si rodnice concre
tizări cu prilejul vizi
tei în România a pri
mului ministru al Gu
vernului Republicii 
Populare Congo, colo
nelul Louis Sylvain- 
Goma. cursul ascen
dent al raporturilor re
ciproce corespunzlnd 
intereselor ambelor po
poare. cauzei gene
rale a păcii și progre
sului.

• UN PARIU RIS
CANT. A cam plouat cu ne
miluita, în vara acestui an. în 
multe țări ale lumii. Și în 
Anglia ploile au căzut din plin, 
cu efecte, e adevărat, nu atit 
de devastatoare. îndeajuns 
însă să se creeze un fel de 
„psihoză a ploii". Ceea ce nu a 
împiedicat pe cei cu gindul nu
mai la cîștig de a găsi și în 
aceasta o sursă de profit. Ce 
altă idee mai bună ar fi putut 
să aibă o- firmă de pariuri de- 
cit să lanseze acest inedit gen 
de rămășaguri : 5 contra 1.
cum se vede și în fotografia de 
mai jos. pentru cel ce va reuși 
să indice un interval de 48 de 
ore fără o picătură de ploaie !

SECETA IN GUINEEA
CONAKRY 14 (Agerpres). — Pre

ședintele Guineei. Ahmed Sekou 
Toure, a declarat că din cauza sece
tei nivelul principalelor fluvii și 
râuri din țară este extrem de scăzut, 
în această situație una din marile 
hidrocentrale a încetat să mai furni
zeze curent. Debitul a două dintre 
râurile importante, a spus președin
tele, s-a redus la jumătate. El a 
arătat că una din cauzele secetei o 
constituie distrugerea unor mari zone 
cu păduri, trebuind să se treacă de 
urgență la realizarea unui program 
național de reîmpădurire.

Consultări privind formarea 
noului guvern portughez
LISABONA 14 (Agerpres). — Pre

mierul desemnat al Portugaliei, Al
fredo Nobre da Costa, și-a reluat, 
luni, consultările cu partidele poli
tice în ce privește formarea viito
rului guvern. în legătură cu prima 
delegație invitată, cea a Partidului 
Socialist Portughez, se relevă că ea 
nu a fost condusă de secretarul ge
neral, Mario Soares. Pe de altă parte, 
se evidențiază faptul că Secretariatul 
Național al P.S.P. se află convocat în 
sesiune permanentă in aceste zile.

Producția de țiței, materie prlmâ care își aflâ o multilaterală prelucrare la combinatul petrochimic din Pekin, 
cunoaște o continuâ dezvoltare. Numai la Tacin, principalul bazin petrolier al țârii, producția a înregistrat în perma- 
nențâ în ultimii 17 ani un spor anual de 28 la sutâ — pe oceastâ bazâ Industria petrochimicâ realizînd, la rîndul 

ei, ritmuri tot mai înalte de creștere

zen ș.a. Nomenclatorul de produse 
petrochimice se ridică astăzi la 90 — 
de la cauciuc sintetic, mase plastice, 
etilenă, polietilenă de joasă densi
tate, pînă la polipropilenă, amoniac, 
detergenți și butadienă. O instala
ție de fire sintetice va îmbogăți în 
continuare gama produselor. Sint 
realizări care oglindesc strădaniile 
unui harnic și tenace colectiv pen-

Insemnări de călătorie 

din R. P. Chineză

tru valorificarea complexă și tot mai 
eficientă a țițeiului, adus aici din 
bazinul petrolier Tacin și din alte 
zone ale Chinei populare.

Din anul 1969, complexul petro
chimic din Pekin și-a sporit valoarea 
producției, in medie, cu 21 la sută 
anual. Fondurile acumulate în ulti
mii nouă ani sint suficiente pentru 
construirea altor două complexe pe
trochimice de aceeași mărime. Oa
menii de aici și-au cîștigat o mare 
faimă datorită remarcabilelor lor 
succese în muncă. Anul trecut, de 
pildă, colectivul combinatului și-a 
realizat sarcinile planului de stat cu 
74 de zile înainte de termen, 
iar în primul semestru din acest an 
valoarea totală a producției a cres
cut cu 14,8 la sută față de perioada 
similară a anului trecut.

Oamenii acestei grandioase „ce
tăți" a petrochimiei chineze își iu
besc meseria, o practică cu pricepere 
și dăruire. Combinatul are astăzi 
peste 30 000 de lucrători, dintre care 
37 la sută sint femei. Comitetul de 
partid și comitetul revoluționar se 
preocupă constant de ridicarea cali
ficării și perfecționarea pregătirii 
profesionale a muncitorilor, întrucit 
mulți dintre ei sint tineri. „Am or
ganizat in combinatul nostru — ne 
spune inginerul Than Jui-kun — 
universități tehnice, unde muncitorii 
învață și își ridică mereu califi
carea. Aceasta ii ajută să minuiască 
cu precizie instalațiile, complicatele 
procese tehnologice. Dar in afară de 
aceasta, dobindlnd noi cunoștințe, 
oamenii vin cu idei și inovații care 
contribuie la ridicarea nivelului teh
nic și perfecționarea proceselor de 
producție".

Există aici preocuparea de a pune 
în valoare mereu noi resurse de in
teligență tehnică de masă, de a sti
mula inovațiile și raționalizările ve
nite din rîndul colectivului, pentru 
a se merge ferm înainte pe calea 
modernizării producției. $i, după cum 
ni s-a spus, multe din problemele 
tehnice cele mai complicate au fost 
rezolvate cu forțele proprii ale co
lectivului.

Nu departe de instalațiile combi
natului, se profilează siluetele noi
lor blocuri de locuințe, care se con
stituie într-un adevărat orășel al 
petrochimiștilor, avînd peste 100 000 
de locuitori. Aici s-au construit nu
meroase școli, magazine, dispensa
re medicale și un spital cu 450 de

paturi, precum și alte edificii social- 
cul turale.

Gazdele ne-au răspuns cu amabi
litate la întrebări, au vorbit despre 
relațiile de strânsă prietenie și cola
borare dintre petrochimiștii chinezi 
și români, dintre țările și popoarele 
noastre.

— România are o valoroasă expe
riență in industria petrochimică — 
ne-a spus secretarul comitetului re
voluționar. Intre țările noastre se 
dezvoltă schimburile reciproce de 
experiență in acest domeniu. Dele
gații din țara noastră au vizitat uni
tăți chimilce din România, iar tova
rășii români ne-au vizitat în mai 
multe rinduri combinatul. Sîntem 
ferm convinși că aceste relații se 
vor amplifica în continuare. Vă ru
găm să transmiteți salutările noas
tre sincere muncitorilor petrochi- 
miști, tuturor muncitorilor din Româ
nia, odată cu dorința de a întări și 
dezvolta pe mai departe aceste re
lații de prietenie revoluționară.

...Am părăsit „cetatea petrochimiș
tilor" de la poalele muntelui Yens
han cu convingerea că aici lucrează 
un colectiv de oameni minunați, har
nici și pricepuți. care, la fel ca în
tregul popor chinez, muncesc cu 
abnegație și tenacitate pentru înfăp
tuirea obiectivului strategic funda
mental stabilit de Congresul al XI- 
lea al Partidului Comunist Chinez 
— de a transforma China, pînă la 
sfîrșitul acestui secol, într-o țară 
socialistă puternică și modernă.

Mircea ANGEIESCU

De asemenea, premierul desemnat 
a primit delegația Partidului Centrul 
Democratic și Social, condusă de 
Diego Freitas do Amarai, președin
tele C.D.S. (partid care a constituit, 
împreună cu P.S.P., fosta coaliție gu
vernamentală). La sfîrșitul întrevede
rii, Freitas do Amarai a declarat că 
C.D.S. nu va susține un guvern care 
nu va avea sprijinul socialiștilor. în 
această situație, a apreciat el. Nobre 
da Costa ar urma să constituie un 
cabinet de simplă gestiune pentru re
zolvarea afacerilor curente pină la 
convocarea alegerilor generale anti
cipate.

Capriciile vremii
In nordul Indiei, inundațiile provo

cate de ploile perioadei musonice au 
provocat moartea a 248 de persoane 
și importante pagube materiale in 
statul Uttar Pradesh, relatează agen
ția Associated Press. Peste 1,7 mili
oane hectare de teren agricol se află 
in prezent sub ape. Se precizează că 
au fost afectate de calamități si sta
tele Punjab, Himachal Pradesh și 
Bihar.

Ploi abundente au căzut în ulti
mele zile și intr-o vastă regiune din 
nordul Filipinelor, provocind pierderi 
de vieți omenești șî importante dau
ne materiale. Potrivit unor surse 
oficiale, numărul victimelor s-ar ri
dica la 32, alte 10 persoane fiind de
clarate dispărute. în capitala tării — 
Manila — au fost mobilizate impor
tante forțe pentru înlăturarea de pe 
străzi a urmărilor calamității.

Ploile puternice ce s-au abătut, 
odată cu o furtună tropicală, asupra 
regiunilor din nord-estul Thailandei 
au produs grave inundații. Pe stră
zile capitalei provinciei Udom 
Than! (circa 480 km nord-est de 
capitală) nivelul apei a atins 1,5 m, 
toate drumurile din zonă fiind dis
truse sau impracticabile. Autoritățile 
locale au declarat că peste 8 000 hec
tare de culturi de orez se află sub 
nivelul apelor. în regiunea Khai, 
apele fluviului Mekong au atins cel 
mai înalt nivel din ultimii 12 ani. 
Pierderile materiale înregistrate in 
această provincie depășesc 2 milioa
ne dolari. O situație asemănătoare 
se înregistrează în provincia Nakhon 
Phanom, unde apele dezlănțuite au 
distrus mai multe clădiri.

Potrivit știrilor serviciilor meteo
rologice situația se va menține cri
tică, întrucit ploile tropicale vor că
dea în continuare.

• GESTURI DISPE
RATE. Complexul de clădiri 
înalte Takashimadeira. din 
Tokio, a devenit locul de pre
dilecție al celor ce vor să ter
mine cu viața, rivalizînd în 
această privință, dacă se poate 
spune așa, cu podul Golden 
Gate din San Francisco (S.U.A.). 
în ultimii șase ani. aici s-au 
înregistrat 33 de sinucideri, nu
mite în presă „harakiri de la 
înălțime". Din investigațiile în
treprinse a pezulțat că. în ge
nere. persoanele respective au 
recurs la acest gest disperat 
hărțuite de grijile unei existen
te precare, fn primul rind de 
nesiguranța continuă a locului 
de muncă.

• JUMĂTATE CORA
BIE - JUMĂTATE VA
POR. „Salama" este probabil 
singura ambarcațiune existentă 
în lume de genul acelora care, 
cu un secol în urmă, făceau tre
cerea de la corăbiile cu pinze 
la vaporul cu aburi. lmbinind 
caracteristicile ambelor tipuri. 
Scufundată în anul 1898 în ape
le lacului finlandez Saimaa, 
nava a fost scoasă la suprafață 
în urmă cu putină vreme. După 
ce a fost restaurată cu grijă 
(practic a trebuit refăcută în
treaga parte lemnoasă). „Sala
ma" este acum amenajată ca 
muzeu, constituind una din a- 
tracțiile orașului finlandez Sa- 
vonlima.

• BUNICA LUI TU- 
TANKHAMON. Profesorul 
E. F. Wente. de la Institutul de 
orientalistică al Universității 
din Chicago, a anunțat că, in 
urma unor cercetări pe care 
le-a desfășurat Împreună cu un 
grup de expej-ți egipteni și oa
meni de știință de la Universi
tatea din Michigan, a reușit să 
identifice mumia bunicii lui Tu- 
tankhamon. descoperită încă in 
urmă cu 100 de ani într-o 
criptă funerară. Pentru stabili
rea identității bunicii faraonu
lui — regina Tiye —, specialiștii 
americani au supus analizei, ca 
probă principală, o șuviță de 
păr găsită într-o casetă aflată 
în mormintul lui Tutankhamon.

• PENTRU SALVA
REA BERZELOR.
desecării zonei mlăștinoase din 
preajma localității Bergenhusen, 
în nordul R.F. Germania, în 
scopul dobîndirii de noi terenuri 
cultivabile. familiile de berze 
ce populau din plin aceste 
locuri au început să se împuți
neze îngrijorător. Preocupați de 
soarta păsărilor, localnicii au 
purces atunci la acțiune, in fe
lurite chipuri : au amenajat o 
serie de mici iazuri, aprovizio- 
nîndu-le cu vietăți obișnuite de 
baltă, dar au și pus de o parte, 
în congelatoare, peste, ca re
zerve de hrană pentru berze în 
cazul verilor prea secetoase ; 
totodată, s-a decis să se îngroa
pe in pămint liniile electrice 
pentru a feri aceste păsări de 
electrocutare. în sfîrșit, aducîn- 
du-și aminte de o veche tradiție, 
au plasat pe acoperișuri roți de 
mult nefolosite pe care berzele 
să-și clădească — cum știu ele 
— noi cuiburi.
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