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Pentru progresul rapid al economiei, pentru

o înaltă calitate și eficiență în toate sectoarele

OAMENI TEMEINIC PREGĂTIȚI, 
STĂPlNI Al TEHNICII MODERNE!

. ■ Dinamismul tot mai înalt al dezvoltării și modernizării economiei naționale, exigențele tot mai mari ale progresului tehnic și ridicării calitative a întregii activități economice atrag după sine, în mod firesc. o serie de cerințe noi — cantitative și calitative — cu privire la necesarul, structura și calificarea forței de muncă. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna mai, problemele pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii și folosirii raționale a forței de muncă trebuie să constituie o preocupare permanentă. Considerente economice fundamentale pledează pentru o cît mai inaltă calificare a oamenilor muncii, pentru repartizarea și folosirea rațională a cadrelor. Perfecționarea cunoștințelor profesionale, a calificării oamenilor muncii este impusă atit de introducerea tehnicii noi, de dotarea superioară a întreprinderilor, cit ș! de necesitatea sporirii substanțiale a productivității muncii, de ridicarea eontinuă a calității produselor, a eficienței economice.Realitatea economiei noastre dovedește că odată cu eforturile materiale făcute pentru crearea unor noi capacități de producție și extinderea celor existente au fost luate și măsuri pentru recrutarea, pregătirea și repartizarea judicioasă a forței de muncă. Și totuși, intr-o ramură sau alta, intr-un județ sau altul, in unele unități se intimpină greutăți in desfășurarea producției din cauza lipsei forței de muncă. Pe drept cuvînt se pune, deci .întrebarea: de .ce..apar, asemenea situații ? In ce direcții trebuie acționat pentru Îmbunătățirea folosirii potențialului uman de care dispunem, astfel incit prevederile planului cincinal, ale Programului suplimentar de dezvoltare econo- mico-socială a țării pină in 1980 să fie indeplinite exemplar ?PREGĂTIREA ......... *PERMANENT ÎN PRODUCȚIE.mul investițiilor in acest cincinal, că ce vor fi create, precum și de sarcinile stabilite pentru creșterea producției și a productivității muncii, partidul nostru a luat toate măsurile necesare pentru pregătirea unor noi promoții de muncitori și specialiști. Astfel. în primii trei ani ai cincinalului au fost calificați peste un mi- E " muncitori, 47 mii cadre cu pre- irc medie și maiștri, precum și mii specialiști cu studii superi- t . De asemenea. în acest an vor fi rormați încă 400 mii oameni ai muncii, din care 335 mii muncitori calificați. 23 mii tehnicieni, maiștri și alte categorii de personal eu pregătire medie de specialitate, precum și 37 600 cadre cu studii superioare.Se poate afirma deci că personalul necesar pentru desfășurarea normală a producției in sectoarele de bază ale economiei este asigurat. Cel puțin așa confirmă datele din punct de vedere cantitativ. Anumite dificultăți in ar sigurarea forței de muncă se intîm- pină în unele unități miniere, metalurgice și șantiere de construcții- montaj la meseriile de bază. Această situație este determinată și de o

serie de deficiențe manifestate în organizarea producției și a muncii, ceea ce face ca timpul de muncă, potențialul uman existent să nu fie folosite
mele luni și din primii ani își pun o amprentă decisivă asupra randamentului și calității muncii lor in producție de-a lungul întregii vieți. Iată

Este necesar să se acorde mai multă 
atenție ridicării nivelului profesional și 
tehnic, organizării cursurilor de cali
ficare și reciclare. Aceasta este o condiție 
esențială pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a obligațiilor pro
fesionale ce revin fiecărui muncitor. 
Muncitorii, mai cu seamă tineretul, tre
buie să nu uite nici un moment că 
numai învățind, învățind și iar învățind 
vor putea ține pasul cu noul, se vor 
manifesta ca revoluționari în toate do
meniile.

NICOLAE CEAUȘESCU

complet. Cit privește însă latura calitativă, esențial este ca noile promoții de muncitori și specialiști să se integreze rapid in producție, să contribuie din plin la realizarea sarcinilor de plan. Deprinderile, exigențele. climatul muncitoresc în care se formează tinerii muncitori din pri-
de ce. așa cum sublinia secretarul general al partidului in cuvintarea rostită la recenta consfătuire de lucru. este necesar să se acorde mai niuftă atenție activității dălilieo-edu- cative de dezvoltare a conștiinței socialiste in rindul tuturor categoriilor de oameni ai muncii, să se intărească

răspunderea in muncă, disciplina și ordinea in toate sectoarele. în acest sens, organizațiile de partid și de tineret, consiliile oamenilor muncii din Întreprinderi poartă o mare răspundere. Formarea unui muncitor nu se termină odată cu calificarea Iui. Munca de educație, de perfecționare a cunoștințelor, de dezvoltare a conștiinței socialiste este o muncă permanentă și ea vizează, înainte de toate, tinerele cadre de muncitori și specialiști. Pe bună dreptate, o recentă cercetare sociologică efectuată la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești a evidențiat că. pentru a obține bune rezultate, tinerii muncitori trebuie să fie ajutați atît in direcția completării cunoștințelor tehnice și profesionale cerute modernă. Cit și lor in ritmul activității„Muncitor de bază" — iată una din expresiile folosite adesea, cu o semnificație aparte, dar care trebuie sa caracterizeze, așa cum este și normal. întreaga clasă muncitoare.RIDICAREA CALIFICĂRII — CONDIȚIE ESENȚIALA PENTRU FOLOSIREA EFICIENTA A BAZEI TEHNICE. Nivelul de tehnicitate tot ' mai înalt al bazei materiale din întreprinderi, exigențele sporite in domeniul dezvoltării tehnicii, al calității produselpr impun cu necesitate ridicarea calificării tuturor categoriilor de oameni' ăi muncii. Practic, între aceste elemente trebuie să existe o permanentă și ștrinsă corelație. Este limpede că nici zestrea tehnică nu poate fi utilizată corespunzător de oameni insuficient calificați, Ia lei cum nici specialiștii de inaltă calificare nu își pot pune in

de producția pentru integrarea productive.

(Continuare în pag. a IH-a)

DIN ȘCOALA — 
PERFECȚIONATĂ In funcție de volu- ce vor fi realizate de locurile de mun-

VESTI DIN TARĂ
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Hidrocentrale pe Șiret
Pe șantierele primelor amenajări, 

lucrările se desfășoară din plinLa Galbeni, in aval de Bacău, se înalță prima hidrocentrală de pe Șiret. Constructorii din cadrul grupului de șantiere „Moldova" al Trustului de construcții hidrotehnice, cei care au făurit salba de hidrocentrale de pe Bistrița, nodul hidroenergetic de la Stin- ca-Costești și barajul de pe Siriu, au descins aici cu mașini, utilaje și materiale. Prima cupă din albia bătrinului riu a fost excavată de Toader Stroia, omul care și-a înscris numele pe toate barajele înălțate în aval de Bicaz.Inginerul Liviu Gu- țiu, directorul grupului de șantiere, ne-a informat că hidrocentrala de la Galbeni face parte din ansamblul lucrărilor cunoscute sub denumirea de „Amenajarea fiului Șiret în sectorul obiectiv prevăzut cincinal, lucrării ? date care mul de muncă ce trebuie să-l depună constructorii pentru „Înnobilarea" Șiretului. De-a lungul celor a- proape 50 de km, de la Bacău la Sascut,

fi înălțate baraje beton,_ diguri, ca- aces- necesita un de 29 milioane excavații, 18,5 mc umplu- ! milioane Cele

vor din nale etc. Toate tea vor volum mc milioane i turi și 1,8 mc de betoane, trei hidrocentrale care vor fi înălțate in punctele Galbeni, Ră- căciuni și Berești, cu o putere instalată de 117 000 kW, vor produce anual o cantitate de energie electrică aproape egală cu cea furnizată de hidrocentrala de lă Bicaz.Dar, pe lingă valorificarea potențialului său hidroenergetic, amenajarea tului are drept asigurarea unui suplimentar atît pentru
Sire- scop debit apă

ȘiretBistrița-Trotuș". important în actualul Proporțiile Iată cîteva semnificative ilustrează volu-

de irigații, cît și pentru alimentarea localităților și obiectivelor economice din zonă. Anual va fi acumulată și dată agriculturii o cantitate de circa 260 milioane mc de apă. în același timp, digurile înălțate vor proteja împotriva inundațiilor o suprafață de circa 12 000 hectare aparținînd cooperativelor agricole de producție din Tamași, Fă- răoani, Cleja, Răcă- ciuni, Valea Seacă, precum și I.A.S. Sas-

cut și Bacău. Demne de amintit sint și alte avantaje care se creează de pe Urma amenajării a- cestei ape care brăzdează Moldova. Prin popularea cu pește a celor trei lacuri de acumulare, fondul piscicol al județului Bacău va spori in mod sîmțitbr, asigurindu-se anual o producție suplimentară de circa 1 200 tone de pește, în sfirșit, Șiretul, pe care in trecut treceau doar plutele, devine navigabil. Va fi creată posibilitatea ca nave de mic tonaj să circule pentru început pe o distanță de circa 48 km. Iar in perspectivă, chiar pină la Dunăre.Așadar, primele lumini de pe Șiret s-au aprins. Deocamdată sînt luminile șantierului. Peste puține zile, alte lumini vor fi aprinse de structori și la ciuni, înălța a centrală Ambele hate și sistemulțional aproape in același timp.

con-Răcă- se va hidro- Siret. termi-
undedoua de pe vor ficonectate la energetic na

Gh. BALTA
corespondentul 
„Scinteli"

De la Craiova a pornit la drum

De la întreprinderea „Electropu- tere“ din Craiova a fost livrată Depoului C.F.R. din Cluj-Napoca prima locomotivă diesel electrică de 3 000 CP. Noul tip de locomotivă conceput și realizat de specialiștii craioveni se fabrică în două varia- ante : una pentru tractarea trenu-

oșirilor de călători ce poate atinge viteză de 140 kilometri pe oră, alta pentru remorcarea trenurilor de marfă, cu o viteză de 120 kilometri pe oră. Locomotiva de 3 000 CP are parametri tehnico-funcționali superiori, înregistrind un consum redus de combustibil. (Nicolae Băbă- lău).
La Institutul de sudură și încercări de materiale

Timișoara

Instalație modernă, de concepție originalăInstalația mobilă pentru sudarea aluminiului și tăierea cu plasmă a metalelor se înscrie printre cele mai noi utilaje tehnologice, de concepție originală, realizate de dr. ■ing. Alexandru Vas. impr-eună cu inginerii Tiberiu But și Giinther Mucsy de la Institutul de sudură și încercări de materiale Timișoara. Cu ajutorul acesteia pot fi sudate.

printr-o singură trecere, piese de aluminiu cu grosimi pină la 5 mm. De asemenea, ea permite debitarea metalelor inoxidabile și a aliajelor neferoase de pină la 15 mm grosime. Noua instalație iși găsește o largă utilizare in industria de prelucrare a metalelor, în construcțiile . de mașini, jir industria' ■■ 6lec’troteh- hlcă și în alte ramuri. (Agerpres).

Șantierul naval Galati: O navă a primit botezul apei, alia se află in stadiu avansat de execuție Foto : E. Dichiseanu

BORANGICUL ÎN ÎNTRECERE CU RELONUL
Cum se aplică măsurile menite să asigure revitalizarea

unei indeletniciri tradiționale și foarte rentabile: SERICICULTURA
Cîteva observații din județele 

lași si Botoșani
A > A

in ciuda concurentului său sintetic, firul de mătase rămine superior 
prin finețea și frumusețea sa. Unul din elementele esențiale de superio
ritate ale firului de mătase naturală este că pentru producerea lui nu 
sînt necesare nici mari cantități de combustibil și energie și nici spații 
industriale și utilaje complexe, lată de ce sericicultura — ca valoroasă 
sursă internă de materie primă pentru industria textilă — iși recapătă 
locul și importanța cuvenite. Există un program național care prevede 
crearea bazei materiale necesare prin plantații intensive de dud, să
mînță din specii valoroase, menite să favorizeze sporirea producției de 
gogoși de mătase, în acest an, de peste 3 ori față de 1978, urmind ca, 
in 1980, aceasta să se tripleze față de 1979. în acest scop, s-au făcut 
investiții mari in diferite dotări tehnice, plantațiile de duzi au fost ex
tinse pe circa 4 000 ha și urmează să se ajungă la 11 500 hectare in 
1980. Cele 67 de ferme sericicole dispun de tehnologii moderne pentru 
creșterea viermilor de mătase. Așa cum s-a subliniat in consfătuirea 
pe țară organizată, in acest an, de Consiliul Național al Femeilor in 
colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la Stațiu
nea centrală de producție și cercetări pentru sericicultură — Băneasa, 
pentru realizarea prevederilor din acest program este necesar ca se
ricicultura să se bucure de tcată atenția din partea consiliilor populare, 
a organelor agricole, a comitetelor de femei, chemate să contribuie la 
punerea in valoare o priceperii gospodinelor in această străveche în
deletnicire.

in cele ce urmează ne vom referi la măsurile întreprinse pentru 
revitalizarea sericiculturii în județele lași și Botoșani,

La Direcția agricolă a județului Iași aflăm de la medicul veterinar Cezar Balaban că : „Potrivit planului. județul nostru trebuie să asigure 45 tone de gogoși dc mătase. în sectorul de . stat s-a contractat întreaga cantitate prevăzută : fermele de la Bivolari, Ruginoasa și Lespezi vor livra 28 tone ; unele progrese au înregistrat și cooperativele agricole, dar din cele 6 unități care dispun de plantații de dud. numai 4 au cheiat contracte. I.a rindul său, spectoratul silvic este prevăzut planul județului cu 4 tone și in al ministerului de resort doar cu o tonă. Dar contracte a inpheiat numai pentru o tonă. în schimb, școlile au arătat un mare interes pentru această activitate. Nesatisfăcătoare se prezintă situația in sectorul gospodăriilor populației, numărul contractelor fiind cu mult sub posibilități".Despre aceeași preocupare ne-a vorbit ,și tovarășa Maria Giligor, președinta comitetului județean Iași al femeilor : „Cu ocazia instruirii președintelor comitetelor comunale ale femeilor s-au repartizat, pe Comune, cantitățile de sămînță ce trebuie contractate — ne spune interlocutoarea. Am constatat insă că lucrurile nu au evoluat conform prevederilor. numărul de contracte încheiate cu gospodăriile populației fiind, la această dată, relativ mic. în această situație, am considerat necesar ca în zonele unde există condiții prielnice să fim permanent pre-

in- In- in cel

zente pentru a explica mai bine femeilor avantajele creșterii viermilor de mătase. Trebuie relevat, în primul rînd. faptul că gospodinele care încheie contracte primesc totul gratuit — sămînță, hîrtie de așternut și hirtie perforată, dezinfectau ti. asistență tehnică, lor rămînindu-le să a- sigure o încăpere adecvată și frunza de dud sau de ricin. Pentru un kilogram de gogoși de mătase se tesc 75 lei. De 3 mp se obțin tape".Și in județul diții naturale ...viermilot*  de mătase. Cei mai virsl- nici își amintesc că pinza de boran- gic se țesea în gospodărie. Cu timpul insă, duzii au fost tăiați de prin curți și de pe marginea drumurilor, iar obiceiul creșterii viermilor de mătase s-a pierdut. Acum, sericicultura este din nou la început de drum. Aici, ca și in alte județe, se iau măsuri pentru crearea bazei materiale necesare realizării unei cantități din ce in ce măi mari de gogoși de mătase. Tovarășa Elena Olteanu. președinta comitetului județean al meilor, ne informează că pină 1980 urmează cu duzi și să me sericicole.Din analiza zultă însă că, te prevederi de plan sînt considerate „facultative". Din cele 52 de cooperative agricole din județ, doar 27 au

reținut că de2 kg gogoși deBotoșani există favorabile

te

plă- pe măcon-creșterii

fe-în să se planteze 200 ha se înființeze trei fer-situației concrete rein unele unități., aces-

încheiat contracte pentru creșterea viermilor de mătase. Nici in urma intervenției direcției agricole județene. cooperativele agricole Dorolioi, Bălușeni, Bucecea și altele nu s-au lăsat convinse de faptul că sericicultura este un sector rentabil. în gospodăriile populației și in școli există, de asemenea, mari posibilități nefructificate pentru sporirea cantităților de gogoși. în comuna Ște- fănești s-a înființat o fermă sericicolă. care ar trebui să constituie pivotul acestei activități în județ. Dar, în această primăvară, cei 160 000 de puieți de dud, aduși de la Bivolari- lași. au fost returnați, pentru că la Ștefănești nu fusese încă desfundat terenul pe care trebuiau plantați.Concluziile ce se impun, din cele relatate mai sus sint valabile nu numai pentru județele Iași și Botoșani, ci pretutindeni, in toate județele. Consiliile populare au o mare răspundere în asigurarea bazei materiale necesare dezvoltării sericiculturii — plantațiile de duzi pe suprafețele prevăzute, materialul biologic de calitate, in sprijinirea efectivă a acțiunilor întreprinse de comitetele de femei de la sate și din acele localități unde popularizarea femeilor, al cantitatea de nificată să fie chiar depășită.
există duzi, pentru sericiculturii in rindul școlarilor, astfel incit gogoși de mătase pla-
Rodica ȘERBAN
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Turnătoria întreprinde
rii mecanice Gheorgheni 
prOdUCe noua turnătorie aîntreprinderii mecanice din Gheorgheni au început — cu 20 de zile mai devreme — probele tehnologice la cuptorul cu inducție de 6,3 tone. Aceasta creează premisele punerii in funcțiune la termen a primei linii de turnare.Noua turnătorie'va asigura turnarea unor piese de fontă de calitate superioară, aliate, ce vor intra in componența complicatelor agregate montate la întreprinderea de strunguri din Arad, ..Electromotor- din Timișoara și altele. Posibilitățile tehnice ale turnătoriei permit realizarea unor piese greutate de pină Kiss). de performantă in la 5 tone. (I. D.

Minereu de fier peste 
prevederi Mine ii Băișoara a exploatării puș, județul Cluj, prevederi in acest minereu de fier.

secției din miniere Că- au an Cea mai contribuție la acest succes a adus-o brigada de mineri condusă de Petre Arghir, care a realizat extracții record din abatajul in care lucrează. Punerea în funcțiune Înainte de termen a încă două noi abataje a avut un rol deosebit in depășirea sarcinilor de plan. (Alexandru Mureșan).

dat peste1 200 tone mare

Un nou laborator tlidac- 
IÎC Studenții și cadrele didactice de la Facultatea de științe economice a Universității „Al. I. Cuza" din Iași au realizat, cu forțe proprii, un nou laborator didactic. Acest laborator, înzestrat cu mașini electronice moderne de facturat și contabilizat de tipurile Felix FC-64 și FC-15, mașini de perforat ș.a., alături de alte trei laboratoare existente in cadrul facultății respective, ajută la pregătirea studenților și doctoranzilor. Totodată, se pot rezolva acum și probleme economice in cadrul contractelor încheiate de facultate cu unele întreprinderi. (Manole Corcaci).

Silvicultorii vasluieni 
au îndeplinit prevederile 
cincinalului. c°lectivele di« cadrul Inspectoratului silvic al județului Vaslui au atins încă de pe acum nivelurile prevăzute pentru finele anului ’80 la toți indicatorii de plan. Avansul cîștigat creează condiții silvicultorilor vasluieni să încheie cincinalul cu apreciate sporuri. evaluate la circa 40 milioane lei producție silvică, 6 milioane lei beneficii, 3 milioane lei valută din activitatea de export, peste 30 milioane lei la investiții, respectiv la impăduriri și construcții-montaj, precum și circa 6 milioane lei livrări de produse lemnoase și accesorii de păduri la fondul pieței. (Crăciun Lăluci).

Schimb de experiență.La exploatarea de preparare a minereurilor de la Tarnița Humorului a avut loc, 1 schimb de experiență cu republican pe tema , pulberilor industriale mediului ______  ___sub ‘ egida Consiliului ’ Centra? U.G.S.R. și Ministerului Mujicii.

Gura un (rapter Iptaieași protecția înconjurător", organizat

HĂRNICIA
din proverb, în viață

lini. scri- 
întrebarea 
glăsuiește 
românesc 
răspunde 

doctorului

Adesbori, in peregri
nările mele reporteri
cești am fost tentat 
să dau și cite-o fugă 
pc cimpia înțelepciunii 
populare pentru a cu
lege cu mîini nerăbdă
toare florile vii, proaș- 
pete și fermecătoare 
ale proverbelor. Blaga 
a dedicat acestor flori 
un excelent eseu acum 
cincizeci de 
ind : „La 
despre ce 
proverbul 
s-ar putea 
cu mîndria
medieval : despre toa
te lucrurile care se pot 
ști și despre altele in 
plus", avind în centrul 
interesului exclusiv 
omul, cu toate calită
țile și defectele lui, 
omul intre oameni și 
vizavi de vremi, el - 
proverbul — „sinteză 
alegorică a geniului 
unui popor rămas a- 
proape același prin c.l 
puțin zece veacuri". 
Așadar, am înregis
trat numeroase fapte 
ale omului de azi. ex
ponent al aceluiași po
por, dar intr-un efort 
nou de a se perfecțio
na multilateral, de a 
se afirma intr-un chip 
nou in lumea înconju
rătoare. fapte care 
confirmă, cu argumen
tele prezentului, 
verbele despre 
nicie.

tn cursul unei
cente vizite la Variaș 
(județul Timiș). Veli-

pro- 
hăr-

re-

mir Rancov, secretarul 
comitetului • comunal 
de partid și primarul 
comunei, vorbindu-mi 
de realizările care 
au dus. la nivelul și 
faima de azi ale locali
tății. sublinia prezen
ța prin muncă, entă'- 
ziâsni și dăruire a oa
menilor. a ‘cetățenilor 
la nobila muncă a tu
turor in folosul tutu
ror. Și a mai . ținut 
să adauge că. ptiu 
deputății mintoși ai 
consiliului popular co
munal, ' cetățenii cir
cumscripțiilor electora
le participă . efectiv și 
organizat la lucrări, 
astfel incit .la temelia 
a tot ce s-a realizat, 
se realizează și se va 
realiza se află semnă
tura colectivă a tutu
ror locuitorilor Va- 
riașului

Aceasta înseamnă că 
titlul de Erou al Mun
cii Socialiste care în
cununează toate uni
tățile agriculturii so
cialiste din comună — 
C.A.P.. I.A.S.. S.M.A. 
— celelalte ordine ob
ținute pentru recolte 
bogate in ultimii ani. 
Meritul cultural clasa
I al școlii' — in totul
II steluțe de aur, o 
adevărată constelație 
de merite răsplătite — 
in plus locul I pe ju
deț și IV pc țară 
întrecerea 
trecut 
sini

în 
de anul 

intre localități, 
cuceriri ale tutu- 

aseme-

nea; 
buția 
darea in . ...
dispensarului, a școlii 
celei noi. a blocurilor 
de locuințe, a altor o- 
biective edilitar-gospo- 
dărești. acești cetățeni 
vrednici și-au cîștigat 
dreptul să calce, altfel 
decit oricare alt vizi
tator intimplător, pe 
cimentul edificiilor la 
care au contribuit prin 
munca lor unită.

De altfel, edificiile 
. amintite — și altele — 
excelează prin bună 
întreținere și frumuse
țe, atit dispensarul, 
spre exemplu, cit și 
școala beneficiind de 
o dotare modernă. lata 
și alte realizări, e drept 
mai lapidar notate, dar 
avindu-și fiecare în
semnătatea sa : cei 27 
km conducte de apă 
potabilă t‘ cele 780 de 
case (din I 300) care au 
baie, cele 400 de case 
cu telefon, asfaltarea 
tuturor, străzilor. In
tr-un cuvînt. tot ceea 
ce înseamnă in ul
timă instanță Varia- 
șul de azi, operă colec
tivă a unor oameni 
vrednici, frățește uniți, 
indiferent de naționa
litate, și adine pă
trunși de chemarea 
partidului de a-și făuri 
o viață nouă, prin 
muncă spornică și hăr
nicie.

cd 
la

prin conlri- 
zidirea și 
.folosință a

Mircea 
ȘERBANESCU

Baia Mare: O imagine panoramică a uneia dintre cele mai circulate artere 
din oraș : Calea Bucureștiului
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I Ceas I
I muzical
I
I
I
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In turnul palatului politico- 
administrativ dțn Bacău a fost 
instalat un ceas original. Pe cit 
de original, pe atit de... muzical. 
Fiecare jumătate de oră este 
marcată de acest orologiu prin- 
tr-un dangăt de clopot, iar ora 
exactă este anunțată printr-un 
fragment din „Rapsodia 1“ de 
George Enescu. Seara, la ora 
22,00 — pentru a marca parcă în
ceputul odihnei, al somnului — 
orologiul oferă (nici nu se putea 
o alegere mai potrivită} melodia 
„Liniște". Autorii acestei biju
terii unice in felul ei : inginerul 
Constantin Lateș, ceasornicarul 
Victor Popovici, strungarul 
Sandu Ștefănoaie, electronișlii 
Gheorghe Bibere șl Alexandru 
Cîrlan. Toți cinci, 
numai de tehnică 
ci și de muzică.

pasionați nu 
și exactitate,

I
I
I

I
I
I
I

I Laudă I
I muncii

I
a fost unul 
frunte de la

I
I
I
I

Alecu Stratică 
dintre minerii de 
Vulcan, cunoscut și prețuit de 
mulți ortaci ai Văii Jiului. Ani 
și ani la rînd a lucrat in sub
teran, „a tăiat“ munți de căr
bune. Dar mîndria lui cea mai 
mare sint oamenii pe care i-a 
învățat meserie, cu care a lucrat 
umăr la umăr. La ieșirea sa la 
pensie, ortacii l-au sărbătorit, 
adresindu-i tradiționalul salut 
mineresc „Noroc bun !“. De să
nătate și viață lungă.

La despărțire, Alecu a predat 
„ștafeta" muncii 
unui alt ' ' . . .
care tot el l-a învățat meserie. 
Nu este altul decit fratele său, 
Vasile.

și hărniciei 
miner de nădejde, pe

I
I
I
I
I
I

I Casa florilor I
De la Mangalia pină la Năvo-

Idari, litoralul este o grădină cu 
milioane de flori, tncepind din 
acest an, florile litoralului au nu

I
I

I
I
I
I

numai un parc atit de imens, ci 
și o „casă" a lor. Este vorba de 
un pavilion expozițional orga
nizat la intrarea în Eforie Nord. 
Inițiativa aparține laboratorului 
de floricultură al stațiunii de 
cercetări pomicole condus de in
ginera Elena Bitlan. Turiștii își 
pot procura orice floare dorită 
din speciile autohtone și exotice 
— de la celebrele lalele negre, 
bujori, trandafiri și crini, in 
momentul de față — pînă la fru
moasele crizanteme care iși var- 
face apariția la toamna. Un uni
vers multicolor, plin de parfum 
și candoare. -

I
I
I
I
I

I
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Aproape 
de Strehaia

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Printre ceilalți călători din au
tobuzul 31-MA-348, care circula 
pe ruta Drobeta-Turnu Severin 
— Strehaia, se afla și Ioana Ne
grea. Femeia nu știa de care din 
cei doi copii ai săi să se îngri
jească mai iutii.: unul avea doi 
ani, celălalt numai cinci luni. In 
plus, avea și bagaje deloc ușoa
re. Așa se face că, la coborire, 
in marginea orașului Strehaia, 
și-a uitat in autobuz geanta cu 
actele și cu 1 500 de lei in ea. 
„Cind mi-am dat seama, era 
prea tîrziu. Necăjită, mi-am 
luat inima-n dinți și m-am dus 
la autobază. De cum m-a văzut, 
șoferul de pe autobuzul cu care 
călătorisem, Constantin Constan
tin, mi-a și adus geanta cu tot 
ce era in ea, după care mi-a 
spus ; «Să știți că aveți copii 
frumoși, să vă trăiască I» Aceeași 
urare i-o adresez din toată inima 
și pentru copiii lui".
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Caprele 
si finul

9

vecinului

I
I

I
i
I
I
I
I
I

Caprele unui cetățean din sa
tul Craiva, comuna Cricău, ju
dețul Alba, au sărit pirleazul și 
au trecut in pășunea unui ve
cin. Vecinul s-a supărat foc și 
l-a chemat pe stăpinul caprelor 
în' fața instanței de judecată, 
pretinzind o despăgubire de... 
2 000 kg de f in.

— Cind să fi mîncat caprele 
atita fin? — a replicat stăpinul 
lor. Cred că vecinul meu glu
mește...

Dar nu glumea. La fața locu
lui s-a deplasat o comisie de 
expertiză care a constatat că 
pretențiile vecinului sint cu totul 
și cu totul exagerate. Dar el nu 
s-a lăsat pină n-a făcut recurs 
la tribunalul județean. Alți bani, 
altă distracție. De pomană. Pen- 

o des- 
ră-

tru că prima sentință 
păgubire de cițiva lei — a 
mas definitivă.

I
I
I
I
I
I
I
I
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O fetiță 
îsi caută

I
I

I mama

I
I
I
I

In urmă cu trei ani, Viorica 
Covaci din Sighetu Marmației 
(strada Republicii nr. 37) și-a 
internat fetița, in virstă de 4 ani, 
la spitalul de copii din localita
te. Tot de atunci, ea a dispărut, 
uitind de fetită. între timp, Flo- 
rica a fost îngrijită la casa de 
copii preșcolari din Baia Mare. 
Acum are 7 ani și întreabă me
reu de mămica ei. Dacă o intil- 
nește cineva, să-i spună că are 
o fetiță frumoasă și cuminte, 
care o așteaptă cu dor și drag.

I
I
I
I
I

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

MUNCA POLITICĂ MOBILIZEAZĂ, 
nu doar constată

este concluzia - demonstrată prin rezultatele obținute
în producție-a unui schimb de experiență pe tema: 

ROLUL MBNOI POLITICE IH SÎIMIim CHMTiEI TEHNICE DE MM

Comitetul județean Argeș al P.C.R. a organizat la cunoscuta întreprindere de stofe „Argeșeana“ din Pitești, cu participarea unor cadre de partid, sindicat, U.T.C., specialiști din unități ale industriei textile din județ, o consfătuire avind ca temă : rolul muncii politice de masă în stimularea și dezvoltarea creației tehnice a oamenilor muncii, efectul acesteia asupra eficienței și calității produselor fabricate....Alegerea întreprinderii amintite ca gazdă a consfătuirii a fost întemeiată pe mai multe considerente : unitatea este dotată cu utilaj tehnologic modern, minuit cu îndemînare de muncitoare ; prin îmbunătățirile aduse an de an proceselor tehnologice, pe aceleași spații se obține acum o producție mult superioară cantitativ și calitativ ; anual, în fabrică se realizează 600 pînă la 800 de modele noi, multe solicitate la export ; capacitatea de creație tehnică a colectivului este îndreptată cu precădere spre acele produse care au asigurată baza de materii prime în țară, spre economisirea consumurilor specifice de materii prime și materiale, de carburanți, modernizarea utilajelor.Vorbind cu muncitoare și cadre tehnice din toate secțiile întreprinderii îți formezi convingerea că rezultatele dobîndite — de la realizarea sistematică a producției nete pină la înnoirea producției, extinderea exportului ș.a. — reflectă rolul tot mai sporit al activității politice de masă desfășurate printr-o multitudine de forme și mijloace.Pentru ridicarea gradului de pregătire profesională a personalului muncitor astfel ca el să participe din plin și în cunoștință de cauză la creația tehnică au fost inițiate de organizațiile de partid mai multe măsuri practice sub deviza : „La noi toată lumea Învață**.  Din explicațiile inginerei Giindisch Mathilde, directoarea întreprinderii, și Difta Radu,

președinta comitetului de sindicat, cei prezenți au aflat multe amănunte demne de interes cu privire la modul în care se acționează pentru ca această lozincă să fie aplicată la scara întregului colectiv. A rezultat că învățămintul profesional este astfel organizat aici incit se desfășoară nu în săli anume (pentru că nici n-ar avea unde să încapă cei 4 500 de angajați), ci la locul de muncă, prin demonstrații practice conduse de maiștri și cadre tehnice, de fapt in locurile hotărîtoare ale înnoirii producției, introducerii în fabri-

nerilor de invenții și raționalizări, concursurile pe meserii, folosirea pe scară largă a cărții tehnice".A reținut atenția și modul cum este organizată munca politică de la om Ia om, ca formă largă de cuprindere și mobilizare a maselor la modernizarea permanentă a producției. Această importantă sarcină este încredințată acelor membri de partid — mulți dintre ei cadre cu autoritate și pregătire temeinică politică și profesională — care se află continuu în mijlocul oamenilor. Dialogul viu, argumentat dintre ei și oa-

cație a noilor produse. De asemenea, pentru a se asigura îmbinarea armonioasă a practicii cu teoria, informațiile tehnice, ultimele noutăți din domeniu sint frecvent aduse la cunoștința oamenilor de Către specialiști direct în ateliere. Comitetul de partid a cerut biroului consiliului oamenilor muncii să acționeze la fața locului, să controleze și să ajute la aplicarea operativă în producție a noilor soluții pe care le propun deopotrivă muncitorii și specialiștii. La rîndul lor, organizațiile de partid au orientat tematica cursurilor invățăminlului de partid spre dezbaterea problemelor economice in strînsă legătură cu sarcinile actuale și de perspectivă ale întreprinderii, iar între criteriile întrecerii socialiste preocupările pentru promovarea noului în producție și realizarea unor produse de calitate ireproșabilă dețin capul de afiș. „La dobindirea de noi cunoștințe profesionale și de specialitate — cum avea să susțină și ing. Maria Grumei, președinta comisiei inginerilor și tehnicienilor — concură eficient și alte acțiuni vizînd înlăturarea tergiversărilor șl valorificarea grabnică de către comisie a propu-

meni despre nivelul progresului tehnic, alături cu producția care se realizează în mod curent a devenit aici o practică de zi cu zi.Cercurile muncii politice de la om la om. de pe lingă organizațiile de partid 1, 13, 14 folosesc cu bune rezultate convorbirile în fața vitrinelor calității — în care sint puse în dezbatere, față în față, lucrul bine făcut, cu îndemînare alături de cel prost, datorat neatenției sau nepriceperii, accentuîndu-se asupra cauzelor șl consecințelor pe care ele le determină. Prompte și de cele mai multe ori cu efecte imediate sint și întilnirile organizate de aceste cercuri atunci cind apar anumiți factori de frînă în calea introducerii unor noi tehnologii sau asimilări de noi produse.Aspecte interesante ale muncii politice de masă a prezentat și organizația de partid de la întreprinderea de confecții din Curtea de Argeș — participantă la consfătuire — unitate care fabrică în prezent peste 100 de modele noi. Și aici, munca politică este îndreptată spre obiective precise : ciștigarea de timp la operațiile cheie de realizare

a noilor produse — cele de proiectare, asimilare și execuție. Și trebuie spus că s-a ajuns la un ciștig apreciabil : la fiecare din operațiile amintite factorul timp a fost redus de trei pină la patru ori. Deosebit de eficiente se dovedesc calculele economice prezentate pe panouri în fiecare atelier, expozițiile cu materialele din import asimilate în producția proprie. Sugestive, realizate ingenios, ele captează interesul oamenilor, îi îndeamnă la reflecții, la atitudine, țlnînd treaz interesul față de modul în care sint soluționate problemele esențiale ale producției — modernizarea acesteia, economisirea de combustibil și energie, de materii prime. Modalități la care se mai adaugă și altele ca : sfatul tehnic, panourile inovatorilor, punctele de documentare înfățișind produsele reproiectate.Experiența relevată privind munca politică de masă desfășurată de organizațiile de partid de la „Arge- șeana“ pentru sporirea numărului de participanți la efortul de creație tehnică și științifică sugerează și unele concluzii cu caracter mai general. Este vorba de efortul ce se cere depus de către fiecare organizație de partid pentru conceperea judicioasă a tuturor acțiunilor astfel îneît ele să fie îndreptate concentric spre sarcinile principale trasate de partid, spre sarcinile specifice fiecărui loc de muncă, pentru creșterea substanțială a eficienței economice, pentru îmbunătățirea continuă a nivelului de pregătire profesională și politică a oamenilor, pentru sporirea combativității lor revoluționare împotriva a tot ceea ce este vechi și perimat, asigurîn- du-se astfel un climat favorabil promovării noului în producție, in conștiința socialistă a oamenilor muncii.
Gheorghe C1RSTEA
corespondentul „Scînteii"

Cuvîntul cititorilor
CUVINTUL

OAMENILOR MUNCII

Orificii prin care se risipește metalulȘtefan Kovacs și alți cinci muncitori de la întreprinderea de rețele electrice din Tîrgu Mureș : Lucrăm de mulți ani la șantierul de construcții-montaj din cadrul I.R.E. — Tirgu Mureș și executăm extinderi de rețele electrice, reparații capitale, lucrări de electrificare în sate, în cooperative agricole de producție, întreprinderi agricole de stat, stațiuni pentru mecanizarea agriculturii și in alte unități din mediul rural, din județele Mureș și Harghita. Cea mai mare parte a lucrărilor o formează rețelele electrice aeriene de joasă tensiune instalate pe stilpi din beton pre- comprimat de tipurile SE/,, SE, o, SEu. Pentru echiparea cu izolatori, acești stilpi sînt prevăzuți cu orificii in care se fixează suporții. Treaba n-ar fi complicată, dacă orificiile n-ar fi deformate ori umplute cu resturi de beton. La un mare număr de stilpi, după eforturi suplimentare pentru desfundarea și corectarea orificiilor, abia reușim să obținem 2—3 care pot fi utilizate. Construcția rețelelor electrice aeriene nu se poate face însă decît respectînd un anumit . coronament : cel orizontal, prin folosirea consolelor metalice cu brățări sau cel vertical, care este mai avantajos, prin folosirea suporților curbi fi

xați în 3—3 orificii. Cum nu reușim să avem numărul de orificii necesare pentru montarea coronamentului vertical, sintem nevolți să trecem la echiparea liniei cu coronament orizontal. Aceasta presupune aprovizionarea cu alte materiale, respectiv alte tipuri de izolatori și console metalice și restituirea celor procurate pentru coronament vertical. Toate acestea determină pierderi de timp, forță de muncă și cheltuieli de transport suplimentare și, ceea ce este mai important, consum sporit de metal cu circa 30 la sută.Asemenea neajunsuri ar putea fi ușor evitate dacă furnizorii stupilor — întreprinderile de materiale de construcții din Oradea, Roman, Deva, Buzău și întreprm- derea de prefabricate din beton Timișoara — ar respecta tehnologia de fabricare a stilpilor și ar utiliza la obținerea orificiilor dornuri în loc de țeavă P.C.V., care se deformează ușor.Dacă ni se livrează numai stîlpi corespunzători, cu orificii desfundate, perpendiculare pe axa acestora, numai la unitatea noastră am putea economisi anual circa 30 tone metal. Sperăm că, de această dată, demersul nostru va fi luat în seamă.
Trasee... ale indisciplineiTitus Ciortescu, activist cultural, Slatina : Navetiștii și alți călători de pe traseele de autobuze ale I.T.A., Slatina — Găneasa — Mo- runglav și Slatina-Dobrețu, de la o vreme întîmpină mari greutăți, fiind nevoiți să aștepte în stații ore în șir sau să apeleze la alte mijloace de transport ocazionale, deși au abonamente plătite anticipat.De 3—4 ori pe săptămînă autobuzele nu circulă, iar în locul lor nu sint îndrumate altele pe aceste trasee, șoferii nu dau dovadă de solicitudine, întîrzie etc. La sesizările navetiștilor, șeful autobazei nr. 2 Slatina și impiegații de miș

care „justifică" aceste neajunsuri prin lipsa mașinilor de rezervă. S-ar putea ca și aceasta să fie una dintre cauze. Dar lipsurile existente se datorează, în primul rinei, indisciplinei șoferilor, care nu respectă graficul de circulație, întreținerii necorespunzătoare a mașinilor, controlului sporadic, superficial, făcut de organele I.T.A. pe aceste trasee. Intervențiile la conducerea I.T.A.—Olt, pentru a lua măsuri de înlăturare a acestor nereguli au rămas pină in prezent fără răspuns, iar navetiștii continuă să intirzie la servici, din cauză că mașinile nu circulă cum trebuie.
Degeaba se grăbesc instalatorii...Gheorghe Tăutan, profesor, Arad: Stațiunea Moneasa, care se bucură de un bun renume, cunoaște în prezent un amplu proces de transformări și înnoiri edilitare. Vechilor frumuseți li se adaugă altele noi, realizate prin munca unită a cetățenilor și edililor locali. In scrisoarea de față doresc să mă refer la un aspect ce afectează ritmul de lucru al instalatorilor de la șantierul nr. 4 instalații Arad. . Acesta execută lucrări la termocentrala ce va servi viitoarele complexe hoteliere și balneare, precum și

blocul de locuințe destinat personalului muncitor din stațiune. I.J.G.C.L. Arad nu a asigurat încă pentru acest obiectiv două cazane de aburi, patru rezervoare pentru combustibil, cu o capacitate 50 000 litri fiecare, 16 pompe, cum și alte piese și materiale de care termocentrala de la neasa nu poate fi terminată, stind . lucrurile, se așteaptă partea conducerii I.J.G.C.L.mai multă preocupare pentru aprovizionarea cu materialele necesare, mai ales că este vorba de un obiectiv propriu al acestei întreprinderi.

de
Arad

Ecouri la sesizările rubricii

de a stabilit a stilului acest do- aspectele

facultativă ?“, ne-a comuni- semnalate au

FLOAREA-SOARELUI Șl PORUMBÎN LANURI DE

paradisul buruienilor

nici măcar cu o pra-
Zile de vara in Cișmigiu

a cultu- ogoare- stabilite sarcinile

a unor deficiențe ce țin, în primul unor de mun-agricole întir-

ALE UNOR UNITĂTI DIN VRANCEA

Departe de șosea, de „ochii controlului
Termenul final pentru încheierea lucrărilor de întreținere a culturilor in județul Vrancea, stabilit de către comandamentul pentru agricultură, este 20 iunie. Planul de măsuri stabilește și mijloacele principale prin care organizațiile comunale de partid, conducerile consiliilor agroindustriale și unităților agricole trebuie să acționeze pentru realizarea acestui obiectiv. Primul și cel mai important se referă la necesitatea participării la lucrările de întreținere rilor a tuturor lucrătorilor lor, potrivit programelor pentru fiecare cultură șizilnice ce revin fiecărei formații de muncă. Pe ansamblul județului a- ceasta echivalează cu o forță mecanică și umană capabilă să prășească zilnic, mecanic și manual, cel puțin 4 500 hectare. Or, aceasta înseamnă că o prașilă mecanică și manuală la suprafața cultivată cu sfeclă, floarea-soarelui și cartofi în județul Vrancea nu trebuie să depășească; 3 zile, iar la porumb 9 zile.Realizările de pînă acum sint foarte aproape de cele stabilite in grafic. Lanurile cu sfeclă sau porumb de la Tîmboiești, Gugești, Cimpi- neanca, Adjud, Mărășești, Ciorăști, Tătăranu pot fi date drept puncte de referință în acest sens. Aici, ca și în multe alte unități a- gricole din județul Vrancea, lanurile cu sfeclă și floarea-soarelui sint pregătite acum pentru 'perioada de formare a rodului, iar la porumb, prașilele mecanice sînt executate nu atit pentru combaterea buruienilor, cît pentru conservarea apei în sol.

Trebuie să semnalăm însă faptul că pe alocuri cimpul este împestrițat cu nedoritele fișii de culturi îm- buruienate. Ce-i drept, nici una dintre ele nu poate fi văzută de la marginea șoselelor asfaltate, dar odată ce intri pe drumurile de hotar ale cooperatorilor din Vînători, Vulturu, Focșani, Suraia, Milcov, efectul păgubitor al unui asemenea mod de organizare poate fi constatat în fiecare solă. Iar dacă la acestea mai adăugăm că toate aceste fișii im- buruienate figurează în evidențele unităților respective ca și gata prășite, avem în față situația deloc îmbucurătoare a soartei pe care ar putea s-o aibă culturile de pe a- ceste suprafețe. Pentru că, oricite argumente de natură așa-zis obiectivă s-ar aduce, nu poate fi explicat în nici un fel faptul că după o lună de la declanșarea campaniei de întreținere pe aceste suprafețe nu s-a intervenit încă șilă manuală.Ca urmare organizatoricerînd, de lipsa repartizării sarcini precise pe formații că, în unele cooperative lucrările de întreținere sîntziate cu cel puțin o săptămînă față de grafic. Nu este vorba numai de o întîrziere scriptică, ci tocmai de una impusă de starea de îmburuienare a lanurilor, întîrziere care face ca în unele locuri culturile să nu se mai poată vedea dintre buruieni. Este adevărat, sînt doar cazuri izolate, dar acestea afectează in unele unități suprafețe de ordinul sutelor de hectare. în cazul cooperativelor

agricole din Hîngulești, Urechești, Bodești, Corbița, Vulturu, aceste întirzieri de la primele prașile pun acum în pericol de îmburuienare toate culturile. Am intîlnit aici, ce-i drept, o concentrare mare de forțe în cimp pentru recuperarea întîr- zierilor, dar acest ritm ar putea fi mult sporit prin prezența în cimp, în fruntea cooperatorilor, a factorilor răspunzători din partea conducerilor cooperativelor respective și comandamentelor locale.Pină la expirarea termenului stabilit pentru încheierea actualei campanii de întreținere a culturilor în județul Vrancea, au mai rămas doar 8 zile. Ținînd seama că în acest răstimp cu forțele existente în județul Vrancea se pot prăși cel puțin 45 000 hectare, rezultă că nu se ridică nici o problemă în legătură cu posibilitățile de încheiere în bune condiții a acestor lucrări. Important este ca pretutindeni să fie întărite ordinea și disciplina în care vor acționa formațiile de mecanizatori și cooperatori.
IosiL POP

• Un răspuns detaliat a trimis de această dată redacției Ministerul Turismului la o notă de revenire, publicată în „Scinteia" nr. 11 370. Biroul executiv al Consiliului de conducere al ministerului, se menționează în răspuns, a analizat activitatea compartimentului scrisori și audiente și măsuri de îmbunătățire și conținutului muncii în meniu. De asemenea,sesizate în legătură cu activitatea unor cabane montane au fost dezbătute la consfătuirea cu cabanierii și reprezentanții organelor centrale și ai unităților care administrează cabane turistice, organizată în luna mai la Sinaia. Cu acest prilej, s-au prelucrat din nou prevederile reglementărilor în vigoare, referitoare la funcționarea cabanelor turistice și la rolul acestora în desfășurarea turismului montan, inclusiv, asistența și găzduirea care trebuie să li se asigure turiștilor, fără nici o restricție.• La nota „Aplicarea sentințelor judecătorești este Ministerul Justiției cat că problemele

fost reținute de colectivul de specialitate din cadrul acestuia, spre a fi avute în vedere la eventualele propuneri de îmbunătățire a Legii nr. 25'1976, privind încadrarea într-o muncă utilă a persoanelor apte de muncă. Cu privire la greutățile pe care le întimpină întreprinderea de transporturi auto, precizează răspunsul, aceasta poate uza și de alte modalități execuțio- nale pentru recuperarea creanței, cum ar fi executarea silită asupr bunurilor mobile și imobile ale d bitorului în cauză. .ia •.i > î* ■• „Promisiuni reci pentru hri. % 'caldă" se intitula nota apărută irîB „Scinteia" nr. 11 382, la care întreprinderea de agrement și producție industrială pentru turism București ne-a răspuns că a fost montat pavilionul P. 54 la sectorul Co- tești al întreprinderii miniere Cîmpulung-Argeș.• Ca urmare a notei „N-aveți un bilet în plus ?“ din „Scinteia" nr.11 401, conducerea I.T.B. a luat măsuri de înființare, la capătul de la aeroportul Băneasa al traseului de troleibuze 81 și 82, a unui punct de distribuire a tichetelor de transport.

„Perlan... aer

La cooperativa agricolă din Timboești, prâșitul culturilor este acum pe 
terminate. Lanurile curate cu plante viguroase constituie o mărturie a răs
punderii cu care s-a lucrat aici la executarea acestei importante lucrări Foto : Iosif Fop

„Perlan... aer" și „Tim... aer". Iată două denumiri pe care responsabilii unor magazine din Satu Mare propun să fie înscrise pe unele cutii livrate de întreprinderea de detergenți Timișoara. Și aceasta, pentru un motiv cit se poate de întemeiat : în unele din cutiile trimise in ultimul timp sătmărenilor, pe care scrie „Perlan albastru" sau „Tim", întreprinderea timișoreană a împachetat nu detergenți

ci... aer. Nu nici un dubiu rul n-ar fi fost „ambalat" direct din in- treprindere, deoarece respectivele cutii (cu aer) ajunse pînă in magazinele sătmărene sint perfect închise, neprezentînd absolut nici o fisură prin care să se fi scurs, eventual, praful cu pricina. Recordul livrărilor de „detergenți" din... aer s-a „omologat" zilele acestea la magazinul „Unic", unde într-o

există că ae- singură ladă de carton s-au găsit nu mai puțin de 4 (patru) cutii de „Perlan albastru" goale-goluțe. Adică aer în. valoare de... 28 de lei. Dar cum cu aer nu se pot spăla rufele, e cazul ca vinovății de aceste neglijențe să fie bine „săpuniți" de conducerea întreprinderii timișorene, astfel incit de practicile de acest gen să se a- leagă cu adevărat... praful. (Octav Gru- meza).

plecate „în interes de serviciu". Poți să crezi altfel, cind vezi camionul 23-B-6696 plin ochi cu sticle goale de „Ci-co“, decît că merge la fabrică pentru a le preschimba cu altele pline ? Poți să-l contrazici pe șoferul Ștefan Alexandru, care îți demonstrează cu acte în regulă că mașina pe care o conduce (21-B-3274) portă ți-vă este, el — merg buie benzina și
trans- „Uita-lemne ?cît de încărcată că mie — zice nu-mi place să în gol, că tresă economisim motorina,

nu ?“ Da ! Te pomenești că tot „spiritul de economie" l-a făcut să se abată de la traseul stabilit, pentru a fi nelipsit de pe stadion. Atunci să ne mai mire isprava șoferului Ion Iancu de la I.T.A. București, a venit ditamai goluț ?După de La culație al Miliției nicipiului București, în jurul stadionului „Steaua" au fost depistate nu mai puțin de 70 de mașini ale statu-

care la meci cu un autobuzcum am Serviciul
gol-aflat cir- mu-

lui, din București și din provincie, ceastă privință, dența face casă fie egal : 35 din București, provincie.Sintem informați că și în viitor se vor întreprinde acțiuni de depistare a unor astfel de șoferi-suporteri, pentru a... suporta din propriul buzunar benzina consumată, pagubele pricinuite statului, plus sancțiunile prevăzute de lege pentru astfel de abateri. (P. Buzoianu).

în a- coinci- scorul mașini 35 din

Cu camioanele la.Ferindu-și ochii dogoarea soarelui amiază, care pătrundea nemilos prin parbrizul încins al mașinii 31-IF-2497, o femeie. încerca să-și frece tîmplele cu mîna. Văzind-o, circulație— Nu bine ?— Mi-e bolnavă...— Și pe cine așteptați ?— Aștept să vină șoferul. Mai bine zis

de de
un agent de a întrebat-o: vă simțițirău. Sînt

să se termine meciul...Pe bolnavă o chema Elena Panciu, din comuna Ulmeni-Ilfov. și fusese trimisă la spital in București. Șoferul trăsese mașina pe dreapta și o lăsase pe femeie acolo, pe marginea drumului, in timp ce el se dusese glonț pe stadion.întimplarea s-a trecut miercuri, 6 nie, la stadionul Ghencea. Cu multinte de încenerea cuplajului fotbalistic,
pe- iu- din îna-

fotbaltoate străzile din jurul stadionului erau ticsite de mașini : camioane, cu și fără remorci, autobasculante, autodubițe, ba chiar și o automacara și o auto- betonieră. La ora aceea de amiază, toate trebuia să se afle pe șantiere, la lucru, Ia transporturi de materiale. Toate aveau foi de parcurs, toate figurau în evidențele autobazelor, garajelor și coloanelor auto de care aparțineau ca fiind

.N-avem răcoritoare. Luați pufuleți"»■începînd de trecut, municipiul gu Mureș are o nouă și modernă autogară de călători. în zi, de serviciile neficiază circa de oameni, care mai mult treime sînt ; permanent.într-o zonă cu trafic atît de intens, firesc ar fi ca și comerțul să fie pe măsură. Cu ce este prezent însă comerțul în această

anul Tir-fiecare ! ei be-40 000 dintre de o abonați

mare și modernă autogară ? Cu niște tarabe la care se vînd înghețată, cite va articole de papetărie... Nici o băutură răcoritoare. Tocmai acum, vara. Ba nu, se rhai vînd și... semințe, care poluează peroanele și împrejurimile. Ce-i drept e drept : întreprinderea comercială de stat pentru mărfuri alimentare a înființat aici, de curind, un

chioșc „alimentar" foarte arătos. Dar pe cit de arătos, pe atit de sărac în produse. S-a „specializat" in vînzarea de bomboane și., pufuleți. Curios este și programul arătosului chioșc alimentar : între orele 6 și 15, deși ultima cursă pleacă din autogară abia la ora 23.Iată tot atîtea teme de meditație pentru factorii de resort. (Gheorghe Giurgiu).
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Sosirea in Capitală a ministrului afacerilor externe 
și cooperării al Republicii MaliLuni după-amiază a sosit în Capitală ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali, Alioune Blondin Beye, care la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România face o vizită oficială in țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

CronicaLuni, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a avut o întrevedere cu delegația guvernamentală din Republica Guineea Ecuatorială, formată din Ondo Obiang Alogo, ministrul sănătății, șl Ondo Mane Ondo Avang, guvernatorul Băncii populare a acestei țări.In cadrul convorbirii au fost abordate aspecte privind dezvoltarea cooperării economice dintre Republica Socialistă România și Republica Guineea Ecuatorială.
★La Neptun a avut loc Consfătuirea reprezentanților băncilor din țările membre ale C.A.E.R. — Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. La lucrări au luat parte, de asemenea, reprezentanții Secretariatului C.A.E.R., Băncii internaționale de colaborare economică și Băncii internaționale de investiții.Pârticipanții la consfătuire au efectuat un schimb util de păreri într-o serie de probleme curente ale

Ample manifestări 
politico-educative și artistice 

în cadrul acțiunii : 
„ÎNTÎLNIREA TINERETULUI 

CU ISTORIA - 
COSTEȘTI 1979"în apropierea milenarei fortărețe dacice de la Costești din Munții Orăștiei, într-un frumos cadru natural, peste 20 000 de tineri și oameni vîrstnici din județul Hunedoara și județele vecine au participat la ample manifestări politico-educative și cultural-artistice prilejuite de încheierea celei de-a Xl-a ediții a întil- nirii tineretului cu istoria — manifestare tradițională a tineretului care s-a desfășurat timp de o lună în județul Hunedoara.Deschiderea festivă a fost precedată de simpozionul „vestigii hunedo- rene, mărturii ale existenței și continuității poporului român, ale luptei pentru libertate socială șl națională" și de spectacolul concurs al interpre- ților de muzică populară, „voci tinere". la care ău luat parte tineri din 17 județe ale țării. A urmat apoi un cuprinzător spectacol de evocare, intitulat, „Pe vatra Daciei străbune", care a redat in mod sugestiv, prin imagini artistice de calitate, secvența din isțoria poporului român, lupta sa pentru independență, progres și civilizație.In continuare, un mare număr de ansambluri artistice de amatori so- Jjșțj, yocali și instrumentiști au evoluat ^pe două scene in amfiteatrul natural al costeștilor. De un. deosebit succes s-au bucurat și gala. Iapreați- Ior concursului interjudețean al creatorilor de poezie revoluționar-patrio- tică, „Sub flamuri de partid biruitoare", la care au luat parte creatori de poezie patriotică din 13 județe ale țârii. Demonstrațiile de gimnastică, handbal, volei și judo prezentate de sportivi de frunte ai județului au încheiat vasta acțiune desfășurată timp de o lună, aici, la Hunedoara. (Sabin Cerbu).
OAMENI

(Urmare din pag. I)valoare cunoștințele dacă desfășoară activitate inferioară pregătirii lor. ită de ce, așa cum s-a indicat la :centa consfătuire, trebuie să se urmărească in permanență înfăptuirea prevederilor legii privind organizarea săptămînală a cursurilor de ridicare a nivelului de cunoștințe teh- nico-profesionale și de reciclare a tuturor muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor, precum și a cursurilor de scurtă durată pentru pregătirea muncitorilor calificați, a inginerilor în domenii în care n-au lucrat pînă acum.
UN RAPORT RAȚIONAL ÎNTRE 

PERSONALUL PRODUCTIV ȘI CEL 
AUXILIAR. Eficiența utilizării potențialului uman al țării depinde in mod hotărîtor de activitatea practică pe care o desfășoară fiecare om al muncii. După cum se știe, creșterea venitului național este în primul rînd rezultatul muncii direct productive. Or, in unele întreprinderi persistă o serie de neajunsuri în folosirea forței de muncă, menținîndu-se un raport necorespunzător între personalul productiv și cel auxiliar sau neproductiv. Din această cauză, se întîmpină greutăți în desfășurarea producției, crește în mod artificial necesarul de forță de muncă. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., nu ne putem plinge de lipsa forței de muncă atît timp cît, în economie, personalul auxiliar și neproductiv reprezintă aproape 20 la sută : chiar și in construcții nu putem spune că nu avem forță de muncă atunci cînd 15—20 la sută din cei de pe șantiere sint funcționari, personal de observație.La Congresul consiliilor oamenilor muncii s-a stabilit ca personalul auxiliar să se califice intr-o meserie 

oaspetele a fost întîmpinat de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Constantin Oancea, adjunct al ministrului, alte persoane oficiale.Era prezent Boubacar Diallo, ambasadorul Republicii Mali în țara noastră.
zileiactivității băncilor din țările membre ale C.A.E.R., precum și cu privire la situația de pe piețele valutare internaționale.Consfătuirea s-a desfășurat într-o atmosferă de colaborare prietenească și deplină înțelegere reciprocă.

★Luni a avut loc în Capitală o manifestare culturală dedicată Zilei naționale a Republicii Filipine.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., Asociației de prietenie româno-filipineze, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, un numeros public.Au fost de față Delfin R. Garcia, ambasadorul Republicii Filipine la București, membri ai ambasadei.
★Luni a sosit în Capitală Adel Naj- muldeen Jarrah, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al statului Kuweit în Republica Socialistă România. (Agerpres)

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

Sportivi români în întreceri peste hotareNadia și Emilia s-au înapoiat in CapitalăIeri, s-au înapoiat în Capitală, venind de la Tokio, tripla campioană olimpică și campioană europeană absolută, Nadia Comaneci, vice- campioana europeană Emilia Eberle, care, după cum se știe, au reprezentat țara noastră la „Cupa mondială"
TENIS: Formația României pentru meciul cu echipa R.F. GermaniaIeri a sosit în Capitală cunoscutul nostru campion de tenis Ilie Năstase, care alături de Dumitru Hărădău, Florin Segărceanu și Traian Marcu va participa in selecționata României la meciul pentru „Cupa Davis", cu selecționata R.F. Germania, meci ce se va desfășura vineri, sîmbătă și duminică, la arena Progresul din Ca
La Bacău a cîștigat... selecția talentelor

CAMPIONATELE ȘCOLARE DE FOTBAL 
IN FAZA FINALELOR JUDEȚENEîn duminica în care F.C. Argeș și Steaua jucau meciul derbi al ante- penultlmei etape din divizia A, iar, la Arad, Gloria producea surpriza acestei etape, învingînd-o pe U.T.A,. la Bacău, în parcul sportiv „23 August" din centrul orașului, peste o mie de spectatori — elevi, părinți, cadre didactice — trăiau emoțiile jocului echipelor finaliste din campionatul școlar. — faza județeană, la categoriile 13—14 și 15—16 ani.Finala celor în vîrstă de 13—14 ani au jucat-o reprezentativele școlilor generale nr. 2 Comă- nești (antrenor prof. Aurel Văcărașu) și nr. 23 Bacău (prof. Cornel Ciocoiu). Au cîștigat băcăuanii, cu 4—3, probabil, și datorită sprijinului galeriei.Cel mai important cîștig a fost însă selecția efectuată de antrenorii 

TEMEINIC PREGĂTIȚIde bază și să lucreze o parte din timp direct în producție. Este o măsură atît în interesul economiei naționale, cît și în folosul personal al fiecărui lucrător. Din păcate, într-un șir de întreprinderi, în aplicarea acestei măsuri s-a manifestat inconsecvență, fiind încă destul de rare cazurile în care se poate vorbi de o eficiență certă a acestei acțiuni. După cum s-a subliniat din nou la recenta consfătuire, este necesar ca în toate întreprinderile personalul auxiliar și neproductiv să lucreze cel puțin o jumătate din timpul de muncă în producție, în activitatea de bază. în fSlul acesta, personalul auxiliar va avea un dublu avantaj : 1) va căpăta o calificare și 2) va obține un cîștig în plus.
TOȚI SPECIALIȘTII SĂ LUCRE

ZE NEMIJLOCIT ÎN PRODUCȚIE. Cu atît mai necesar este ca și specialiștii din întreprinderi, indiferent de serviciile in care sînt angajați, să lucreze cel puțin o jumătate din timpul de muncă nemijlocit în proiectare, în concepție sau în producție, în meseria de ingineri sau tehnicieni pe care o au. Statul cheltuiește peste 120 000 lei pentru formarea unui cadru cu pregătire medie și peste 150 000 lei pentru un specialist cu pregătire superioară. Cum este răsplătit acest efort ? Nicidecum prin plasarea în locuri călduțe, departe de miezul fierbinte al producției, ci prin implicarea directă, zi de zi, în soluționarea problemelor concrete legate de proiectarea și asimilarea în fabricație a noi produse, de aplicarea rezultatelor cercetării științifice, de pregătirea producției, de perfecționarea tehnologiilor etc. Există o bună experiență acumulată în acest sens în județele Brăila și Maramureș, unde acțiunea de integrare efectivă a specialiștilor în activitatea

Vizita delegației parlamentare 
indiene

tv
In continuarea vizitei pe care o întreprinde în țara noastră, delegația parlamentară indiană, condusă de K. S. Hegde, președintele Camerei Reprezentanților, a avut, luni dimineață, o întrevedere cu tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.în cadrul convorbirii au fost evocate cursul ascendent al relațiilor dintre România și India, conlucrarea rodnică dintre cele două țări pe baza importantelor înțelegeri stabilite cu ocazia dialogului la nivel înalt de la București și Delhi, exprimîndu-se, totodată, dorința de a dezvolta în continuare aceste raporturi pe multiple planuri. întrevederea a prilejuit, de asemenea, un schimb de vederi referitoare la activitatea parlamentelor din cele două țări, subli- niindu-se necesitatea amplificării în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre ele. In acest cadru a fost evidențiat rolul care revine parlamentelor și parlamentarilor pen
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 iunie. In țară : Vreme In ge
neral Instabilă, cu cer temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, mai ales sub 
formă de aversă, însoțite de descărcări 
electrice în estul țării și Izolat în rest.

de gimnastică, unde s-au comportat strălucit, cucerind 4 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz.După întrecerile de la Tokio, gimnastele noastre au participat la concursuri demonstrative în orașele Yokaigi și Nagoya.
pitală. Tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii partidelor se va efectua în cursul zilei de joi.De ieri se află, de asemenea, la București și echipa de tenis a R.F. Germania alcătuită din următorii jucători : Jtirgen Fassbender, Peter Elter, Ulrich Marten și Max Wtinsch- lig.

de la centrul de juniori S.C. Bacău și școala generală nr. 30 (al cărui club școlar de fotbal are peste zece ani vechime) din rîndurile celor 12 echipe prezente la turneul final județean : 18 băieți de 13 și 14 ani din comunele Răcăciuni, Traian, Tîrgu- Trotuș și Negri au fost aleși pentru aptitudinile lor fotbalistice, iar, de la toamnă, aceștia vor veni la Bacău, unde pe lingă școlarizarea normală vîrstel, vor primi și instruirea sportivă specială...în finala categoriei 15—16 ani, a învins echipa liceului industrial nr. 1 Bacău (prof. Ion Pighidas), cu 4—1, pe adversarii de la liceul industrial nr. 1 Moinești (prof. Virgil Mîrț).
V. M.

de concepție sau de producție este riguros urmărită deopotrivă de organizațiile de partid din întreprinderi și de organele locale de oartid. în fond, fiecare specialist care își îndrăgește cu adevărat meseria trebuie să facă tot ce este posibil pentru a fi la curent cu noutățile din domeniul lui de activitate, să acționeze pentru valorificarea propriilor cunoștințe în activitatea de proiectare, concepție și de producție.Așa cum s-a arătat la recenta consfătuire, se observă tendința de a se orienta activitatea cadrelor de specialitate nu jos, în unități, ci spre întocmirea a tot felul de studii, prin care de fapt se încearcă să se justifice neîndeplinirea planului. Există, de asemenea, lipsuri serioase in organizarea muncii in ministere și la celelalte organe centrale, in exercitarea controlului, in asigurarea asistenței corespunzătoare in unitățile economice. După cum a subliniat secretarul general al partidului, trebuie bine înțeles că producția nu se realizează in birouri, ci jos, in unități, pe șantiere, în mine, in activitatea practică.Ridicarea nivelului de calificare și instruire generală a oamenilor muncii, asigurarea unei corelații optime între muncitorii productivi și cei neproductivi sau auxiliari, folosirea specialiștilor în domeniile pentru care s-au pregătit și corespunzător exigențelor modernizării și ridicării calitative a activității productive — sînt tot atîtea direcții principale în care trebuie să acționeze perseverent organele și organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor, ale centralelor și ministerelor, spre a asigura o mai mare eficientă în utilizarea forței de muncă, conferindu-i caracterul de principal factor intensiv al creșterii eficienței economice. 

tru mai buna cunoaștere și apropiere intre popoare, pentru extinderea și consolidarea colaborării generale intre state, pentru cauza păcii și Înțelegerii între națiuni.Președintele Marii Adunări Naționale a oferit un dineu in onoarea oaspeților. în timpul dineului s-a toastat in sănătatea conducătorilor celor două țări, pentru prietenia dintre România și India, pentru colaborare și pace în întreaga lume.După-amiază, parlamentarii indieni s-au întîlnit cu ministrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei. în cadrul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, au fost a- bordate probleme ale dezvoltării in continuare a colaborării șl cooperării în diverse domenii de activitate dintre cele două țări.în cursul aceleiași zile, parlamentarii din India au vizitat întreprinderea de mașini grele și noi cartiere de locuințe din Capitală. (Agerpres)
Vînt slab pînă la moderat, cu inten
sificări locale, de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, Izolat mai coborîte 
în estul Transilvaniei, iar maximele în
tre 18 șl 28 de grade, local mai ridicate. 
Izolat, condiții de grindină. In Bucu
rești : Vreme ușor instabilă, cu cer 
variabil, favorabil averselor de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice în cursul 
după-amlezelor. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperatura ușor variabilă.

Trofeul „Jadran” t Medalii 
pentru luptătoriîn cadrul competiției internaționale de lupte greco-romane pentru trofeul „Jadran", desfășurată in localitatea iugoslavă Pola, sportivul român Ștefan Negrișan s-a situat pe primul loc la categoria 62 kg, fiind urmat de Mihail Prohudin (U.R.S.S.). Dintre ceilalți luptători români s-au evidențiat George Minea (74 kg) și Andrei Vasile (100 kg), clasați pe locul doi la categoriile respective, precum și Gheorghe Glonț, care a ocupat locul trei la categoria 82 kg.

„Regata Praga" : Succese 
ale canotoarelorîn ultima zi a competiției internaționale de canotaj academic „Regata Praga", sportivele românce au obținut alte două victorii. în proba de 4 plus 1 rame, echipajul Florica Dospinescu, Elena Avram. Maria Tă- naSe, Elena Oprea și Aneta Matei a ocupat primul loc, cu timpul de 3’15”53/100, fiind urmat de Cehoslovacia — 3T9”99/100. Proba de 8 plus 1 a fost cîștigată de echipajul' României — 3’03”29/100, secundat de cel al Cehoslovaciei — 3’09”49/100.Reamintim că în prima zi de întreceri, Elena Oprea și Florica Dospinescu au terminat învingătoare in proba de schif doi fără cîrmaci.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL : SUEDIA — ANGLIA 0—0Cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înființarea Federației suedeze de fotbal, la Stockholm s-a disputat întîlnirea amicală dintre selecționatele Suediei și Angliei. Partida, la care au asistat peste 35 000 de spectatori, s-a încheiat la egalitate : 0—0.Au jucat următoarele formații : Suedia : Moeller — Borg, Arvidsson, Aman, Erlandsson (K. Johansson), Nordgren, Linderoth, Torstensson, Groenhagen, Cervin, S. Johansson (Nilsson) ; Anglia : Shilton — Anderson, Hughes, Watson (Thompson), Cherry, McDermott (Wilkins), Keegan, Currie (Brooking), Francis, Woodcock, Cunningham.

CAMPIQANE : AJAX, DUKLA, 
S.V. HAMBURGCampionatul olandez a fost cîștigat de echipa Ajax Amsterdam — 54 puncte din 34 meciuri, urmată in clasament de formațiile Feyenoord Rotterdam — 51 puncte și P.S.V. Eindhoven — 49 puncte.

în orașul Mărășești, în apropierea gării, cooperația de consum a construit un elegant hotel cu 60 locuri de cazare (in camere cu încălzire centrală). Noul hotel dispune de un restaurant, braserie și cafe-bar, care dispun in permanență de excelente preparate culinare și produse de

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Roman-foileton : Poldark, Relua
rea episodului 16

10.55 Festivalul național „Cîntarea 
României”. Clntecele Oltului. Se- 
lecțiuni de la faza interjudețeană 
Rm, Vîlcea, cu participarea jude
țelor Sibiu, Argeș, Vîlcea

11.15 In alb șl negru : Lassie 
12,00 Telex
12.10 închiderea programului
17,00 In direct de la Politehnică (consul

tații pentru admiterea în învăță- 
mintul superior). Fizică : Optica 
fotonlcă

17.25 Curs de limba engleză
17.45 Manila '79 — reportaj
18.10 Coloane în amiază. Triptic poetic
18.25 Tribuna TV. Măsura patriotismu

lui — faptele
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 La ordinea zilei In economie
19.25 Ancheta TV : „Peretele"
19.35 Seară de teatru : „Hora sărutului" 

de Arnold Wesker. Premieră pe 
țară.

a,10 Podiumul laureaților. Tenorul Ionel 
Volneag, solist al Operei din Iași

21.35 Telejurnal

PROGRAMUL I
19,00 Telejurnal
19,15 Film serial pentru copil : Săgeata 

neagră
19,40 Muzică populară
19.55 Viața economică
20.30 Melodii lirice
20.45 Nisipul cîntător — reportaj TV 
21,00 Muzică de cameră. Trei piese

tentezi pentru clarinet și pian de 
Robert Schumann. Interpretează 
Karl Leister șl Christoph Eschen- 
bach ; Cvartetul nr. 2 în Sol major 
op. 22 de George Enescu în in
terpretarea cvartetului Napoca, 
condus de ștefan Ruha

21,35 Inscripții pe celuloid t Teatrul 
Mansundai

în runda a 7-a a turneului de șah de la Kecskemet, marele maestru român Mihai Șubă a remizat cu Honfi (Ungaria), rezultat consemnat și in partida Vaganian-Vogt.Lider al clasamentului se menține Noceiras (Cuba), cu 5,5 puncte, urmat de Vaganian (U.R.S.S.) — 5 puncte, Mihai Șubă (România) — 4,5 puncte, Farago (Ungaria) — 4 puncte (1) etc.După 9 runde, In turneul feminin de șah de la Novi Sad, conduce Nana Aleksandria (U.R.S.S.), cu 7,5 puncte, urmată de Hana Erenska (Polonia) — 6,5 puncte, Suzana Veroczy (Ungaria) — 6,5 puncte. Dana Nuțu (România) — 6 puncte (1) etc.în runda a 8-a, Dana Nuțu a In- vins-o pe Milivojevici (Iugoslavia), iar în runda a 9-a a întrerupt partida cu Porubski (Ungaria).Atleta româncă Gabriela Ionescu s-a clasat pe locul doi în concursul internațional de pentatlon de la Praga, totalizînd 4 323 puncte, fiind urmată de Koblas (Cehoslovacia) — 4 147 puncte și Cornelia Popa (România) — 4 060 puncte. Victoria a revenit campioanei europene Marta Papp (Ungaria) cu 4 567 puncte.în proba de decatlon, cîștigată. de atletul cubanez Salazar — 7 623puncte, sportivul român Vasile Bogdan ș-a situat pe locul șase, cu 7 187 puncte.
Campionatul cehoslovac a fost cîștigat de echipa Dukla Praga, care a totalizat 41 puncte (golaveraj 65—24), în 30 de meciuri disputate, urmată de formațiile Banik Ostrava — 41 puncte (44—22) și Zbrojovka Brno — 35 puncte.Titlul de campioană a R.F. Germania a revenit formației S.V. Hamburg, cu 49 puncte din 34 de jocuri, urmată de echipele V.F.B. Stuttgart — 48 puncte, F.C. Kaiserslautern — 43 puncte și Bayern Milnchen — 40 puncte.• în ultima zi a concursului internațional de la Soci, atleta sovietică Olga Vahrușeva a stabilit cea mai bună performanță mondială a anului în proba de 800 m, fiind cronometrată cu timpul de l’57”l/10.• în concursul internațional de la Bratislava, atleta sovietică Faina Melnik-Veleva a stabilit cea mai bună performanță mondială a sezonului în proba de aruncarea discului, cu rezultatul de 68,28 m.

patiserie cu specific moldovenesc. Tot la Mărășești, în imediata vecinătate a mausoleului, se află res- taurantul-terasă „Turist", care oferă vizitatorilor o gamă largă de gustări, preparate de cofetărie, răcoritoare etc. în fotografie : hotelul „Parc" din Mărășești.

R. P. BULGARIA

AutostradăHemus, vechea denumire a masivului muntos Stara Pianina, este numele atribuit de constructorii bulgari noii autostrăzi care va traversa acești munți, legînd printr-o panglică de asfalt cu circulație rapidă capitala Bulgariei cu orașul portuar Varna, de pe malul Mării Negre. Traseul cu o lungime de peste 800 kilometri, comportă numeroase construcții inginerești — poduri, un viaduct de 750 metri lungime situat la înălțimea de 125 metri, tuneluri ș.a.m.d. Șoseaua, cu o lățime de 29 m (existînd însă posibilități pentru o eventuală extindere ulterioară), va avea cite trei benzi de circulație de o parte și de alta. Pe mijloc urmează să fie instalat un gard despărțitor dintr-un material elastic, pentru atenuarea șocului în caz de accidente, iar pe margini se vor monta rețele de sîrmă. Construe-
R. P. POLONĂ

Preocupări pentru valorificarea 

superioară a cărbuneluiSilezia expediază zilnic circa 100 000 tone de cărbune pentru export, industria energetică, încălzitul locuințelor. în curînd, gama de utilizare a cărbunelui se va diversifica, „mineralul negru", cea mai mare bogăție a Poloniei, urmînd să devină materie primă pentru industria chimică. în acest scop, la sfirșitul anului trecut a fost adoptat un program guvernamental pe termen lung de valorificare la nivel superior a cărbunelui.Pînă acum acesta era folosit doar lntr-o mică măsură în industria chimică : prin anii ’20 a început fabricarea îngrășămintelor chimice din cărbuni. De dată mai recentă este producerea, în cantități reduse, a acetilenei, naftalinei, benzenului. Tot din cărbune se obține smoala, folosită la fabricarea cartonului. Programul amintit se bazează pe rezultatele lucrărilor, foarte avansate, ale cercetătorilor polonezi, în colaborare cu cei străini, în realizarea instalațiilor chimice de mare capacitate pentru prelucrarea cărbunelui. De pildă, la Institutul pentru prelucrarea chimică a cărbunelui din Zabrze a fost elaborat un proiect privind construcția unei instalații experimentale pentru producerea unui combustibil derivat din
cinema

• Frumoasa șl bestia : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Vom mai vorbi la vară : VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• In ochii tăi o întreaga lume > 
TIMPURI NOI — 14; 16: 18: 20.
• Severino : SCALA — 14.30;
l'i.Sfl; 18,90; 20.30, FESTIVAL — 
14,30; 16,30; 18,30; 20.30; FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : PATRIA — 14; 16.15; 18,30; 
20,30, CAPITOL — 14; 16,15; 18,30;
20.45, la grădină — 21. modern
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• O dramă la vinătoare : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Crăiasa zăpezii — 9,30: 11.30;
13,30: 15; 16,30. Brațele Afroditci
— 18; 20 : DOINA.
• Un trecător in ploaie : LUCEA
FĂRUL — 14; 16.15; 18.30; 20.30, 
BUCUREȘTI — 14; 16; 18,15 : 20.30, 
FAVORIT — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 
18; 20.15.
• înarmat șl foarte periculos ; 
CENTRAL — 14; 16: 18; 20.
• Vacanță tragică : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18 : 20.15, 
TOMIS — 9; 11.15: 13,30; 15.45: 18; 
20.
• Lanțul amintirilor : GRIVITA
— 9: 11,45: 14,30; 17,30; 20.30.
• Un om în loden : BUZEȘTI — 
15.30: 17,30: 20. la grădină — 21.
• Napoli se revoltă : DACIA — 
9: 11,15: 13.30: 15,45; 18: 20.
• Falansterul : BUCEGI — 16; 19.
• Dansul tobelor : GIULEȘTI — 
9; 12; 16; 19, MIORIȚA — 9; 12; 
16: 19.
• Mihai Viteazu ; LIRA — 16: 19.
• Praf sub soare : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20.
• Dragoste lungă de-o seară —
11.45, Și caii se Împușcă, nu-l asa7
— 14, E întotdeauna vreme fru
moasă — 16,15. Maclovla — 18.30; 
20.30 : CINEMATECA.
• Vestul sălbatic : MELODIA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15
• Clipa : PACEA — 15: 18,30,
• Cum se trezește o prințesă : 
FERENTARI — 15.30; 17,30: 19,30.
• Evadarea t COTROCENI — 15; 
17.30; 20.
• Să prinzi o stea căzătoare :

In atenția automobiliștilorLa Administrația Asigurărilor de Stat, automobiliștii pot contracta diferite feluri de asigurări facultative auto — care acoperă o serie de riscuri, altele decit cele cuprinse în cadrul asigurării prin efectul legii de răspundere civilă auto —. cum sînt : asigurarea globală pentru avarii — casco ; asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele produse ca urmare a accidentelor de circulație ; asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele produse de incendiu si calamități : asigurarea autovehiculelor pentru furt; asigurarea suplimentară pentru cazurile cind autovehiculul este con

semicircularăția a început simultan din ambele extremități ale șoselei. Conform prevederilor, pînă la sfirșitul actualului plan cincinal se va încheia tronsonul Sofia—Pazardgik.Totodată, se desfășoară lucrările de construcție a magistralei „Tra- cia", care va uni Sofia cu un alt oraș de pe litoral, Burgas, trecind prin Plovdiv, centru al tîrgurilor internaționale. Un tronson din această șosea va fi inclus în magistrala transeuropeană ce va străbate de la nord la sud 10 țări de pe continent, în fine, în momentul de față se lucrează la o a treia șosea — „Marea Neagră" — ce va lega pe uscat cele două principale porturi maritime bulgare — Varna și Burgas. Toate aceste șosele vor alcătui în final o autostradă semicirculară, de mare interes economic și turistic.

cocs, ce va fi utilizat în industrie și gospodăria comunală. Totodată, in anii ce vin se vor asimila și perfecționa tehnologii pentru gazeificarea cărbunelui destinat sintezelor chimice. Specialiștii polonezi au realizat o tehnologie rentabilă de obținere a benzenului din cărbune, care în curînd va deveni operațională, permițind economisirea anuală a unui milion tone de țiței. Iar benzenul rezultat este destinat, ca și cel obținut din țiței, fabricării fibrelor sintetice, stilonului, deter- genților, coloranților și altor chimicale.De peste doi ani se efectuează cercetări în vederea extragerii metanolului din huilă. Rezultatele sînt promițătoare, judecind după faptul că Centrala poloneză de produse petroliere a decis să deschidă o stație experimentală care va pune acest combustibil la dispoziția posesorilor de autovehicule. Noul produs va fi utilizat în locul benzinei, fără ca a- ceastă înlocuire să necesite modificări nici la motoare, nici la sistemele de alimentare a vehiculelor. Din metanol se vor produce, de asemenea, materia primă pentru fabricarea cleiurilor de tîmplărie și a unor materiale sintetice, precum și hidrocarburi pentru motoare și sinteze chimice. alcooluri superioare.
FLOREASCA — 9; 11; 13: 15,30:
17,45; 20, GRADINA PARC HOTEL
— 21,15.
• Vlad Țepeș i VIITORUL — 16; 
19.
• Inocentul 1 VOLGA — t; 11.30; 
14,30; 17; 19,30.
• Expresul de Buftea : POPULAR
— 18; 18; 20.
• Fortăreața Invizibilă : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Rodeo : GLORIA — 9; 11,15;

PT3.30: 15.«: lFr 20;i5.
• Vis de ianuarie s COSMOS — 
15; 17,30; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 21, GRADINA 
BUCEGI — 21,15.
• Al cincilea anotimp : FLACĂ
RA — 16; 18; 20.
• Viața merge Înainte : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, la 
grădină — 21.
• Ciocolată cu alune t PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Șeriful din Tennessee : GRĂ
DINA FLACĂRA — 21.
• Nea Mărin miliardar : GRĂDI
NA FESTIVAL — 21.
• Inspectorul Harry : GRĂDINA 
LIRA — 20,45. GRADINA TOMIS 
— 21.

teatre

• LINGVISTICA ÎN
EVOLUȚIE. Amănunte referitoare la numărul de limbi vorbite pe glob (despre care s-au făcut în mai multe rinduri referiri in cadrul acestei rubrici) și la evoluția lor, aduce un ghid lingvistic apărut în R.D. Germană. Din paginile sale aflăm că în lume se cunosc 5 651 de limbi, față de cifra de 3 000 avansată anterior. Peste 1 400 de limbi fac parte din categoria celor nerecunoscute ca fiind de sine stătătoare sau care sînt pe cale de dispariție — de exemplu 250 de limbi australiene vorbite în total doar de ceva mai mult de 40 000 de oameni, sau majoritatea celor 170 limbi ale indienilor nordamericanl. Se observă șl alt fenomen — foarte interesant. în Africa, limbi de largăcirculație, cum sînt suahili, io-

ruba, devin a doua limbă de comunicare pentru reprezentanții altor grupuri național-lingvis- tice, înlâturînd pe cele introduse de colonialiști. Uneori, pe suprafețe geografice restrînse se constată o mare concentrare de limbi vorbite. Recordul în acest sens îl dețin Noua Guinee și Irianul de vest — 1010 limbi. Din cele 4 200 limbi considerate independente, doar circa 500 sînt bine studiate, iar 1 500 n-au fost studiate aproape deloc. Peste 2/3 din toate limbile pămîntului nu au scriere, în pofida eforturilor depuse de state pentru depășirea acestui fenomen.
© „JURNALUL DE ÎN

CHISOARE AL LUI ALBIE 
SACHS". Așa se intitulează o piesă de teatru cu pronunțat

caracter politic, care se joacă în prezent pe scenele londoneze. Autorul, dramaturgul britanic David Edgar, înfățișează cazul real al lui Albie Sachs, un tî- năr avocat alb, din Africa de Sud, arestat în 1963 ca urmare a activității sale în favoarea drepturilor populației de culoare șl condamnat la detențiune, în condiții de strictă izolare, pentru o perioadă nedefinită. Demascînd ororile din închisorile sud-africane, piesa sugerează, într-o manieră emoționantă, atmosfera apăsătoare a „universului" penitenciar : la un moment dat, potrivit indicațiilor de regie, publicul spectator este invitat să păstreze două minute de tăcere absolută. Oftatul general de ușurare al spectatorilor după scurgerea acestei perioade, nu face decit să scoată și mai mult în evidență

torturile morale și fizice la care sînt supuși cei deținuți pentru opiniile lor democratice, in uriașa închisoare in care s-a transformat Întreaga Africă de Sud.
• CAMPANIE DE PO

LITEȚE. Guvernul din Singapore a inițiat o campanie națională de promovare a politeții și bunelor maniere in rîndul cetățenilor acestui stat Insular. Desfășurată, timp de două luni pe an, pe o perioadă de cîțiva ani, sub egida Comitetului pentru comportare politicoasă, campania atrage în această acțiune toate categoriile de cetățeni — de Ia muncitori și funcționari

pină la studențl, elevi, gospodine. Mijloacele audiovizuale sînt atrase din plin lâ această campanie. A fost turnat și un film intitulat : „Luați aminte la manierele dv 1“ Semnele acestei campanii sînt prezentate pretutindeni in magazine, restaurante, mijloace de transport sub forma unor lozinci de felul : „Politețea — modul nostru de viață".
• UNT FABRICAT ÎN 

VID. Cercetătorii și proiectan- ții sovietici au creat, pe lingă alte instalații noi destinate industriei alimentare, un inedit aparat de fabricat unt in vid.

Potrivit noii tehnologii, smîn- tîna se introduce intr-un recipient unde, în vid, se creează instantaneu granule de unt. Untul produs prin această tehnologie este mult mai puțin perisabil decit cel obișnuit și nu-și pierde nici gustul.
• LINXUL - UN ANI

MAL LA PREȚ. Af!a‘ p- cale de dispariție într-un șir de țări occidentale, de pildă Franța, risul sau linxul, mamifer a cărui acuitate vizuală s-a transformat într-un Izvor de metafore, a devenit cu atît mal prețios în ochii ecologilor. în- tr-adevăr,. s-a constatat că odată cu diminuarea puternică a acestei specii, s-a înregistrat o adevărată proliferare de cerbi, căprioare, porci mistreți etc. Or,

aceasta constituie o serioasă amenințare la adresa pădurii, Intrucit animalele respective devorează în timpul primăverii și verii mlădițele, iar în timpul Iernii rod scoarța arborilor tineri, ceea ce are drept rezultat scăderea îngrijorătoare a suprafețelor Împădurite. Or, rî- sul, mamifer de pradă, juca rolul unui adevărat „regulator" al șeptelului forestier. Pentru ca acest factor natural de păstrare a echilibrului naturii să acționeze din nou, autoritățile forestiere franceze au hotărît să- importe un număr de rlși, al căror preț a devenit, intre timp, foarte ridicat.
• MONUMENTE FE- 

NICIENE IN MALAYEZIA. în localitatea Pengkalan Kem-

pas, un sat ca oricare altul din vestul Malayeziei, sub rădăcinile seculare ale unor arbori tropicali au fost descoperite blocuri de granit, purțînd inscripții total diferite de cele caracteristice acestor meleaguri. Toate însemnele de formă ovală sînt dispuse vertical. Arheologii au conchis că inscripțiile sînt fenicie- ne și au fost săpate în piatră cu 2 500 de ani în urmă. Concluzia lor pune sub semnul întrebării întreaga istorie a descoperirilor geografice din această parte a lumii. După cum se știe, petroglifele feniciene nu au fost descifrate pînă acum. Blocuri de granit asemănătoare s-au găsit în Sarawak și Sumatra. Se presupune că ele au servit drept puncte de reper pentru navigatorii fenicieni.

• Teatrul Național București
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30, (sala Atelier) :
Aventură în banal — 19.
• Opera Română : Freischiitz — 
19.
• Teatrul Mic : Nu slnt Turnul 
Eiffel — 19.30.
• Teatrul Giulești : Autograful — 
18; (sala Majestic) : O familie în
doliată — 19.30.
• Teatrul Național Tg. Mureș, 
secția română (la sala Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra“ din bd. 
Schitu Măgureanu) ; Noaptea ca
botinilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română4* * : Pe un picior de plai — 
18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Victoria) : Nevestele 
vesele din Boema — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.

dus de alte persoane decit asiguratul sau rude ale acestuia ; asigurarea autovehiculelor în legătură cu utilizarea lor la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea ; asigurarea de accidente a conducătorilor de autoturisme și a altor persoane aflate în autoturisme ; asigurarea autovehiculelor cu valabilitate numai în afara teritoriului Republicii Socialiste România.Relații suplimentare și încheierea unor astfel de asigurări, la responsabilii cu asigurările din unitățile socialiste, agenții și inspectorii de asigurare, filialele A.C.R. sau. direct, la oricare unitate ADAS.
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INIAIEA $1SOLMIÎAIH Mâl DE NEALINIERE 
cerință importantă a luptei pentru democratizarea vieții internaționale, 

pentru soluționarea problemelor care confruntă omenirea
Comunicatul final ai reuniunii de la Colombo

COLOMBO 11. — Trimisul special al Agerpres, P. Diaconu, trans
mite : La Colombo s-au încheiat, duminică, lucrările sesiunii ministeriale 
a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate, consacrate definitivării 
pregătirilor in vederea Conferinței la nivel înalt, programată să aibă loc 
in septembrie a. c. la Havana. Au participat 481 de delegați — intre care 
44 de miniștri — reprezentând 96 de țări, mișcări de eliberare și organizații 
internaționale.

Din România, care are statut de invitat permanent la mișcarea de 
nealiniere, a participat o delegație condusă de Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.Comunicatul final dat publicității la încheierea dezbaterilor face o amplă trecere în revistă a evoluțiilor internaționale de după conferința la nivel înalt care a avut loc la Colombo. in 1976, precum și a modului de aplicare de către țările nealiniate a deciziilor și a programului economic adoptate de această conferință.Potrivit documentului, principala caracteristică a evoluției vieții internaționale o constituie întărirea luptei împotriva imperialismului, expansionismului, colonialismului, neocolonia- lismului, apartheidului, rasismului, a exploatării și a tuturor formelor și manifestărilor ocupației străine, dominației și hegemoniei, lupta pentru asigurarea dezvoltării cu adevărat independente a statelor și crearea condițiilor necesare pentru edificarea unei noi ordini internaționale, în care pacea, justiția, egalitatea și cooperarea să prevaleze. Unitatea și solidaritatea țărilor nealiniate, respectarea obiectivelor și principiilor mișcării de nealiniere, atît în raporturile reciproce, cit și în relațiile cu celelalte state in curs de dezvoltare sînt considerate de importantă fundamentală pentru apărarea independentei și forței acestei mișcări, a rezultatelor obținute pînă acum, pentru întărirea rolului său în soluționarea problemelor cu care este confruntată omenirea. Se reafirmă cu tărie dreptul inalienabil al fiecărui stat de a-și hotărî propriul sistem politic, economic și social, de a-și rezolva problemele interne fără nici un amestec din afară, sub nici un pretext, apreciin- du-se că este oportună adoptarea, in acest sens, a unei declarații cu pri

vire la neamestecul în treburile interne ale statelor.,Reafirmîndu-se convingerea țărilor nealiniate că pactele militare constituie o sursă de tensiune in viața internațională și subminează grav independența și suveranitatea statelor, în comunicat se exprimă speranța că tendințele pozitive spre desființarea alianțelor militare vor fi accelerate, salutîndu-se. in context. încetarea existenței unor pacte militare ca S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O.Documentul cheamă la extinderea procesului de reducere a încordării în toate regiunile globului și in ansamblul relațiilor internaționale, su- bliniindu-se că pacea și securitatea lumii pot fi asigurate numai prin sistemul de securitate prevăzut de Carta O.N.U., prin democratizarea relațiilor internaționale și participarea egală a tuturor statelor la soluționarea marilor probleme internaționale, printr-o dezarmare reală și cuprinzătoare, in primul rind prin dezarmarea nucleară. Se condamnă cu vigoare cursa Înarmărilor și imensa risipă de resurse pe care aceasta o implică, comunicatul final pronun- țîndu-se pentru înfăptuirea urgentă a- programului de acțiune adoptat de sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, pentru întreprinderea unor măsuri eficiente de dezarmare.Comunicatul subliniază în continuare că actuala criză în sistemul economic internațional nu este un fenomen de natură ciclică, ci un simptom al crizei structurilor economice existente, ceea ce face și mai imperativ pentru țările nealiniate să-și intensifice eforturile pentru in

staurarea grabnică a unei noi ordini economice internaționale. Singura soluție adecvată la problemele economice ale țărilor in curs de dezvoltare, se arată in document, rezidă in legarea restructurării industriale a lumii, între altele, de obiectivul realizării, pînă în anul 2000. a unei ponderi de 25 la sută a acestor state în producția industrială mondială. Documentul cere statelor industrializate să-și onoreze obligațiile asumate , în diferitele declarații politice, inclusiv in ce privește negocierile multilaterale sub egida G.A.T.T., acordurile și programele privind produsele de bază, acordarea de asistență economică, financiară și tehnologică pentru țările în curs de dezvoltare. Sînt prezentate pe larg măsurile preconizate în vederea eliminării subdezvoltării și asigurării progresului economic și social al țărilor în curs de dezvoltare, subliniindu-se că principalul obiectiv al strategiei pentru al treilea Deceniu al O.N.U. pentru dezvoltare va trebui să-1 constituie edificarea grabnică a noii ordini economice și politice internaționale.Participanții exprimă sprijinul deplin și solidaritatea țărilor nealiniate cu lupta și cauza justă a popoarelor din Zimbabwe. Namibia și Africa de Sud, cu statele africane din prima linie, și prezintă pe larg poziția țărilor nealiniate într-o serie de probleme internaționale cum sint situația din Orientul Mijlociu, situația din Cipru, transformarea Mării Me- diterane și a Oceanului Indian in zone ale păcii și cooperării.Reuniunea ministerială a aprobat proiectul de agendă a Conferinței la nivel înalt de la Havana și alte proiecte de documente care urmează să fie prezentate șefilor de stat și de guvern din țările nealiniate. De asemenea. Biroul de coordonare al țărilor nealiniate a examinat și recomandat Conferinței la nivel înalt cererile de primire in mișcarea de nealiniere prezentate de Bolivia, Grenada, Iran, Pakistan și Surinam.

România la Tîrgul 
de la PoznanVARȘOVIA (Agerpres). — (Corespondență de la Gheorghe Ciobanu). — Duminică s-au deschis porțile Tîrgu- lui internațional de la Poznan, aflat la cea de-a 51-a ediție. Tîrgul se bucură de participarea reprezentanților industriei și economiei din peste 40 de țări, intre care și România.Chiar in ziua deschiderii, pavilionul țării noastre a fost vizitat de Mieczyslaw Jagielski. membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. Stefan Olszowski, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., de membri ai Comitetului Central al P.M.U.P., de miniștri, care au avut cuvinte de înaltă apreciere pentru calitatea produselor expuse.

EXPOZIȚIE DE CARTE 
ROMANEASCĂ IN INDIA
DELHI 11 (Agerpres). — In orașul 

Trichur din statul indian Kerala a 
fost organizată o expoziție româ
nească de carte și fotografie.

La loc de frunte au fost expuse 
volumele „Nicolae Ceaușescu — 
România pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate", 
precum și cărțile apărute in India 
despre personalitatea președintelui 
Republicii Socialiste România și ac
tivitatea sa prestigioasă desfășurată 
pe plan intern și internațional.

Expoziția a mai cuprins lucrări 
ilustrînd realizările țării noastre in 
domeniile vieții economice și social- 
politice și momentele semnificative 
din cultura și istoria poporului ro
mân. Acțiunea s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Ședințele unor comisii permanente ale C.A.E.R.SOFIA 11 (Agerpres). — La Varna, R. P. Bulgaria, s-au desfășurat lucrările ședinței a 57-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi, la care au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, Mongolia. Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. și Vietnam. La lucrări a participat și o delegație a R.S.F. Iugoslavia.Comisia a stabilit sarcinile ce ii revin din hotărîrile Comitetului Executiv al C.A.E.R. și a convenit măsurile pentru ducerea lor la îndeplinire. O atenție deosebită a fost acordată finalizării unor acțiuni cuprinse în programul special de colaborare pe termen lung privitor la dezvoltarea legăturilor de transporturi între țările membre ale C.A.E.R., in care scop au fost convenite proiectele unor convenții multilaterale de colaborare. Totodată, au fost examinate problemele perfecționării în continuare a activității parcului comun de vagoane de marfă și a Consiliului pentru folosirea in comun a conteinerelor în trafic internațional. Comisia a convenit, de asemenea, o seamă de acțiuni de colaborare in domeniul asigurării transportului mărfurilor ce fac obiectul comerțului reciproc, inclusiv al produselor perisabile, precum și unele acțiuni legate de asigurarea transportului

in trafic internațional a echipamentelor și utilajelor negabaritice. de foarte mare tonaj, destinate centralelor nuclearo-electrice și altor obiective industriale. Lucrările ședinței au decurs într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă și colaborare constructivă.BUDAPESTA 11 (Agerpres). — în capitala Ungariei a avut loc ședința a 33-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru statistică, la care au luat parte delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Mongolia. Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S., precum și o delegație din Iugoslavia. Delegația română a fost condusă de Ilie Șalapa, director general al Direcției Centrale de Statistică.Comisia a examinat sisteme de indicatori și metodologiile respective din domeniul statisticii comerțului exterior și statisticii comerțului cu amănuntul, precum și probleme curente. legate de lucrările de comparare a unor indicatori valorici. S-a efectuat, de asemenea, un schimb de experiență în domeniul metodologiei recensămintelor populației, statisticii mediului înconjurător și în problemele statistice ale unităților agroindustriale. Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și înțelegere reciprocă.

ZIUA NAȚ[ONALĂ A REPUBLICII FILIPINE

Excelenței Sale
Domnului FERDINAND E. MARCOS

Președintele Republicii Filipine
MANILALa aniversarea proclamării independenței Republicii Filipine vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate și progres poporului filipinez prieten.Exprim convingerea că in spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite la Manila, relațiile prietenești de conlucrare dintre Republica Socialista România și Republica Filipine se vor dezvolta și mai puternic atît pe plan bilateral, cît și pe arena internațională, în interesul popoarelor țărilor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Program de dezvoltare a bazei energetice 
în țările „lumii a treia“ importatoare de petrol

PREOCUPĂRI ELECTORALE ORIENTUL MIJLOCIU

Republica Filipine sărbătorește astăzi 81 de ani de la proclamarea independenței, act memorabil ce a încununat lupta dusă timp de patru secole de poporul filipinez împotriva dominației coloniale. Consolidîndu-și în anii de după cel de-al doilea război mondial independența politică, poporul din „arhipelagul celor 7 000 de insule" este angajat în prezent în înfăptuirea „programului noii societăți", inițiat sub conducerea președintelui Ferdinand Marcos, program menit să asigure lichidarea înapoierii și dezvoltarea eeonomico- socială a țării.Dacă pînă nu demult țara trebuia să importe mari cantități de produse alimentare, actualmente agricultura, care continuă să fie cea mai importantă ramură a economiei, nil numai că satisface nevoile populației, dar asigură și 70 la sută din produsele destinate exportului. Succesele obținute constituie urmarea firească a extinderii suprafețelor irigate, a aplicării unor tehnologii moderne de lucru, introducerii unor varietăți cu mare randament de orez și de grîu — adaptate climatului filipinez — creație a specialiștilor de la Institutul de cercetări din Manila.O atenție deosebită se acordă consolidării industriei naționale. în cadrul actualului plan de dezvoltare economică a țării (1978—1982), principalul obiectiv îl constituie realizarea unei creșteri anuale de 9,2 la sută a producției industriale,

pe baza valorificării superioare a resurselor de care dispun Filiplnele (nichel, crom, cupru, aur). Pe de altă parte, programul energetic a- doptat pentru următorii 10 ani prevede realizarea unor importante investiții în explorarea și valorificarea resurselor energetice ale țării. De curînd, a început exploatarea zăcămintelor de „aur negru", la prima platformă petrolieră marină a- dăugîndu-se alte cinci instalații de acest fel care urmează să intre în funcțiune pînă în luna august a acestui an.Poporul român urmărește cu simpatie eforturile depuse de popo’rul filipinez pentru o dezvoltare liberă și independentă. Deși situate la mari distanțe, România și Filipinele întrețin relații prietenești. în evoluția ascendentă a raporturilor ro- mâno-filipineze o contribuție hotă- rîtoare adueînd-o vizita efectuată de președintele Nicolae Ceaușescu in țara prietenă, convorbirile purtate cu președintele Ferdinand Marcos. Declarația solemnă comună, ea și celelalte documente bilaterale semnate cu acel prilej au statornicit temelii trainice, au deschis perspective largi pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, în cele mai diferite domenii. Dezvoltarea în continuare a relațiilor româno-filipi- neze corespunde întru totul intereselor celor două țări, ca și intereselor generale ale păcii și cooperării internaționale, ale instaurării unei noi ordini economice și politice in lume.

Agravarea crizei energetice, care 
afecteazâ îndeosebi țările în curs 
de dezvoltare importatoare de pe
trol, a determinat Banca mondia- 
lâ sâ elaboreze un amplu program 
de creștere a producției energeti
ce în statele respective — rela
tează agenția „France Presse". 
Specialiștii băncii consideră că, 
dacă vor continua actualele ten
dințe în domeniul energetic, im
porturile de petrol ale acestor țări 
—• de 14j5 miliarde de dolari în 
19(5 —. se vor ridica ia 38,3 mi
liarde în 1985, ceea ce ar frîna 
serios dezvoltarea lor.

După studiile efectuate de ban
că. șanse de a găsi petrol in can

tități mari sau apreciabile există 
în 38 de țări ale „lumii a treia" 
nemembre ale O.P.E.C. (Organiza
ția Țărilor Exportatoare de Petrol). 
De aceea. Banca mondială și-a 
propus să afecteze anual, începînd 
din 1983, un sfert din împrumutu
rile sale (circa 4 miliarde de do
lari) dezvoltării bazei energetice a 
acestor state. Se speră ca astfel 
producția de petrol a țărilor ne
membre ale O.P.E.C. să sporească 
de la 190 milioane de tone în 1978 
la 520 milioane în 1990, cînd 50 
sau mai multe din aceste state ar 
putea face față nevoilor de com
bustibili din resurse proprii.

Cancelarul vest-german subliniază
necesitatea folosiriiLa intoarcerea din S.U.A., cancelarul R.F.G.. Helmut Schmidt, a evocat posibilitatea unei crize economice occidentale fără precedent, dacă nu se vor găsi soluții adecvate problemelor energetice. într-un interviu acordat ziarului vest-german „Bild Zeitung“, cancelarul Schmidt a declarat că întreaga lume occidentală „este amenințată de o gravă cri-

raționale a energieiză, dacă nu va ajunge să fie mai econoamă cu sursele energetice existente", adăugind : „Trebuie să folosim mai bine sursele energetice existente, altele decit petrolul — cărbunele, energia nucleară. Altfel, în deceniul următor vom intra într-o criză economică mult mai puternică in comparație cu toate celelalte de pină acum".

Conferința Națională 
a P.C. din NorvegiaOSLO 11 (Agerpres). — La Oslo a avut loc Conferința națională a Partidului Comunist din Norvegia. Timp de două zile, delegații au examinat probleme actuale ale situației interne și internaționale. Una din temele centrale ale conferinței a constituit-o pregătirile comuniștilor norvegieni pentru alegerile în organele locale ale puterii, care vor avea loc în toamna acestui an.Participanții au adoptat documentul „Pentru unitate și colaborare în lupta împotriva forțelor de dreapta, pentru o nouă orientare a politicii țării". Alte hotărîri adoptate la conferință formulează propuneri vizi nd reducerea șomajului și instituirea controlului național asupra .exploatării zăcămintelor petrolifere ale țării.
Conferința Partidului 

de Stingă — Comuniștii 
din SuediaSTOCKHOLM 11 (Agerpres). — La Stockholm s-au desfășurat lucrările unei conferințe a Partidului de Stingă — Comuniștii din Suedia consacrată examinării sarcinilor partidului în perspectiva alegerilor parlamentare din toamna acestui an. Participanții la conferință au adresat oamenilor muncii din Suedia un apel la unitate de acțiune.

• începerea convorbirilor din cadrul celei de-a doua runde a 
negocierilor tripartite egipteano-israeliano-americane • Noi 

bombardamente în sudul LibanuluiCAIRO 11 (Agerpres). — Luni au început la Alexandria convorbirile din cadrul celei de-a doua runde a negocierilor tripartite egipteanb-israe- liano-americane in vederea aplicării prevederilor acordului dintre Egipt și Israel. Delegația egipteană este condusă de Mustafa Khalil, prim-mi- nistru și ministru de externe, iar cea israeliană de ministrul de interne, Youssef Burg. Din delegația israeliană mai fac parte Moshe Dayan, ministrul de externe, Ezer Waiz- man, ministrul apărării, Ariel Sharon, ministrul agriculturii.BEIRUT 11 (Agerpres). — Artileria grea israeliană și cea a milițiilor de dreapta libaneze secesioniste au bombardat luni o serie de localități din sectorul central al sudului Liba

nului. provocind importante pagube materiale — relatează agenția France Presse. în aceeași zi. artileria milițiilor de dreapta a bombardat cartierele rezidențiale ale localității Hasbaya. din sectorul oriental al sudului Libanului. Aviația israeliană a efectuat noi zboruri deasupra Beirutului.TEL AVIV. Ca reacție la hotă- rîrea guvernului israelian de a crea o nouă așezare israeliană in apropiere de orașul Nablus (Cisiordania), circa 3 000 de persoane, membre ale organizației „Pacea acum", fondată in aprilie 1978 din inițiativa unor ofițeri de rezervă, au organizat sîm- bătă și duminică manifestații de protest in zona respectivă, blocînd căile de acces.

agențiile de presă

Se dezvoltă cooperarea între țările africane 
de limbă portughezăLucrările primei reuniuni la nivel înalt a țărilor africane de limbă portugheză au luat sfirșit duminică la Luanda prin încheierea unui acord menit să promoveze cooperarea între statele participante — Angola, Insulele Capului Verde, Guineea-Bissau, Mozambic, Săo Tome și Principe. După cum a deciarat Aristides Pereira, președintele Insulelor Capului Verde, reuniunea de la Luanda s-a caracterizat printr-un „înalt grad de 

înțelegere și solidaritate".In comunicatul comun dat publicității la încheierea lucrărilor reuniunii, cei cinci șefi de stat au afirmat voința țărilor lor de a dezvolta cooperarea intre ele la toate nivelurile. în acest scop, s-a hotărit

crearea unei comisii ministeriale de coordonare cu sediul la Luanda. în același timp, participanții au examinat situația internațională, ca și cea de pe continentul african, îndeosebi din Africa australă, condamnînd manevrele imperialiste contra luptei de eliberare a popoarelor din Namibia, Zimbabwe și Africa de Sud. Reafir- mînd sprijinul total pentru Organizația Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.), Frontul Patriotic din Zimbabwe și Congresul Național African din Africa de Sud. conducătorii celor cinci țări reafirmă refuzul de a recunoaște organele marionetă create în urma unor pretinse „alegeri" în țările menționate.

transmit:

La încheierea scrutinului pentru 
parlamentul vest-european

„Primul parlament vest-european, 
născut în urma scrutinului de dumi
nică, n-a obținut un mandat popular 
strălucitor'*.  Astfel comentează ziarul vest-german „Westfalische Rund- schau" alegerile pentru parlamentul vest-european, evidențiind una din caracteristicile principale ale scrutinului, și anume absenteismul de la urne.Cum se explică faptul că aproape 40 la sută din cei peste 130 de milioane de alegători din țările Pieței comune nu s-au prezentat la urne ? 
„Nivelul ridicat al abținerilor — declara Robert Pontillon, președintele Uniunii partidelor socialiste din cadrul C.E.E. — demonstrează că în rindul opiniei publice se 
înregistrează un fenomen de înde
părtare față de o Europă (a celor 
nouă) care n-a ,............................
aspirațiilor profunde ale cetățenilor, 
nici să găsească soluții la problemele 
care ii privesc de aproape, intre care 
șomajul deține primul loc". Cit privește cazul Marii Britanii, corespondentul din Londra al agenției „France Presse" remarca faptul că însemnatul procentaj rd abținerilor reflectă un „anumit dezinteres față de instituțiile comunitare, precum și un proces de respingere a Pieței coimune". De altfel, un sondaj de opinie efectuat duminică de unul din posturile de televiziune britanice evidenția că circa 47 la sută din locuitori sint favorabili retragerii din C.E.E. și că numai 40 la sută se pronunță pentru răminerea in Piața comună.

știut să răspundă

Privite în ansamblul lor, rezultatele alegerilor pentru parlamentul de la Strasbourg reflectă în bună parte raportul de forțe existent pe plan național în fiecare din cele nouă țări membre ale Pieței comune. în Italia. votul de duminică n-a adus astfel noutăți semnificative în comparație cu scrutinul parlamentar desfășurat in urmă cu o săptămină. Cu 36,5 la sută din voturi, reprezentînd un minus de 1,8 la sută față de 3 iunie. Partidul Democrat Creștin a obținut30 de locuri pentru parlamentul vest- european. Realizînd un procent de 29.6 la sută (mai puțin cu 0,8 la sută), Partidul Comunist Italian s-a confirmat din nou ca o mare forță politică a Italiei contemporane, ca cel de-al

doilea partid din țară. Comuniștii italieni vor avea, în urma rezultatelor de duminică, 24 de reprezentanți in parlamentul de la Strasbourg. Ținind cont că socialiștii au realizat un ușor avans, obținind 9 locuri față de cîștigu- rile realizate de alte formațiuni mai mici orientate spre o politică de stmga, presa italiană subliniază că partidele de stingă și-au consolidat propriile poziții. Celelalte locuri s-au împărțit intre socialist-democrați (4), radicali (3), liberali (3), republicani (2) și alte formațiuni mai mici.Și în Franța consultarea de duminică a permis reafirmarea forței deținute de partidele de stingă. Partidul Comunist Francez, așa cum a declarat la televiziunea franceză secretarul general al partidului, Georges Marchais, și-a menținut influența pe care o deținea in rindul corpului electoral, consolidînd chiar rezultatul obținut anul trecut la alegerile legislative. Comuniștii francezi obțin astfel 19 locuri în parlamentul vest-european, procentul voturilor primite ridieîndu-se la 20,5 la sută. La rîndul său. Partidul Socialist, cu 23,5 la sută din voturi, a cîștigat 22 de locuri. Cel mai mare număr de locuri — 25 — a fost obținut de Uniunea pentru Democrația Franceză, care și-a adjudecat 27,5 la sută din voturi, în timp ce Adunarea pentru Republică, cu 16,5 la sută din sufragiile exprimate, a cîștigat doar 15 locuri.Rezultatele alegerilor din R.F. Germania marchează un avans sensibil al celor două formații aflate in opoziție — U.C.D. și U.C.S. — care au obținut împreună 42 din cele 81 de locuri (cu 48,7 la sută din voturi). Prima dintre cele două formațiuni și-a sporit numărul voturilor în comparație cu alegerile generale din 1976 cu mai bine de 2 la sută. Un ușor recul înregistrează cele două partide ale coaliției guvernamentale de la Bonn : socialdemocrat și liberal, care cîștigă 35, și, respectiv, 4 locuri.în Marea Britanie votul a confirmat avansul realizat de conservatori in recentele alegeri parlamentare (conform previziunilor aceștia urmînd să obțină 60 de locuri in parlamentul vest-european) și pierderea de viteză în care se află

laburiștii, cărora nu le vor reveni decit 18 locuri. Interesantă a fost evoluția scrutinului și in Danemarca, unde rezultatele arată, după cum scria agenția „Reuter", că „curentul împotriva C.E.E. se întărește, iar partidele favorabile Pieței comune pierd teren". Cele două partide — social-democrat și liberal — care formează actualul guvern au cîștigat astfel doar 6 din cele 15 locuri, in timp ce „Mișcarea populară anti C.E.E." (din care face parte și Partidul Comunist) a obținut patru locuri.O anumită stabilitate a corpului electoral este ilustrată și de rezultatele alegerilor din Belgia, unica excepție reprezentînd-o Partidul Socialist Valon, care pierde aproape 5 la sută din voturi, față de consultarea electorală de la sfârșitul anului trecut. Cele 24 de locuri pentru parlamentul vest-european au fost împărțite între Partidul Popular Creștin Flamand (7), socialiștii flamanzi (3), socialiștii valoni (3), Partidul Creștin Social Valon (3). Partidul Libertății și Progresului Flamand (2), Volksunie (1), alte formațiuni politice mai mici (3). în Luxemburg, unde paralel cu alegerile pentru parlamentul vest-european s-a desfășurat și consultarea electorală națională, creștin-socialii au obținut 3 locuri, liberalii 2 și socialiștii 1.Fără îndoială, este dificil să se facă de pe acum pronosticuri în legătură cu activitatea noului organism vest-european, care urmează a fi instalat la Strasbourg la 17 iulie, între nenumăratele formațiuni politice care sint reprezentate există numeroase puncte de vedere diferite in legătură cu atribuțiile acestui organism. cu politica generală a Pieței comune. „Pentru transformarea în 
sens democratic a C.E.E. — scria in articolul său de fond ziarul „L’Unită". făcindu-se ecoul unei concepții larg împărtășite in opinia publică din Europa occidentală — este necesar ca 
comuniștii, socialiștii, social-demo- 
crații să caute și să găsească căile 
unei înțelegeri deschise și unei largi 
convergențe".

Radu BOGDAN
Roma 11 iunie

La Geneva a avut loc’ luni> o nouă intîlnire între șefii delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. în cadrul tratativelor sovieto-americane privind limitarea armamentelor strategice ofensive — informează agenția T.A.S.S.
Convorbiri sovieto—in

diene Uuni^la .Kremlin au început convorbirile dintre Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. Aleksei Kosî- ghin. președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. și Morarji Desai, primul ministru, al Indiei, care se află in Uniunea Sovietică intr-o vizită oficială de prietenie.
Noi succese electorale 

ale comuniștilor japonezi, în cadrul alegerilor suplimentare pentru organele administrative locale, desfășurate duminică în Japonia, partidul comunist a înregistrat noi

succese, relatează ziarul „Akahata". Publicația precizează că in adunările orașelor Itihara și Fukagawa au fost aleși cite trei reprezentanți ai P. C. din Japonia, iar in adunările orașelor Simabara și Kurasiki — cite doi. La alegerile pentru organele locale, ce au avut loc in aprilie, numărul deputaților comuniști în adunările municipale a crescut cu 227.
Tîrgul internațional Trans- fer de tehnologii in domeniul chimiei și farmaciei" s-a deschis luni la Belgrad. La această manifestare participă circa 500 de întreprinderi și firme din 41 țări ale lumii. România este reprezentată de întreprinderile de comerț exterior Chimimport, Danubiana și Petrolexport.
încheierea vizitei papei 

loan Paul în Polonia. PaPa loan Paul al II-lea și-a încheiat vizita de pelerinaj efectuată timp de nouă zile in Polonia, la invitația episcopatului acestei țări — informează agen-
în Nicaragua continua luptele 
împotriva regimului dictatorial
20 coloane sandiniste se îndreaptă spre ManaguaMANAGUA 11 (Agerpres). în Nicaragua s-au intensificat luptele dintre Frontul Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) și Garda Națională somozistă. Un comunicat al Direcțiunii comune a F.S.L.N. anunță lansarea unei noi ofensive în partea de sud a țării, unde o coloană de insurgenți sandiniști se îndreaptă spre orașul Rivas. Postul „Radio Sandino" informează, totodată, că violente ciocniri armate au avut loc la Matagalpa, Masaya, Chinandega, Diriamba, Ocotal, Esteli, Ostional, El Naranjo și Leon, al doilea oraș ni- caraguan ca mărime.Frontul sandinist a concentrat importante forțe la Managua, unde se pregătește să lanseze un atac in. toate cartierele capitalei.Potrivit agenției Prensa Latina, insurecția populară condusă de F.S.L.N. a cuprins cea mai mare parte a capitalei nicaraguane, 20 de coloane sandiniste indreptindu-se spre Managua din direcții diferite. în ultimele 48 de ore, cartierele de sud, sud-vest și vest ale capitalei au constituit teatrul unor lupte intense intre trupele guvernamentale și combatanții F.S.L.N., care își concentrează atacurile asupra cartierului general al lui Anastasio Somoza. Aviația regimului dictatorial a atacat cartierele periferice ale capitalei cu bombe. Bombardamente similare au fost efectuate la Masaya și in alte citeva localități din departamentul Carazo.Luptele se desfășoară pe fundalul grevei generale care paralizează viața internă de o săptămină.

Un post de control ol unităților 
sandiniste pe șoseaua ce duce spre 
orașul Leon, eliberat de forțele pa

triotice

ția P.A.P. Pe aeroportul din Cracovia, papa loan Paul al II-lea a fost condus de Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone. de alte persoane oficiale, precum și de conducători ai Bisericii catolice din Polonia.
Președintele Portugaliei, Antonio Ramalho Eanes, a subliniat, într-o cuvîntare rostită cu prilejul aniversării Zilei naționale, că „principala prioritate care continuă să se afle în fața autorităților portugheze este consolidarea regimului democratic. Portugalia, a spus el, este o democrație pluralistă". Făcînd bilanțul perioadei care a urmat acțiunii insurecționale de la 25 aprilie 1974, președintele Eanes a, precizat că acesta este pozitiv, în pofida anumitor erori comise. Totodată, vorbitorul a relevat că, deși Portugalia a înregistrat o serie de succese pe plan economic și social, există încă probleme care așteaptă să fie rezolvate.
Populația Egiptului a a- 

tins 41 de milioane de lo
cuitori, 3 declarat Gamal Askar, președintele Oficiului central de statistică. El a precizat — transmite agenția France Presse — că „marele Cairo" (respectiv capitala, împreună cu zona suburbană) a ajuns la o populație de 8.5 milioane locuitori.

In alegerile comunale 
din R. F. Germania, desfășurate duminică în landurile Renania Palatinat și Saar, Partidul Social Democrat a dobindit avansuri substanțiale, în timp ce Uniunea Creștin Democrată și Uniunea Creștin Socială, de opoziție, au înregistrat un recul, transmite agenția D.P.A. în Renania Palatinat, P.S.D. a întrunit 42,2 la sută din voturi (un plus de 6.7 la sută), în vreme ce U.C.D. a suferiț o pierdere de 4.1 la sută din voturi. r' Saar, creșterea voturilor P.S.D. a fo de 7,9 la sută, U.C.D.. care râmii partidul cel mai puternic reprezen în organele comunale ale acest „mo land, a pierdut 4,6 la sută din votun * “ față de precedentele alegeri din 1974.

TlirnOU Ministrul de externe al Ciprului, Nikos Rolandis, va efectua, incepind de miercuri, un turneu în Franța, Marea Britanie și R.F.G., s-a anunțat oficial la Nicosia, relatează agenția Reuter. Rolandis va conferi cu miniștrii de externe ai țărilor respective in probleme legate de trecerea la cea de-a doua fază ii acordului de asociere a Ciprului la C.E.E.
Asasinat în Guatemala.Generalul David Cancinos, șeful Statului Major al armatei guatemaleze de uscat, a fost asasinat cu focuri de armă, duminică seara, de un grup de necunoscut!. Generalul circula intr-un automobil însoțit de alte două persoane. Generalul Cancinos era considerat ca un posibil succesor al actualului ministru al apărării, generalul Otto Spiegler Noriega, care urmează sâ abandoneze această funcție la 30 iulie, a.c.

Rezultatele alegerilor din Luxemburg
Demisia guvernului Gaston ThornLUXEMBURG 11 (Agerpres). — Rezultatele definitive ale alegerilor parlamentare din Luxemburg sint următoarele : Partidul Creștin-Soc’al — 24 mandate (plus 6); Partidul Democratic — 15 (plus 1); Partidul Muncitoresc Socialist — 14 (minus 3) ; Partidul Social Democrat — 2 (minus 3). Partidul Comunist a obținut

2 locuri (minus 3), iar alte formațiuni — 2 locuri.în urma scrutinului, coaliția guvernamentală. formată din Partidul Democratic și Partidul Socialist, a dobindit numai 29 din totalul de 59 de mandate ale parlamentului. In consecință, șeful guvernului, Gaston Thorn, și-a prezentat luni demisia Marelui Duce Jean al Luxemburgului.
Moartea lui R.

Agențiile internațio
nale de presă au a- 
nunțat moartea fai
mosului personaj il 
serviciilor secrete oc
cidentale, Reinhard 
Gehlen, fost general- 
locotenent in armata 
hitleristă, fost șef al 
organizației militare 
germane de spionaj 
„Armate Străine Est". 
După prăbușirea celui 
de-al Ill-lea Reich,

Gehlen -
Gehlen, considerat ca 
„expertul nr. 1 în pro
blemele Europei cen
trale și de est", a pus. 
sub directa oblăduire 
a C.I.A., bazele unei 
vaste rețele de infor
mații și contrainfor- 
mații — „Organizația 
Gehlen" — care a ju
cat un rol deosebit de 
nociv în înveninarea 
relațiilor interstatale,

„spionul secolului
ca și în planurile a- 
gresive ale N.A.T.O., 
in întreaga perioadă a 
„războiului rece".

Odată cu progresele 
realizate pe linia des
tinderii in Europa, 
Gehlen. considerat tot 
mai mult ca un sim
bol al anacronismului 
„războiului rece", a că
zut in dizgrație, fiind 
îndepărtat in 1968.
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