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întâmpinat cu entuziasm de miile de constructori

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
/■

a făcut ieri o nouă vizită de lucru pe șantierul
canalului Dunăre-Marea Neagră

In cursul dimineții de 
luni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
făcut o nouă vizită de lu
cru pe șantierul canalului 
Dunăre — Marea Neagră, 
obiectiv de seamă al eco
nomiei noastre naționale 
— în sectoare cu un grad 
înalt de complexitate in 
ceea ce privește execuția 
lucrărilor.

Secretarul general al 
partidului a fost însoțit de 
tovarășii Cornel Burtică, 
Ion loniță, Ion Pățan, Ni
colae Constantin, Vasile 
Patilineț.

în centrul noului dialog cu factorii 
de răspundere și specialiști din eco
nomie, cu constructorii viitoarei căi 
navigabile, ce va străbate Dobrogea 
de la Cernavodă la Agigea, s-a si
tuat examinarea, la fata locului, a 
modului cum se înfăptuiesc indica
țiile secretarului general al partidu
lui date cu prilejul vizitei precedente, 
din luna trecută, pe acest șantier pri
vind accelerarea lucrărilor de exca- 
vare prin folosirea tehnicii celei mai 
înaintate și solutionarea operativă a 
unor probleme complexe legate de 
construirea canalului în devans.

Noua vizită a secretarului general 
al partidului pe șantierul canalului 
Dunărea—Marea Neagră a relevat, 
încă o dată, preocuparea permanentă 
a conducătorului partidului și statu
lui nostru de a studia cu colective 
largi de oameni ai muncii modalită
țile în care se realizează mărețele 
obiective ale construcției socialiste 
din țara noastră și a stabili măsuri 
concrete pentru Înfăptuirea lor în 
condiții de eficiență sporită.

Vizita a început la kilometrul 23 
pe traseul canalului, sector în care 
lucrează una din brigăzile militare 
care participă la construcția acestui 
mare obiectiv al economiei naționale. 
Militarilor forțelor noastre armate 
le-a fost încredințată realizarea unei 
părți importante din întregul traseu 
al viitoarei căi navigabile. Lucrind 
ci abnegație și devotament, acești 
a, .lători de nădejde ai patriei noas
tre sint la înălțimea înaltei răspun
deri ce le revin și pe marile șantiere 
ale construcției socialiste. Pină în 
prezent, cu sprijinul conducerii cen
tralei canalului și al specialiștilor de 
pe întregul șantier, ei au realizat o 
porțiune de 14,3 km din canal, ur- 
mind ca pină la sfîrșitul anului să 
ajungă la 20 km.

La coborirea din elicopter, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului si statului 
sint salutați de tovarășul Ion Stoian. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanta al P.C.R., de repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat și ai Centralei canalului 
Dunărea—Marea Neagră. Sint de față 
Traian Dudaș. ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor. Gheorghe 
Petrescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini. reprezentanți ai 
unor ministere, institute de cercetare 
și proiectare.

Prin manifestări pline de căldură, 
mii de constructori de pe șantier, lo
cuitori din așezările învecinate isi 
exprimă bucuria de a-1 avea din nou 
in mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ei aclamau îndelung, cu 
însuflețire, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu— 
Pacea !“.

O gardă alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei prezintă onorul. To
varășul Nicolae Ceaușescu trece în 
revistă garda de onoare. Tinerii con
structori oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să urmărească modul cum se 
lucrează, cu mijloace moderne de 
mecanizare și după procedee efici
ente, la taluzarea și consolidarea ma
lurilor. într-un tronson de canal ex
perimental este prezentată o tehnolo
gie nouă de executare a excavatiilor 
și protecțiilor malurilor, inițiată, cu 
sprijinul conducerii centralei cana
lului, de brigada hidrotehnică a 
armatei și care constă în realizarea 
lucrărilor „la uscat" prin procedeul 
eliminării treptate a apei freatice din 
sol. Specialiștii arată că noua tehno
logie permite mărirea ritmului lu
crărilor cu circa 40—50 la sută, redu
cerea aproape totală a numărului de 
lucrări manuale și diminuarea con
siderabilă a efortului fizic al' con
structorilor.

Secretarul general al partidului 
apreciază eforturile constructorilor și 
specialiștilor în ce privește mărirea 
gradului de mecanizare a lucrărilor 
de pe șantier, subliniind, totodată, că 
mai există încă rezerve în această 
direcție. Constatînd că unele opera
ții de lansare a materialelor pen
tru taluzarea malurilor canalului nu 
sint suficient de mecanizate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu recomandă 
conducerii centralei să ia măsuri

imediate pentru creșterea gradului 
lor de mecanizare.

în continuare. Ion Baicu. adjunct 
al ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor, directorul general al 
centralei canalului, prezintă secre
tarului general al partidului, prin in
termediul unor grafice și scheme teh
nice, sistemul de mașini și utilaje fo
losite, în general, în construcția de 
canale, avîndu-se în vedere perspec
tiva extinderii unor asemenea lucrări 
pe teritoriul țării noastre, cunoscut 
fiind că transportul pe apă este cel 
mai economic, cu atît mai mult in 
condițiile actualei crize energetice 
mondiale.

Se subliniază în acest cadru indicii 
tehnico-economici superiori ai unor 
utilaje cu care se lucrează pe șantier 
sau care urmează a fi asimilate de 
industria noastră constructoare de 
mașini, precum și corelația care tre
buie să existe in permanență între 
diversele categorii de utilaje pentru 
excavare și transport în vederea opti
mizării pe ansamblu a tuturor lucră
rilor de construcție.

în contextul acestor discuții pe 
tema folosirii în lucrările de con
strucții de canale a unor utilaje de 
mare capacitate și cu randament spo
rit, i se prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o serie de mașini și agre
gate realizate de industria noastră 
constructoare de mașini sau din im
port, între care autoincărcătoare, bul
dozere, excavatoare hidraulice echi
pate cu graifăre. Cu acest prilej sînt 
comparate caracteristicile tehnice ale 
fiecăreia dintre aceste mașini. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu cere Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini să insiste in continuare in 
perfecționarea continuă a actualei 
game de mașini grele pentru șantie
rele de construcții, indicind în mod 
special ca uzinele „Progresul" din 
Brăila să realizeze dragline de mare 
capacitate, cu cupa de 8 mc și cu 
brațul de 36—40 metri lungime, care

se dovedesc cele mai eficiente in 
construcția de canale.

în încheierea vizitei la acest punct 
de kteru al șantierului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă condu
cerii centralei canalului, tuturor fac
torilor de răspundere care colaborea
ză la realizarea acestui obiectiv eco
nomic să intensifice în continuare 
ritmul de lucru, să urmărească in 
permanentă folosirea cu maximum 
de eficiență a tuturor utilajelor din 
dotarea tehnică a șantierului. Con
structorii din acest sector îl asigură 
pe secretarul general al partidului că 
Vor fi mobilizate toate forțele și ener
giile de care dispun pentru a în
făptui în cele mai bune condiții a- 
ceste noi și mari sarcini de răspun
dere ce le-au fost încredințate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de partid 
și de stat s-au îndreptat apoi spre 
kilometrul 60 al canalului, unde a 
fost montată o bandă-magistrală 
transportoare în lungime de 5,7 km 
pentru evacuarea pămîntului excavat 
din albia canalului pină la malul 
mării, unde este depus pe platforma 
viitorului port Constanta Sud-Agigea.

La coborirea din elicopter, un de
tașament format din membri ai găr
zilor patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei a prezentat onorul. 
Numeroși constructori ai canalului 
Dunărea—Marea Neagră, prezenți la 
acest punct de lucru, scandează pu
ternic „Ceaușescu — P. C. R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, într-o vi
brantă manifestare de stimă și pre
țuire față de secretarul general al 
partidului.

Banda magistrală-transportoare, 
montată pe malul de nord al cana
lului de lucrătorii de la Grupul de 
șantiere 5, instalații-montaje, repre
zintă un mijloc de transport modern
(Continuare in pag. a IlI-a)

• PRIN CREȘTEREA PRODUC
TIVITĂȚII MUNCII, industria ju
dețului Brașov a realizat aproape 
90 la sută din producția suplimen
tară de 285 milioane lei obținută în 
7 luni ale anului.
• 10 000 TONE LAMINATE DIN 

SÎRMA PESTE PLAN au realizat 
cele două laminoare de sîrmă din 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
în perioada care a trecut din acest 
an. (Sabin Cerbu).
• PREVEDERILE DE PLAN LA 

EXPORT AU FOST DEPĂȘITE in

acest an de industria județului 
Prahova cu circa 870 milioane lei- 
valută, sumă care întrece substan
țial angajamentul anual asumat in 
întrecere la acest indicator. (Ager- 
pres).
• PRODUCȚIA FIZICA SUPLI

MENTARĂ realizată de la începu
tul anului de industria județului 
Buzău se concretizează în 500 tone 
utilaje pentru industria chimică și 
metalurgică, peste 3 000 mc cheres
tea, 5 400 mp tîmplărie din lemn și 
metalică, 62 000 mp geamuri, apara
tură electrică, confecții textile, mo
bilă și alte bunuri materiale în va
loare de circa 120 milioane lei.
• A ÎNDEPLINIT PLANUL PE 

4 ANI AI CINCINALULUI și co
lectivul întreprinderii „Electrocen- 
trale" Porțile de Fier I, care și-a 
creat astfel condiții să realizeze, pe 
ansamblul perioadei amintite, o 
producție suplimentară de energie

electrică de peste 2 miliarde kWh. 
(Virgiliu Tătarul.
• O PRODUCȚIE NETA PESTE 

PLAN ÎN VALOARE DE 47 MI
LIOANE LEI au obținut în 7 luni 
oamenii muncii din industria jude
țului Harghita, prin creșterea su
plimentară a productivității muncii 
cu 484 lei pe fiecare lucrător, redu
cerea cheltuielilor materiale cu 8,5 
lei la fiecare 1 000 lei producție- 
marfă și prin realizarea, peste pre
vederi, a 630 tone fontă, 380 tone 
mașini și instalații tehnologice pen
tru industria chimică, 77 000 mp 
țesături și a altor produse.
• CEA MAI MARE PRODUCȚIE 

DE LAJWINATE de la intrarea în 
funcțiune a laminorului de benzi la 
cald de la Combinatul siderurgic 
Galați a fost obținută în luna iulie, 
prevederile de plan fiind depășite 
cu 400 tone rulouri.

ANCHETĂ „SCÎNTEII"

Concret, cit veți economisi în acest semestru?
Este cunoscut că, în unitățile din industrie — acolo 

unde se consumă cea mai mare cantitate de energie și 
combustibil — în aceste zile se desfășoară, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de partid, ample acțiuni 
de reevaluare a tuturor posibilităților de reducere a con
sumului de energie și combustibil, de lichidare a surselor 
de risipă. Esențial este ca măsurile stabilite și inițiativele 
care apar să fie finalizate neîntîrziat, în așa fel ca vasta

După cît se știe, fabricarea elec- 
trocorindonului, a carburii de siliciu 
necesită un mare consum de energie 
și combustibil. Tocmai de aceea, spe
cialiștii, întregul colectiv de oameni 
ai muncii de la 
„CARBOCHIM" din i 
preocupați de re
ducerea acestor 
consumuri. Ca ur
mare. fată de anul 
1970, de 
consumul 
nergie electrică la 
1 000 lei produc
ție a scăzut de Ia 
386.2 kWh la 171,8 
kWh. iar cel de 
combustibil de la 
0,0463 tone com
bustibil conven
țional la 0.0162 
tone la 1 000 lei 
producție. Un gra
fic prezentat in 
pagina a IlI-a 
redă sintetic modul 
luat consumurile în această peri
oadă, urmînd ca la finele acestui 
an acestea să fie mai mici cu 55 la 
sută la energie electrică și cu 65 Ia 
sută la combustibil, față de anul 1970.

Publicarea proiectului Programu- 
lui-directivă de cercetare și 
tare în domeniul 
cument 
Și 
de 
al 
vul 
„CARBOCHIM" în plin efort 
șorare a consumurilor de 
gie și combustibili. Numai 
mul semestru au fost 
201 140 kWh energie 
286 570 mc de gaze naturale. Por
nind de la aceste rezultate, conștienți 
de existența unor rezerve încă ne
fructificate, colectivul a lansat che
marea „LA FIECARE 1 000 LEI PRO
DUCȚIE O ECONOMIE DE CEL PU
ȚIN UN KWH ENERGIE ELEC
TRICĂ". Aceasta va însemna pină la 
finele anului cel puțin 500 000 kWh 
energie electrică economisită, din 
care se pot fabrica :
• 1 300 mii metri pătrați abrazivi 

pe suport sau
• 2 300 tone corpuri abrazive ori
• 110 tone electrocorindon.
Extinsă la scara întregului județ, 

Inițiativa s-ar solda cu o economie 
anuală de 25 000 000 kWh energie e- 
lectrică, care convertită în combusti
bil înseamnă 37 000 tone lignit sau 
7 000 tone păcură ori 8 milioane mc 
gaz metan. O mare parte din colecti
vele întreprinderilor din județ au și 
răspuns inițiativei.

Carbochimiștii clujeni se bizuie pe 
eficiența unor măsuri de îmbunătăți
re a tehnologiilor de fabricație, 
pe o serie de modificări con
structive la utilaje, aplicate sau 
în curs de aplicare, pe priceperea co
lectivului. Reținem : Scăderea simți-

întreprinderea
Cluj-Napoca sînt

pildă, 
de e-

acțiune de economisire a energiei și combustibilului să 
se concretizeze in diminuarea substanțială a consumurilor 
pe unitatea de produs, ca în ansamblu producția indus
trială să fie realizată cu consumuri energetice tot mai 
scăzute. Pornind de la această cerință, „Scinteia" inițiază 
o suită de anchete în care ne propunem să relevăm prin
cipalele acțiuni și inițiative, precum și efectele Jor pe pla
nul economisirii severe a energiei.

materialului tn cal-toare a umidității 
cinatorul de granule electrocorindon, 
prin modificarea constructivă a clasi
ficatorului cu racleți ; refacerea izo
lației la două cuptoare de grafitare a 
electrozilor siderurgici ; utilizarea 
gazelor arse de la cuptorul tunel e-

ÎN „BĂTĂLIA ENERGETICII", O INIȚIATIVĂ 
VALOROASĂ CARE MERITĂ EXTINSĂ

JJ La fiecare 1000 lei producție ■ 
consumuri substanțial reduse11

însemnări de la
din Cluj-Napoca

întreprinderea „CARBOCHIM“

in care au evo- 
în această 

ca la finele

energiei 
supus dezbaterii 

Se va afla pe 
zi a Congresului al 
partidului — a găsit 
de oameni ai muncii

care

dezvol- 
— do- 
publice 
ordinea 
XII-lea 
colecti- 

de la 
de mic- 

ener- 
în pri- 

economisiți 
electrică și

lectrozi de baterii pentru uscarea 
electrozilor ; utilizarea de arzătoare 
cu flacără scurtă la uscătorul rotativ 
carbură de siliciu etc.

Vizitînd întreprinderea, secțiile, a- 
telierele constați că există preocu
pări, inițiative, acțiuni pe linia di
minuării în continuare a consumuri
lor. La secția electrocorindon, cea 
mai mare consumatoare de energie, 
s-a trecut, în aceste zile, la utiliza
rea mantăilor cu conicitate redusă, 
ceea ce va însemna pentru acest an 
un consum mai mic cu 70 000 kWh. 
Pentru diminuarea pierderilor de e- 
nergie datorită ruperilor de electrozi, 
a fost realizată o rețetă imbunătățită 
de fabricare a pastei, Ia care consu
mul de energie este mai mic cu 
30 000 kWh anual etc. „Pentru a re
duce și mai mult consumul de ener-

gie, ne spune maistrul loan Popa, 
am trecut la înlocuirea electrocorin- 
donului pentru fabricarea produselor 
refractare cu corindon recuperat din 
pietre de polizor vechi, de la bene
ficiari. Această măsură, pe care am 
început să o aplicăm experimental, 

dar cu rezultate 
certe, va fi un pas 
foarte important, 
întrucît la fabri
carea unei tone 
de electrocorindon 
se consumă 4 400 
kWh energie e- 
lectrică. iar pen
tru o tonă de co
rindon regranulat 
numai 180 kWh. 
De asemenea, am 
trecut la valorifi
carea energiei ra
diante de la 
blocurile de elec
trocorindon, prin 
recuperarea aces

teia, in vederea încălzirii pe timp fri
guros a halei de granule. în acest 
scop, cu forțe proprii și din materiale 
de construcții recuperate, s-a construit 
o cameră de recuperare termioă, do
tată cu o instalație specială". Notăm 
instalația de redresori realizată prin 
autodotare care consumă cu cel puțin 
50 000 kWh energie electrică mai pu
țin. Apoi, la cuptoarele de electrozi 
siderurgici s-a experimentat și în 
prezent se aplică cu succes in proce
sul tehnologic o diagramă intensivă 
de putere, prin care consumul este 
mai mic cu 20 000 kWh pe fiecare 
șarjă.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a III -a)

PE MARGINEA PROIECTELOR DE DOCUMENTE
PENTRU CONGRESUL AL XII-LEA AL P.C.R.

Avuția pămîntului

La kilometrul 23 se urmărește modul cum sînt folosite mijloacele moderne de mecanizare a lucrărilor

Averea inepuizabi
lă a unui popor este 
puterea sa de muncă 
intelectuală fi fizică, 
geniul său creator 
care se concretizează 
in istorie aplicat asu
pra elementelor natu
rii înconjurătoare pe 
care trebuie să le a- 
ducă in stare de ma
ximă rodire in vede
rea întreținerii vieții 
morale fi materiale a 
omului.

Proiectul Directive
lor de partid care vor 
fi ratificate de Con
gresul al XII-lea, pu
blicate in presă, anali
zează fi propune di
recțiile dezvoltării e- 
conomice fi sociale ale 
României pe următorii 
cinci ani și in perspec
tivă pe următorul de
ceniu.

Se va acorda in vii
torul cincinal mai mul
tă importanță agricul
turii. Nu numai pentru 
că părinții mei sint 
țărani mă voi bucura 
pentru această holă- 
rire. Unul dintre 
cele mai vechi fi me
reu noi idealuri ale 
poeților a fost cel le
gat de grădină, de pă
mântul devenit grădină 
prin grija omului, de 
abolirea pustiei și ne- 
rodniciilor de tot fe
lul.

Dacă zăcămintele de 
petrol sau uraniu, bu
năoară, la un moment 
dat se pot epuiza, să
mânța de griu fi floa
rea de viță se ivesc in
tru rodnicie miracu
loasă in fiecare an. De 
la poala mării la poa
la Carpaților, pămin- 
tul românesc e bun să 
țină de cald lanurilor 
de griu, porumb și 
floarea-soarelui. live

zilor de pomi roditori 
după felul lor, iar 
munții noștri din ve
chime sint domoli și 
grafi pentru a fi in- 
greuiați de turme fără 
număr. Avem experi
ență milenară in creș
terea vitelor și cuceri
rile științifice la zi in 
acest domeniu le pu
tem asimila cu ușurin-

însemnări de loan
ALEXANDRU

ță. Nu va trebui să 
părăsim cercetarea ști
ințifică in alte sectoa
re ca să ne ocupăm de 
agricultură; va trebui 
doar să ne știm im
plicați cu toată puterea 
de muncă intelectua
lă și fizică fi aici.

Intr-un mare oraș 
universitar și indus
trial din străinătate 
vedeam, cu doi ani in 
urmă, turma de oi păs- 
cind iarba parcului 
pină lingă zidurile 
universității. Mi s-a 
spus că s-a renunțat 
la mașinile de tuns 
iarba parcurilor tntru- 
cit oaia roade mult 
mai bine și cu mai 
mult folos iarba, fără 
să se consume benzina 
pentru asta, ingră- 
șîndu-se pe sine, in- 
grășind și locul, tn- 
tr-un oraș nordic, lin
gă o fabrică de apara
te electronice de 
mare precizie, păștea 
turma de vaci cu 
lapte.

Separarea intre sat 
și oraș nu mai este la 
modă nicăieri. Avem 
nevoie vitală de natu
ră, iar ca ea să ne

străbun
dea roada ei are ne
voie de prezența noas
tră ocrotitoare.

Intr-un sat vitele 
au început la un mo
ment dat să moară de 
urit. Grajdul era afa
ră de sat, oamenii "nu 
dădeau pe acolo decit 
puțini și rar, ca să le 
ia laptele și vitele, o- 
bișnuite cu ■ strigătul 
pruncilor, cu fața omu
lui, s-au pus pe murit. 
Trandafirul necultivat, 
in cițiva ani se sălbă
ticește. Fiece palmă 
de pământ poate aduce 
roadă, dacă nu un 
snop de griu. măcar o 
fărimă de frumusețe, 
dacă nu-i loc pentru 
vița de vie, pentru o 
tufă de busuioc sau o 
mușcată tot mai poți 
afla un loc chiar și in 
aurora unei lacrimi. 
Slntem unul dintre 
cele mai statornice 
popoare pentru că am 
știut să punem mina 
să ne facem un aca
să al nostru, să ne ri
dicăm o vatră, un să
laș defrișmd păduri, 
cultivind mina de pă
mânt cu hărnicie, și 
pricepere. Prin muncă 
ne-am înavuțit și ma
terial și spiritual căci 
e vorba mai ales de a- 
ceastă avuție sufle
tească pe care o do- 
bîndește omul care 
nu-și permite să-și ri
sipească timpul in 
trindăvie. S-a făcut 
mult pină acum, atitea 
dealuri pustii sint în
cărcate de pomi rodi
tori, atitea mlaștini au 
devenit grădină, dar 
mai sint încă, multe 
locuri cărora nu le-am 
dat mina de ajutor 
pentru a se putea răs
făța in belșug și fru
musețe.
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Datoria
' de Om
I/n stația de autobuz Ilioara din 

cartierul bucureștean Balta Albă, 
o femeie a fost grav accidentată.

IUnul dintre cetățenii aflați de 
față a sărit imediat si a ridi
cat-o, a suit-o intr-o mașină si 
Ia dus-o la spitalul de urgență, 
de unde n-a plecat pină nu s-a 
liniștit că accidentata se află in

I îngrijire sigură. Dar nici după 
aceea n-a plecat la treburile lui, 
decit după ce a condus acasă fe
tița. care iși însoțise mama.

IAcum, după mai bine de pa
tru luni, Elena Pervulescu (fiind
că așa o cheamă) este sănătoasă, 
Ia revenit in mijlocul familiei și 

ar dori să adreseze un cuvînt 
cald de mulțumire acelui Om 
care a ajutat-o la necaz; dar nu 

Iștie cine este.
Cine ești, Omule ?

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pe adresa 
poștașului

De ani și ani de zile, poștașul 
Mihai Brinzilă bate drumurile 
Cotnarilor, ducînd pe la casele 
oamenilor scrisori, ziare, pensii, 
mandate, telegrame. într-una 
din serile trecute, și-a lăsăt șa
reta și calul la locul lor și s-a 
dus acasă. Nici nu se culcase 
bine, cind aude că-i bate cineva 
la poartă.

— Cine-i acolo ? — întreabă 
poștașul.

— Om bun !
Era. Constantin Vornicu din 

Zber.-ni care aducea portofelul 
pierdut de poștaș, cu o mare sumă 
de bani în el, cu acte și un libret 
de economii. Mare mi-a fost mi
rarea — ne scrie poștașul — 
pentru că eu nici nu băgasem de 
seamă că-mi pierdusem portofe
lul. „M-a'm gîndit să-ți aduc și 
eu o veste de bucurie, cum și 
dumneata ne-ai adus de atîtea 
ori, chiar și noaptea" — mi-a 
spus omul".

Intr-adevăr, Om bun !

Patruzeci 
si unu

9
De la liceul „Radu Negru" din 

Făgăraș ne-a sosit o veste cate 
onorează și mai mult aceasta 
veche și prestigioasă instituție 
de învățământ. Toți cei 41 de 
elevi absolvenți ai clasei de fi- 
zică-matematică au reușit la 
examenele de admitere in învă
țământul superior din aceasta 
vară devenind astfel studenți. 
Reușita celor 41 de elevi este ur
marea muncii neobosite. plină 
de răspundere, dăruire și pasiu
ne a tuturor cadrelor didactice. 
Un cuvînt in plus de prețuire se 
cuvine adresat profesoarei de 
matematică Doina Nicula, care a 
fost și diriginta celor 41. ca șt 
Măriei Dobrotă. profesoara de 
fizică.
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CUM SE APLICĂ PREVEDERILE DECRETULUI PRIVIND ECONOMISIREA 

DE CARBURANȚI Șl FOLOSIREA GOSPODĂREASCĂ A AUTOVEHICULELOR

Mai multă disciplină și corectitudine
...dar și abateri-prompt sancționate

Așadar, duminică, 5 august, a fost 
cea de-a doua zi cu restricție de cir
culație. Zi in care trebuiau să cir
cule numai mașinile proprietate per
sonală cu numere fără sot. iar de 
sîmbătă. după terminarea programu
lui de lucru, pină luni dimineața — 
numai autovehiculele proprietate so
cialistă trimise in misiuni temeinic 
justificate, prevăzute expres in for
mele legale de transport.

— Prima concluzie importantă des
prinsă din datele primite de la ser
viciile și echipajele noastre din în
treaga țară privind modul în care 
s-a circulat in acest sfirșit de săp- 
tămînă — ne spune tovarășul colonel 
Victor BEDA, șeful Direcției circula
ție din Inspectoratul General al Mi
liției — este aceea că atit în Bucu
rești, cit și în majoritatea covârși
toare a localităților țării, pe arterele 
cu trafic intens, ca și pe drumuri 
laterale s-au înregistrat un plus de 
ordine .și disciplină, mai multă co
rectitudine și răspundere in folosi
rea gospodărească, economicoasă a 
mașinilor statului, ca și in respecta
rea interdicției privind circulația au
toturismelor personale cu numere cu 
soț. Din păcate, nu au lipsit nici 
excepțiile, abateri care au fost 
prompt sancționate și pe care nu 
le mai dorim repetate duminica ur
mătoare.

Intr-adevăr, in timpul anchetei în
treprinse de sîmbătă după-amiază 
pină luni dimineața. împreună cu 
Direcția circulație din Inspectoratul 
General al Miliției, am intilnit multe, 
foarte multe transporturi de mărfuri 
și persoane făcute in perfectă lega
litate. Ți-era mai mare dragul să-1 
■vezi duminică, în zorii zilei, dincolo 
de Urziceni, pe șoferul teleormănean 
Florian Chiar („chiar" așa îl chea
mă), prezentînd căpitanului Tudor 
Leonte actele la control cu fața se
nină. Autoizoterma 31-TR-1201, pe 
care o conducea, efectua de la Ro
șiori la Constanța un transport de 
marfă la capacitatea maximă de în
cărcare. Tot duminică, un alt șofer, 
de data aceasta craiovean, Ilie Ene, 
ne-a demonstrat cu acte în regulă și 
cu încărcătura completă a autofrigo- 
rificei 31-DJ-417 că se afla intr-un 
transport rațional, economicos.

Coincidența a făcut ca în același 
punct de pe Șoseaua Colentina să 
depistăm sîmbătă după-amiază auto
utilitara 23-B-7799 a I.A.S. Bragadiru. 
condusă de Florea Nicolae. în loc 
ca la ora aceea să se afle la garaj, 
el îl dusese pină acasă, pe Colentina, 
pe unul din șefii lui. „Lucrez de pu
țin timp la I.A.S. și nu știu cum il 
cheamă, dar e de la contabilitate" — 
ne-a declarat el. Și ne-a mai spus că 
nu e singurul pe care-1 duce cu ma
șina statului acasă, că și pe 2 august

a mai dus pe cineva, care l-a mai 
și pus să treacă pe un sens interzis, 
fapt pentru care a plătit amendă. 
Circumstanță agravantă : în autouti
litară se aflau roșii, ardei, castraveți, 
ceapă și piersici pentru grădinița de 
copii de la ferma Dridu. dar care 
n-au mai ajuns în ziua aceea 
la destinație... în aceeași zi. auto
turismul „Dacia 1 300". tip furgonetă, 
(22-B-4624). condus de Tudor Stroe, 
a fost depistat intr-o cursă ilegală. 
Pe foaia de parcurs, la rubrica „no
tările șoferului", se afla, negru pe

de vreo trei zile ? Cum va putea jus
tifica șoferul slătinean Mihai Popes
cu, față de șeful său de garaj, iar 
acesta față de conducerea întreprin
derii respective, faptul că abandona
se pe o străduță de la marginea 
Bucureștiului autocisterna 31—OT— 
1095 pentru transport lapte ? Oricît 
ne-am străduit, n-am dat de urmele 
șoferului, care lăsase mașina des
chisă. cu toate actele in ea.

în legătură cu cazurile intilnite în 
timpul anchetei noastre, ca și cu si
tuația de ansamblu a traficului ru

Anchetă realizată cu sprijinul Inspectoratului 
General al Miliției - Direcția circulație

alb. mențiunea : „Din dispoziția to
varășului director, transport pe soția 
sa pină la Balotești. unde aceasta lu
crează". Mențiunea noastră : autotu
rismul este al întreprinderii de co
merț cu ridicata pentru textile și în
călțăminte. Și intrebarea : Cine-l 
„jncalță" pe cel care a dat o ase
menea dispoziție ?

Iată și alte abateri de la preve
derile Decretului, cazuri de folosi
re abuzivă, in scopuri personale, a 
mașinilor statului. Simbătă seara, un 
ditamai autocamion diesel, încărcat 
cu piese grele și așteptate, cu sigu
ranță. in procesul de producție, se 
afla „ascuns" sub niște copaci pe 
strada Voiniceni, la ieșirea spre Ol
tenița, ambalat la maximum, pentru 
a-i furniza unui cetățean aer com
primat să-și vopsească... rrîotocicleta. 
Duminică dimineața, la intrarea în 
Arad, a fost stopat din cursă camio
nul cooperativei agricole Irateș, care 
venea de la vreo 60 de kilometri în
cărcat cu... nuntași și muzicanți. Ca 
să nu mai spunem de șoferul de pe 
autocamionul 21—TM—7937. care-și 
plimba nevasta spre Jimbolia. sau de 
cel de pe autobasculanta de 5 tone 
31—MM—3837 care a transportat, drept 
încărcătură, cale de 40 kilometri, pină 
la Sighetu Marmației... persoana șe
fului de coloană auto. Alexandru 
Ciornei, adică tocmai cel plătit anu
me să vegheze la economicitatea și 
legalitatea transporturilor. La fel ca 
acesta, vor trebui să răspundă și acei 
șefi de garaje care nu-și fac dato
ria. care nu urmăresc ca mașinile pe 
care le au în primire să se afle la 
orele și locurile stabilite după înche
ierea programului de lucru. Cum alt
fel se explică faptul că o autobas
culantă din Ploiești, de 16 tone, 
(31—PH—2 282), încărcată ochi, se afla 
duminică pe o uliță in comună Ale- 
xeni, dincolo de Urziceni. iar sătenii 
din jur ne-au spus că zace părăsită

tier de sîmbătă și duminică, tovară
șul colonel Victor Beda ne-a spus :

— Faptul că și după apariția De
cretului se mai întîlnesc cazuri de 
folosire neeconomicoasă a mașinilor 
statului, multe dintre ele circulind in 
gol sau sub capacitate, că se efectu
ează încă transporturi nejustificate, 
adeseori cu foi de parcurs eliberate 
„in alb" sau fără alte forme legale, 
principala răspundere revine factori
lor de conducere și decizie din unită
țile socialiste deținătoare de parc auto, 
care n-au luat sau nu urmăresc mo
dul in care se aplică măsurile stabi
lite prin Decret. Ba, mai mult : unele 
cadre de conducere, nemaiavînd au
toturisme la dispoziție, iși permit să

se deplaseze de la un loc la altul cu 
autocamioane. autoutilitare, micro
buze sau autoturisme de teren. Ase
menea abuzuri sînt amplificate de 
acei șoferi care-și permit să parche
ze autovehiculele statului pe la ca
sele lor. care depășesc viteza legală 
in localități și viteza economică sta
bilită potrivit prevederilor Decretu
lui. Dintr-un test pe care l-am făcut 
la trei porți de intrare ale Capitalei, 
din I 000 de mașini, 140 depășiseră 
viteza legală și economică, multe 
dintre acestea fiind autobasculante și 
camioane de mare tonaj de pe dife
rite șantiere care gonesc ca niște bo
lizi chiar pe străzi înguste, punind in 
pericol siguranța circulației. Aceas
ta cu atit mai mult. cu cit 
a fost permisă circulația bicicletelor 
și motocicletelor pe orice arteră, din 
orice localitate, fără nici o restric
ție. Șe cere, deopotrivă, mai multă 
atenție și prudență atit din partea 
conducătorilor auto, cit și a cicliști
lor și motocicliștilor, pentru reali
zarea unui trafic cursiv. în deplină 
siguranță. îmi face o deosebită plă
cere să informez cititorii „Scinteii" 
că. duminică. 5 august, în întreaga 
tară nu s-a înregistrat nici un acci
dent mortal, iar numărul accidente
lor mai serioase a fost mai mic de
cit in alte dăți. De aici, concluzia de 
care aminteam la început : s-a con
statat mai multă disciplină, ordine, 
corectitudine.

O duminică pe care o dorim repe
tată în toate... duminicile anului.

Petre POPA

Cam mare autocamionul parcat acasă 
pentru „nevoi personale44

Autoșaua 23-B-4763, parcată la domiciliul șoferului Marin Gheorghe. 
pe strada Joița din București — simbătă seara

cinema

0 viață consacrată luptei pentru 
triumful socialismului în România

Octombrie 1920. Greva generală, 
cea dinții acțiune muncitorească de 
amploare pe cuprinsul întregii țări, 
se afirma ca moment culminant al 
puternicului avînt revoluționar al 
proletariatului român. Muncitorii 
uneia din fabricile din Arad, care 
se îndreptau spre uzinele „Astra- 
vagoane" pentru a participa la marele 
miting ce urma să se desfășoare aci. 
nu bănuiau că tînărul înalt și blond 
care i-a convins să înceteze lucrul, 
iar acum pășea, calm și neînfricat, 
în fruntea coloanei, fără a se lăsa 
intimidat de mitralierele care încon
jurau curtea uzinei, nu avea decit 
16 ani...

Și totuși, aceasta era atunci vtrsta 
lui Iosif Șangheț. organizator al pri
mei greve a muncitorilor din fabrica 
de pielărie unde lucra. Născut într-o 
familie de țărani 
din Olari, județul 
Arad, la 7 au
gust 1904, cu
noaște abia ieșit 
din copilărie crun
ta exploatare a 
ucenicilor siliți să 
lucreze pină la 18 
ore pe zi. Senti
mentul de revoltă 11 face ca 
la 15 ani să intre în sindicatul 
pielarilo-r; autoritatea pe care o 
dobîndește în organizarea mișcă
rilor greviste în anii următori 
determină alegerea sa, în 1926, în 
comitetul sindicatului muncitorilor 
pielari : peste scurt timp face parte 
din Comisia locală a sindicatelor 
unitare din Arad, apoi este ales de
legat la Congresul sindicatelor uni
tare desfășurat in 1929 la Timișoara. 
După dizolvarea sindicatelor unitare, 
activează in comitetul local al orga
nizației de apărare a deținuților co
muniști și antifasciști.

Prețuit pentru fermitatea, comba
tivitatea revoluționară și strinsele 
sale legături cu masele, Iosif Ran- 
gheț este primit în 1930 în rindurile 
Partidului Comunist Român. Apor
tul său, in perioada marii crize eco
nomice din 1929—1932, la inițierea 
unor ample acțiuni greviste la Arad, 
Oradea, Cluj reflectă grăitor capaci
tatea sa organizatorică, ce avea să 
se manifeste cu și mai multă vigoare 
după desemnarea sa ca membru al 
Comitetului județean de partid Arad, 
secretar al Comitetului raional de 
partid Oradea, iar ulterior ca secre
tar al comitetelor regionale Cluj, 
Banat și Valea Jiului ale P.C.R. Re
petatele arestări, schingiuirile sălba
tice nu fac decit sâ-i oțetească dir- 
zenia revoluționară.

Calitățile sale de încercat militant 
comunist s-au vădit din plin in pe
rioada organizării de către Comitetul 
regional de partid Cluj, cu partici
parea MADOSZ-ului. a puternicelor 
bătălii de clasă desfășurate in 1934 
de muncitorii forestieri și țăranii 
români și maghiari din Valea Mure
șului și Valea Ghimeșului. Prin acțiu
nea lor dirză, miile de muncitori și ță
rani au impus restituirea bunurilor 
sechestrate pentru neplata datoriilor, 
dezarmind pe jandarmii trimiși să 
reprime mișcarea revendicativă și 
alungind pe comercianții speculanți.

75 de ani 
de la nașterea 

lui Iosif Rangheț

Forța de mobilizare a partidului și-a 
găsit expresie în larga mișcare de 
solidaritate care a silit autoritățile 
să elibereze cea mai mare parte a 
celor trimiși în judecată.

în aceste zile din preajma sărbă
toririi gloriosului jubileu al eliberării 
României de sub dominația fascistă, 
omagiem abnegația cu care Iosif 
Rangheț a acționat pentru transpune
rea în viață a orientării partidului 
spre organizarea vastei mișcări de 
rezistență antifascistă. După ce a 
participat, ca secretar al comite
tului regional de partid, la orga
nizarea marii demonstrații din sep
tembrie 1940 de la Cluj împotriva 
odiosului Dictat de la Viena, el ac
ționează in fruntea Comitetului re
gional de partid Brașov, iar in 1943 
este chemat la București, fiind co

optat in Comi
tetul Central al 
P.C.R. înfruntînd 
crunta teroare 
dezlănțuită îm
potriva comuniș
tilor de dictatura 
fascistă și ocu- 
panții naziști, el 
a contribuit la 

organizarea a numeroase acțiuni de 
sabotare a «nașinii de război hitleris- 
te. la crearea frontului patriotic anti
hitlerist.

în acea perioadă de cumpănă din 
istoria țării, cind era în joc însăși 
ființa națională a poporului, Iosif 
Rangheț a participat, alături de alți 
militanți de frunte ai mișcării noastre 
revoluționare, la conducerea luptei 
antifasciste și antirăzboinice a clasei 
noastre muncitoare, • a celorlalte 
forțe progresiste, a vastei activități 
politice, organizatorice, militare in 
vederea pregătirii și infăptuirii in
surecției naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste. în acele 
zile fierbinți ale lui august 1944 el se 
afla printre cadrele de conducere ale 
partidului, ce orientau pe teren acti
vitatea formațiunilor patriotice dt 
luptă care sprijineau armata in res
pingerea atacului inverșunat al tru
pelor hitleriste împotriva Capitalei.

După eliberarea țării, ales membru 
<\1 C.C. al P.C.R. la Conferința Na
țională a P.C.R. din octombrie 1945 
și membru supleant al Biroului Po
litic Ia Congresul de unificare din 
februarie 1948. el a adus — in pofida 
bolii grave care i-a adus un sfirșit 
prea timpuriu, in septembrie 1952 — 
o contribuție de preț la infăptuirea 
politicii partidului de1 transformare 
revoluționară a societății românești, 
de cimentare a prieteniei^ frățești, 
unității și coeziunii tuturor fiilor pa
triei. indiferent de naționalitate. în 
jurul partidului, la opera de edificare 
a socialismului.

Exemplu luminos de slujire cu 
profund devotament și spirit de sa
crificiu a cauzei eliberării sociale și 
naționale a poporului, viața lui Iosif 
Rangheț reprezintă un îndemn în- 
suflețitor la muncă plină de elan 
pentru infăptuirea marelui ideal co
munist. căruia i-au consacrat viața 
nenumărate generații de militanți 
revoluționari.

Tudor OLARU

Dacă n-aveau | 
poftă de 
înghețata...
Someșul" din Satu Mare a riăi* 

cat de la bancă o mare, suma de 
bani. Casierul a fost însoțit de 
contabila-șefă. Casierul și con- 
tabila-șefă s-au dus. sa ta auto
buzul care sâ-i ducă la L.A. . 
Așteptind in stație, li s-a făcut 
o poftă grozavă de înghețata. 
Și-au cumpărat cite una și s-au 
așezat pe o bancă din apropierea 
stației. La venirea autobuzului, 
casierul dă să-și ia geanta cu 
bani, pe care o lăsase pe banca 
în timp ce savura delicioasa în
ghețată. dar in secunda urmă
toare a... înghețat. Geanta , dis
păruse ! Toate eforturile făcute 
pină acum de organele de mili
ție pentru a-l depista pe autorul 
furtului n-au dus la nici un re
zultat. Pină una., alta, cei doi 
sînt buni de plată.

Dacă îl 
| întîlniți

Primim din partea consiliului 
I popular al comunei Brăduleț, ju

dețul Argeș, o adresă care ne 
semnalează un fapt mai puțin 

I obișnuit. Un oarecare Mihai Nen, 
de 19 ani, născut in comuna res
pectivă, a plecat de multi ani 
de acolo, că nimeni nu-l mai 

I cunoaște. Cu- toate acestea, pe 
buletinul lui de identitate figu
rează cu domiciliul stabil tot m 

I comună. Așa se explică faptul 
că, de la un timp încoace, din 
toate colțurile țării sosesc pe a- 

I dresa primăriei, pentru a-.l soma 
pe respectivul tînăr, tot felul de 
amenzi, imputații, contravenții și 
despăgubiri trimise de diferite 

I unități și instanțe de judecata.
Sint „ecourile" matrapazlicurilor 
făcute de respectivul Mihai Nen, 

1 plimbăreț $i certat cu legea.
Cine-l intîlnește e rugat sa 
anunțe primul organ de miliție, 
pentru a i se. da plocon tot pa- 

Ichetul cu notele de plată de la 
primăria din Brăduleț.

I Vînătorul...
’ vînat
Itncă nu se luminase de ziuă, 

cind dintr-o pădure, aparținind

I Ocolului Silvic Tazlău, județul 
Neamț, s-au auzit focuri de 
armă. Imediat, șeful ocolului. 
Ion Adămoaia, împreună cu

Icițiva pădurari, au pornit spre 
locul cu pricina și s-au instalat 
la pîndă. La un moment dat.

Idintr-un tufiș, cineva i-a făcut 
semn șefului Ocolului silvic sa 
se apropie tiptil, pe furiș, fara 
zgomot. Acesta s-a apropiat și, 

Icind colo, ce să vezi ? Cel care-i 
făcuse semnul discret și-l che
mase, nu era altul decit... Petru 

IEnea. braconierul care impușca- 
se un țap de toată frumusețea. 
Mai puțin... frumoasă pentru el

I a fost urmarea : ancheta penală.

P. PETRE
și corespondenții „Scinteii"
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• Aventurile lui Mark Twain : 
SALA PALATULUI — 17,15; 20.15.
• Olga și poetul : SCALA — 14;
16: 18; 20.
• Tinăr si liber : FAVORIT — 9;
11.15: 13.30; 15.45: 18; 20.15, FES
TIVAL — 13.45: 16; 18.15 : 20,30,
GRADINA, CAPITOL — 21.
• Leii saloanelor : CAPITOL — 
15,30; 18; 20,15.
• Columna : CENTRAL — 16; 19.
• Ultimul vals : PATRIA — 14;
17; 19,30, BUCUREȘTI — 13.15; 
15.45; 18; 20,15, MODERN — 9; 
11,30; 15; 17,30; 20, la grădină — 
20,45.
• întoarcerea acasă : CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16: 18,15;
20.15.
• Frați de cruce : LUCEAFĂRUL
— 14; 16; 18,15; 20,15, la grădină
— 21.
• Program de desene animate — 
9.15; 10,30; 11.45; 13: 14,15. Fetita 
de zăpadă — 15.30; 18: 20 : DOINA.
• Cazul Gorgonova : TIMPURI 
NOI — 16: 19.
o Misiunea Capricorn unu : VIC
TORIA — 14.15: 17: 19.45. FERO- 
VLA.R — 9; 11,45; 14.30; 17,15; 19.45, 
FLAMURA — 9: 11.45; 14,30: 17.15; 
20, GRĂDINA BUZEȘTI — 20,30.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 19.45;
18; 20.15.
• Totul pentru fotbal : DACIA —
— 9; 11,15: 13,30; 15.45: 18: 20.
• Nea Mărin miliardar : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Alibi pentru un prieten : ARTA
— 9; 11,45; 14,30: 17.15; 20. la gră
dină — 20.45. VOLGA — 9; 11.45; 
14,30: 17.15; 20.
• Cu mîinile curate ; MIORIȚA — 
9; 11; 13,15: 15.30; 17.45; 20.
• Rodeo : FLOREASCA — 9: 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15.
• în ritmul muzicii : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.15,
AURORA — 9; 11,15: 13.30; 15.45;
18; 20, la grădină — 20,45.
• Moara cu noroc : PROGRESUL
— 15.30: 17,45: 20.
• Școala curajului : TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
• Certificat de paupertate : /FLA
CĂRA — 15,30; 17,45; 20.

• Șatra : MELQDIA — 9; 11,15;
■13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Păcală : MUNCA — 14; 19.
o Un trecător în ploaie : COSMOS
— 15.30; 17,45; 20, GRĂDINA FLA
CĂRA — 21.
• Lovitură pe la spate : BUZEȘTI
— 15.30; 17.45; 20.
• Cobra : BUCEGI — 15,30; 17.45;
20, la grădină — 21.
• Nick Carter superdetectiv ; 
LIRA 16; 18,15. 20,30, La grădină —
21.
• Revanșa : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17.45: 20.
e Severino : FERENTARI — 16; 18; 
20.
• Apașii : GLORIA — 9: 11,15;
13,30: 15,45; 18: 20.15.
• Pintea : POPULAR —16; 18: ?0.
• Expresul de Buftea — 15,30;
17.30. Antichități — 20 : COTRO- 
CENI.
• O dramă la vînătoare : PACEA
— 16; 18; 20.
• Umbrele verii fierbinți : VIITO
RUL — 15.30: 17,45: 20.
• De ce să-I împușcăm pe profe
sor ? : GRADINA FESTIVAL —
20.30.
• Incredibila Sarah : GRĂDINA 
PARC HOTEL — 21.
• Tînărul din Istanbul : GRĂDINA 
TITAN — 21.

teatre
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(la rotonda Ateneului Român) : 
Coloana infinită. Microspectacol 
în imagini, sunet și lumini — 20. 
© Teatrul Mic (la rotonda scriito
rilor din Cișmigiu) : „Culorile iu
birii44. Spectacol de sunet și lumi
nă — 21,30.
• Teatrul Giulești (La Teatrul de 
vară Herăstrău) : Noaptea păcă
lelilor — 20,30, (la Parcul Tinere
tului) : „Sub soarele acestor ani“ 
— spectacol de sunet și lumină — 
21.
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română44 : Pe un picior de plai — 
18.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă-
nase“ (grădina Boema) : Omul
care aduce rîsul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII
SESIZĂRI, OPINII, PROPUNERI
Să se respecte criteriile privind 
amplasarea teritorială a noilor 

capacități de producție
Amplasarea unor noi capacități 

de producție pe teritoriul țării se 
asigură pe baza unor criterii bine 
precizate de documentele de partid 
și de stat — incit să asigure ridi
carea generală a nivelului econo
mic și a gradului de civilizație a 
tuturor zonelor și județelor țării.

Contrar acestor criterii de ordin 
politic, economic și social bine cu
noscute, conducerea întreprinderii 
„Temelia" din Brașov, sprijinită de 
organul tutelar de resort, centrala 
industrială a cimentului, a început 
nu de mult lucrările de execuție

ale unei linii de fabricare a ci
mentului aluminos în incinta ac
tualei Fabrici de ciment din Bra
șov. Lipsa de rațiune a acestei lu
crări pentru a cărei amplasare aici 
s-a recurs la diverse artificii, oco- 
lindu-se legislația in vigoare, este 
ilustrată in primul rind de fap
tul că bauxita — materia primă de 
bază — se aduce tocmai din ju
dețul Bihor, județ, după cum se cu
noaște, mai puțin dezvoltat econo
mic și unde la numai doi pași de 
sursa de bauxită se află Combina
tul de lianți de la Aleșd, unde a-

Ca
Lăsăm în grija or

ganelor de ordine fap
tul că autoturismul do 
teren al fabricii de 
conserve „Valea Ro
șie" aducea de la 
peste 100 de kilometri 
formidabila încărcă
tură de... cinci saci 
goi. Plus niște pepeni.

— Cit ați dat pe ei ? 
— îl intrebăm pe șo
ferul Ion Cioboată.

— Sincer să fiu, 
n-am dat nich un leu.

de pe... moșia
l-am luat de pe un 
cimp...

Tot de pe un... 
cimp. ca de pe moșia 
lui, și-a permis să în- 
șface niște știuleți de 
porumb și șoferul Du
mitru Păscăleanu. Ba, 
colac peste pupăză, ii 
adusese și acasă, pe 
strada Ieremia Po
pescu din București, 
cu o ditamai... autoșa 
de 15 metri lungime.

NOTE CETĂȚENEȘTI
...............-»■'............ . ................ *................. ’

lor
Porumb de fiert, șl 
a făcut-o... fiartă.

E vremea cind în 
cimp se coace po
rumbul, cind se culeg 
legumele verii sau se 
plantează cele pentru 
toamna. E vremea cind 
harnicii agricultori a- 
dunâ roadele muncii. 
Roade pe care nu le 
vor înjumătățite de in
divizi care cred că 
avutul obștesc este 
moșia lor personală. 
(P. Buzoianu).

se caută mereu un vi
novat. Și toate acestea 
in detrimentul cetățea

nului, de fapt al zeci
lor de familii de loca
tari, care așteaptă, În

dreptățiți, nu justifi
cări, ci... lifturi. (Cră
ciun Lăluci).

Între I.C.R.A.L. și D.G.D.A.L.

In frumosul centru civic al Vasluiului...
întreprinderea jude

țeană de gospodărie 
comunală și locativă 
Vaslui (I.J.G.C.L.), în
treprinderea de fabri
cație și montaj ascen
soare București 
(I.F.M.A.). întreprin
derea județeană de 
construcții-montaj Vas
lui (I.J.C.M.) — iată 
trei factori responsa
bili — și in măsură di
ferită vinovați — de 
tergiversarea montării 
lifturilor la noile 
blocuri din ansamblul 
ce s-a conturat in fru
mosul centru civic al 
Vasluiului. Blocul T 4 
cu 9 etaje este dat in 
folosință și locuit de 
la 30 decembrie 1978 
(!?!). Cu toate acestea, 
pină la această oră,

nici măcar nu s-a 
montat liftul. Alături, 
blocul T 5 cu 8 etaje, 
dat in folosință la în
ceputul lunii iulie a.c. 
este de asemenea lo
cuit fără ca liftul să 
fie montat. Și la două 
blocuri turn — T 2 și 
T 3 — cărora li s-a 
făcut prerecepția, iar 
apartamentele sint gata 
să-și primească noii 
locatari, situația este 
aceeași. Nici vorbă să 
înceapă montajul lif
turilor. Pe șantier, de 
fapt, in puțul liftului 
de la blocul T 5, am 
intilnit constructori 
care spărgeau pereții, 
pentru că așa . cer 
montorii liftului. La 
I.J.C.M. ni s-a spus că 
aceste lucrări se pu

teau face înainte de 
darea in folosință a 
blocului, dacă veneau 
la timp specialiștii de 
la I.F.M.A. De la 
I.J.G.C.L. am aflat că 
vinovat este construc
torul.

în cele din urmă, a- 
veam să aflăm că vino
vată este tot I.J.G.C.L. 
Vaslui, care a preluat 
blocul acum șase luni 
fără ca acesta să aibă 
lifturile montate. Ce-i 
drept, ea nu a stat cu 
mîinile încrucișate. E- 
xistă suficiente adrese 
și termene fixate între 
I.J.G.C.L. Vaslui și 
I.F.M.A. București. 
Justificările se țin lanț, 
se pasează ca la fot
bal responsabilitățile ;

La 17 aprilie a.c. A- 
sociația locatarilor 
din blocul A 9, str. 
Chilia Veche nr. 4, 
trimite la I.C.R.A.L. 
Giulești adresa nr. 
6306 : „Vă rugăm să 
trimiteți un tîmplar 
să repare ferestrele 
de la casa scărilor, 
întrucit apa de ploaie 
pătrunde in imobil, și 
degradează pereții". 
După aproape 3 (trei) 
săptămini de medita
ție. I.C.R.A.L. răspun
de : „Se aprobă revi
zia tîmplăriei. cu con
diția ca zugrăvirea 
scărilor să o faceți nu
mai cu meseriașii cen
trului nostru nr. 5".

Nemulțumită de con
diția pusă — aduna

rea generală a loca
tarilor hotărîse să e- 
xecute zugrăvelile cu 
forțe proprii — Aso
ciația se adresează 
forului tutelar al 
I.C.R.A.L.-ului, anume 
Direcția generală de 
administrație locativă 
— D.G.D.A.L. La scri
soarea Asociației,
D.G.D.A.L. confirmă 
(adresa ni». 11 695, 
din 25 iunie) : „Aso
ciația poate executa 
lucrarea cu forțe pro
prii".

Supărați de faptul 
că i-a reclamat la fo
rul tutelar, reprezen
tanții I.C.R.A.L. le-au 
trimis președintelui și 
împuternicitului Aso

ciației cite un proces 
verbal de contraven
ție, prin care fiecare 
este amendat cu suma 
de 400 lei. Motivul : 
nu au luat măsuri de 
zugrăvire a scărilor.

— Este de neînțeles 
de ce au procedat așa 
icraliștii — ne spune 
Gh. Teodorașcu. pre
ședintele asociației de 
locatari — 1 întrucit 
nici măcar nu au vă
zut că noi zugrăvisem 
între timp scările cu 
forțe proprii. Și ne 
mai miră de ce s-au 
supărat pe... mese
riașii lor, care nici 
pină acum n-au ve-**- 
nit să repare ferestre
le." (Mihai Ionescu).

O baltă pe „Șiret"
Nu vă gîndiți la 

riul Șiret. E vorba de 
strada Șiretului din 
municipiul Alba Iulia. 
Din această stradă se 
desprinde o cale de 
acces, lungă de apro
ximativ 100 m, spre 
depozitul de combus
tibil. depozitul de ma
teriale de construcții, 
depozitul de ambalaje. 
Se înțelege, trafic 
mare. Vin cetățenii 
după cărbuni, lemne, 
var, binale etc. Ajun

ge însă la depozite 
cine se incumetâ să 
treacă prin nămolul și 
băltoacele care acope
ră calea de acces. Pen
tru a ajunge la depo
zite, acum cind cei 
prevăzători se apro
vizionează cu combus
tibil pentru iarnă, ce
tățeanul are la dispo
ziție trei soluții : a) să 
încalțe cisme de cau
ciuc, b) să se agate 
de o mașină de ocazie 
care merge la depozi

te. c) să se cocoațe 
pe picioroange. Mai 
există și a patra so
luție. cea așteptată : 
municipalitatea să iși 
intre in atribuții și să 
amenajeze străduța cu 
pricina. Soluție optimă 
pentru aplicarea că
reia cetățenii ar da 
cu plăcere o mină de 
ajutor. Să sperăm că 
in continuare lucrurile 
nu vor fi lăsate tot... 
baltă. (Ștefan Dinică).

ceastă linie ar trebui de fapt să fia 
amplasată. Construirea ei in muni
cipiul Brașov vine in contradicție cu 
orientările partidului și statului și 
datorită faptului că Brașovul este 
un centru industrial puternic dez
voltat. care de mai multă vreme 
se confruntă cu lipsa forței de 
muncă. Pe de altă parte, aducerea 
a mii de tone de bauxită tocmai 
de la distanțe de 300—350 kilometri 
este o acțiune nerațională din punct

Cum gospodăriți
Recent, împreună cu vicepre

ședintele și. respectiv, președintele 
asociațiilor de locatari Cerna 1 și 
Cerna II, am vizitat centrala ter
mică de pe strada Cerna din apro
pierea statiei C.F.R. Rimnicu Vil- 
cea. ce servește mai multe blocuri 
din această zonă. Aspectul neîngri
jit, mitul și apa din sala cazanelor 
demonstrează că lucrătorii I.J.G.C.L. 
Vilcea cam de multă vreme n-au 
controlat starea in care se află 
această centrală termică. De aceea, 
unele defecțiuni tehnice persistă.

de vedere economic, care scumpește 
costul de fabricație al cimentului 
aluminos. Iată deci motive temeini
ce care pledează în favoarea trans
ferării acestei linii la Combinatul 
de lianți din Aleșd. Prin aceasta ar 
ciștiga atit localitatea, zona respec
tivă din județul Bihor, cit și econo
mia națională. (loan Tîrnăvoi, in
giner principal in cadrul comisiei 
de planificare teritorială a județu
lui Brașov).

instalația termică ?
De asemenea, greutăți in buna func
ționare a centralei sint intimpinate 
și din cauză că rezervoarele de 
combustibil n-au fost curățate de 
ani de zile. Comitetele asociațiilor 
de locatari au semnalat conducerii 
I.J.G.C.L. Vilcea asemenea anoma
lii, dar, practic, nu s-a 'întreprins 
nimic pentru remedierea lor. Spe
răm că de această dată va inter
veni comitetul executiv al consi
liului popular județean cu măsuri 
corespunzătoare. (Gheorghe Ispă- 
șoiu, tehnician, Rimnicu Vilcea).

fel, continuăm să fim deranjați, atit 
ziua, cit mai ales noaptea, de zgo
motele produse de agregatele fri
gorifice ale unității. De asemenea, 
ne deranjează foarte mult zgomo
tele și trepidațiile produse de cele 
două lifturi care deservesc unita
tea. Conducerea I.C.S.A.P. ne-a co
municat că lifturile vor funcționa 
numai intre orele 8 și 16. zilnic. în 
realitate, acest program nu se res
pectă.

Restaurantul este amplasat in 
fata spitalului județean (sic) și in

imediata apropiere a Institutului 
de medicină și farmacie din locali
tate. Unitatea, care are profil pur 
alimentar, este aprovizionată din 
abundență cu băuturi alcoolice, ceea 
ce face ca zilnic să fie năpădită de 
pasionați ai alcoolului, care se îm
bată, fac scandal ș.a.m.d.

Să nădăjduim că de data aceasta 
organele comerciale vor tine seama 
de sesizările noastre". (Semnează 
mai multi locatari ai imobilelor 
menționate).

Pe scurt din scrisori

Un „Central11 cam... turbulent
Mai mulți cetățeni din lași, do- 

miciliați in blocurile R 2 și R3 din 
bulevardul Independenței nr. 6—8. 
au adresat, de-a lungul timpului, 
organelor comerciale locale sesizări 
privind neplăcerile pe care le au

din cauza unor neglijente existente 
la restaurantul cu autoservire „Cen
tral". situat la parterul blocurilor 
respective. Unele dintre aceste ne
glijențe au fost inlăturate. altele 
insă se fac simțite și astăzi. „Ast

• Rcstanțieri... cu amnezie. De mai 
bine de cinci luni, locatarii blocului 
nr. 3 și 3 bis din Aleea Politehnicii 
nr. 8 București, deși au fost asigu
rați. mai de mult, de către forurile în 
drept, că li se va construi, conform 
proiectului, o rigolă și două guri de 
scurgere pentru apele fluviale, nu 
s-au ținut de cuvint. Cei de la 
I.C.E.D. București, care ar fi tre
buit să le rezolve problema. încă 
din luna mai a.c.. au și uitat de 
promisiune. Oare cind îsi va pro
pune ing. Gh. Lascu. de la Șantie
rul nr. 2. căruia i s-a repartizat 
lucrarea, să o termine ? (Ing. Al. 
Păduraru. Aleea Politehnicii nr. 8 
— București).

• Ștrand — pe jumătate. După 
lungi strădanii, piteștenii iși au si 
ei, acum, ștrandul lor. Trei bazine 
frumoase, adaptate pentru toate

vîrstele. Au și dușuri. Doar un lu
cru n-au : cabine, cit de modeste, 
în care să te dezbraci, sau garde
robe in care să-ți lași hainele. 
(Prof. Florin Anghel, Pitești).

• Dezvoltări ale rețelei comercia
le din Urziceni. La patiseria cu la
borator propriu din centrul orașului, 
la secția de afumătorie din cadrul 
laboratorului de carmangerie și la 
secția de preparare a băuturilor 
răcoritoare din cadrul laboratorului 
de cofetării se adaugă și recentul 
complex comercial de la parterul 
blocului, situat in strada Scinteii. 
Acesta va asigura aprovizionarea 
cu toate sortimentele necesare 
populației, prezentindu-se ca o 
unitate model. (Prof. Gh. Gh. 
Gheorghiu, str. Poștei nr. 46, Urzi
ceni).
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O NOUA VIZITĂ UE LUCRU
ȘANTIERUL CANALULUI DUN ARE - MAREA
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Este urmărită funcționarea benzii transportoare, importantă realizare tehnică, construită la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
și eficient. Acționată electric, ea în
locuiește aproximativ 500 de auto
basculante. realizind o importantă 
economie de carburanți. Cu ajutorul 
benzii transportoare și al uneia simi
lare, ce se va monta pe malul de sud 
al canalului, pină la sfirșitul lucră
rilor se vor transporta peste 
80 milioane metri cubi de pămint.

In timpul vizitei precedente, din 
luna iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind lucrarea ca pe 
o importantă realizare tehnică, a re
marcat totodată că transportul pă- 
mintului în condiții de maximă efi
ciență nu este încă o problemă com
plet rezolvată din moment ce pămin- 
tul se transportă de la locul excava- 
ției la bandă tot cu autobasculantele.

Este necesar — a cerut atunci 
secretarul general al partidului — să 
se găsească soluții ca pămintul exca
vat să fie pus direct pe bandă, așa 

cum se procedează la minele de ex
tracție a cărbunelui. Trebuie să se 
găsească o soluție simplă, și aceasta 
în nu mai mult de o lună de zile 1

După 24 de zile, constructorii și 
montorii de pe canal, beneficiind de 
sprijinul nemijlocit al colectivului 
de oameni ai muncii de la Combina
tul minier Oltenia, care au adus aici, 
la malul mării, bogata experiență 
ciștigată la Rovinari, raportează în
deplinirea cu succes a sarcinii trasa
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
proiectarea și montarea a două benzi 
transportoare secundare transversale, 
care fac joncțiunea cu banda magis
trală, înlocuind total operațiile efec
tuate pină acum cu autobasculantele 
pe acest sector.

Tovarășii Vasile Patilineț, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, și 
Ion Baicu prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu caracteristicile, parametrii 
tehnici și de eficiență economică ai 
acestor două benzi transportoare se

cundare. Prima are o lungime de 270 
metri și o capacitate de 1 200 metri 
cubi pe oră, fiind deservită de un ex
cavator cu rotor. Cea de-a doua, cu 
o lungime de 350 metri și o capacitate 
de transport de 4 400 metri cubi de 
pămint pe oră, constituie o realizare 
tehnică importantă și a fost montată 
într-un timp-record de specialiștii de 
la întreprinderea de construcții-mon- 
taje miniere Oltenia. Este un exem
plu de colaborare operativă și efi
cientă intre colective de muncitori 
din ramuri ale unor ministere dife
rite, colaborare menită să conducă la 
devansarea graficelor de plan.

Apreciind modul în care au fost 
îndeplinite indicațiile privind înlocui
rea totală — în acest sector — a 
transportului pămintului cu autobas
culante prin benzi transportoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
ministerelor care colaborează la rea
lizarea canalului, și îndeosebi Minis

terului ■ Industriei Construcțiilor de 
Mașini, să realizeze utilaje, in spe
cial excavatoare, capabile să asigure 
un ritm mai accelerat de execuție a 
lucrărilor.

La ’ plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresîndu-se tuturor celor 
prezenți, a spus : ..La revedere, dragi 
tovarăși, vă doresc noi succese și 
multă sănătate !“.

Urarea și indemnul secretarului 
general al partidului sint salutate cu 
vie satisfacție, cu aplauze și urale.

Conducerea Centralei canalului 
Dunărea-Marea Neagră, toți ceilalți 
factori care participă la executarea 
unei asemenea lucrări de mare com
plexitate l-au asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vor indeplini 
în mod exemplar sarcinile ce le sint 
încredințate, că vor cinsti prin noi 
succese marile evenimente politice 
ale acestui an : aniversarea a 35 de 
ani de la eliberarea patriei și Con
gresul al XII-lea al partidului.

La cele două puncte de lucru vizitate — km 23 și km 60 — secretarul general al partidului trasează noi sarcini 
pentru accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Reintors în țară, îmi este deosebit de plăcut să vă reafirmăm mulțumirile 
noastre cele mai sincere pentru primirea de neuitat care ne-a fost rezervată 
și pentru atentia deosebită cu ebre delegația guineeză și eu personal am fost 
înconjurați in timpul vizitei noastre in frumoasa dumneavoastră tară.

Discuțiile pe care le-am avut cu Excelența Voastră, precum si cele la 
nivd3 colaboratorilor dumneavoastră cei mai apropiați ne determină să 
ampăficăm activitatea noastră comună consacrată păcii și instaurării unei noi 
ordini economice internaționale mai drepte.

• în ultima zi a campionatelor eu
ropene de caiac-canoe pentru ju
niori, competiție desfășurată la Tam
pere (Finlanda), sportivul roman Pe- 
trică Pocora a cucerit medalia de 
bronz in proba de canoe .simplu —
1 000 m. cu timpul de 4T9” 8/10. In 
proba de caiac 2—1 000 m. echipajul 
României (Ionel Csonti-Gheorghe 
Nițu) a ciștigat, de asemenea, meda
lia de bronz, fiind cronometrat in 
3’31”5/10.
• In campionatul mondial de șan 

pentru juniori de la Skien (Norve
gia). după 9 runde, conduc- Cernm 
(U.R.S.S.) și Seirawan (S.U.A.) cu 
cite 7 puncte, urmați de Kumar 
(India) — 6.5 puncte. Șahistul roman 
Adrian Negulescu, care a pierdut la 
Kuncnuvala (Hong Kong) și a remi
zat cu Morovich (Chile) se află pe 
locul 6 cu 5.5 puncte.
• La Poznan, in cadrul competi

ției internaționale de fotbal pentru 
juniori „Cupa Prietenia", selecționa
ta României a terminat la egalitate 
0—0. cu echipa R.S. Vietnam.

Alte rezultate. Grupa I : Polonia — 
Cuba 0—0 ; R.D. Germană — R.S. 
Vietnam 2—0 ; grupa a II-a': Ceho
slovacia — Ungaria 2—0 (1—0) ;

Vă asigurăm că Republica Populară Revoluționară Guineea nut’rește 
voința fermă de sinceră cooperare cu Republica Socialistă România.

Vă rog. Excelență, să binevoiți a transmite viteazului popor român recu
noștința noastră pentru sentimentele pe care ni le-a exprimat și pentru con
tribuția sa deosebită la lupta împotriva imperialismului, colonialismului, neo- 
.colonialismului, rasismului și apartheidului.

Binevoiți a primi. Excelență, asigurarea considerației noastre celei 
mai înalte.

AHMED SEKOU TOURE
Președintele

Republicii Populare Revoluționare Guineea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre mulțumiri cordiale si înalta 
apreciere pentru amabilele dumneavoastră sentimente exprimate in mesajul 
de felicitare transmis cu ocazia aniversării zilei noastre naționale.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare care 
leagă țările noastre vor continua să urmeze drumul unei puternice dezvoltări 
și în viitor, in interesul popoarelor noastre prietene.

Vă rog să acceptați expresia sincerei mele considerații precum și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres poporului român 
prieten.

MOHAMED ANWAR EL SADAT

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportivi români în întreceri internaționale

TELEGRAMĂ

U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană 0—0 ; 
Cehoslovacia — Bulgaria 0—0.

• în runda a 4-a a turneului in
ternațional feminin de șah de la Si
naia, tinăra maestră româncă Marina 
Pogorevici a invins-o pe Dușița Ce- 
jici, Rita Kasz a ciștigat la Judita 
Kantor, iar partidele Ligia Jicman — 
Maria Grosz, Graszdena Szmacin- 
ska — Bojena Sikora și Lia Bog
dan — Margareta Teodorescu s-au 
încheiat remiză. Celelalte partide 
s-au intrerupt.

în clasament conduce Viorica Ilie 
(România), cu 2.5 puncte (1), urma
tă de Ligia Jicman. Marina Pogo
revici (ambele România), Graszdena 
Szmacinska (Polonia) și Dușița Ce- 
jici (Iugoslavia) — cu cite 2,5 puncte.

• în ultimele două zile ale Balca
niadei de baschet pentru echipe de 
juniori, desfășurată in orașul iugo
slav Kraguievaț, s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : România — 
Turcia 72—70 (38—34) ; Bulgaria — 
Grecia 81—77 (după prelungiri) ; Iu
goslavia — România 106—65 (48—26) ; 
Turcia — Grecia 69—51.

Competiția a fost ciștigată de se
lecționata Iugoslaviei — 8 puncte,

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Ilie 
Verdeț, a adresat o telegramă lui 
Charan Singh cu ocazia numirii sale 
în funcția de prim-ministru al Re
publicii India, prin care, in numele 
său și al guvernului rpmân. ii a- 
dresează cele mai calde felicitări și 
urări de succes in noua misiune de

Cronica
*

La București au început, luni di
mineața, convorbiri intre Ludovic 
Fazekas, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de construcții, și 
Mustafa Metwalli el Hefnawi. minis
trul locuințelor din Republica Arabă 
Egipt, care face o vizită in țara noas
tră.

Sint discutate probleme privind 
dezvoltarea, colaborării economice ro- 
mâno-egiptene in domeniul industriei 
materialelor de construcții.

Participă. Hassan Abdel Aal Nayel, 
ambasadorul R.A. Egipt la Bucu
rești.

Luni după-amiază a sosit in Ca
pitală o delegație a Partidului Ra
dical Democrat din Elveția, care 
face o vizită în țara noastră la invi-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

și 10 august. în țară, : Vreme în general 
călduroasă. Cerul va fi variabil. Averse 
izolate de ploaie, însoțite de descărcări

• DIN... PIATRĂ SEA
CĂ. Un procedeu de producere 
a hirtiei din bazalt a fost pus la 
punct de inventatorul sovietic 
Lev Venciunas. Cu ajutorul unei 
instalații speciale, din bazalt to
pit se trag fire foarte subțiri ; 
un strat de asemenea fire este 
apoi impregnat cu rășini form- 
aldehidice, obținindu-se in a- 
cest fel un semifabricat asemă
nător hirtiei carbon. Prin prelu
crări ulterioare, aceasta se 
transformă în hirtie albă. Din
colo de economisirea .materialu
lui lemnos, hîrtia din... pia
tră prezintă și alte avantaje: 
ea este de cinci ori mai subțire 
decit cea obișnuită și, totodată, 
mult mai rezistentă — calitate 
ce permite, la tipărire, mărirea 

înaltă răspundere și își exprimă con
vingerea că prietenia și colaborarea 
multilaterală dintre Republica So
cialistă România și Republica India 
vor cunoaște și in viitor o dezvol
tare tot mai susținută, in interesul 
celor două țări și popoare, al cau
zei păcii, securității și înțelegerii in
ternaționale.

zilei
tația Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

Delegația este alcătuită din Ber
nard Dupont, vicepreședinte al par
tidului. consilier național. Jean-Jac- 
ques Cevey. președintele Oficiului 
național de turism, Urs Kunz, consi
lier național. Gertrude Girard Mon- 
tet, președinta Asociației elvețiene 
pentru drepturile femeilor, și Hans 
Rudolf Fruh, consilier național, și 
Cornelio Fueg. consilier național.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Eugen 
Jebeleanu. vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Elveției la București.

' (Agerpres)

*
electrice, se vor semnala în nordul 
țării și in zonele de munte. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 8 și 
18 grade, izolat mai coborite în estul 
Transilvaniei, iar maximele între 24 și 
32 de grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme în general călduroasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin noaptea. 
Vint slab pină la moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

considerabilă a turației rotative
lor: de asemenea, nu este sen
sibilă la frig, căldură, umiditate 
sau îndoire și se pretează la pre
lucrări secundare.

• O ECLIPSĂ TOTALĂ 
DE SOARE, vizibilă de pe 
teritoriul Indiei, este prevăzută 
să aibă loc la 16 februarie 1980. 
Numeroși oameni de știință, 
așteptați să sosească în India cu 
acest prilej, vor căuta să dezlege 
o serie de necunoscute privind 
procesele fizice care au loc in 
spațiul exterior Soarelui, utili- 
zind in acest scop ultimele reali
zări tehnice. Aceasta va fi'pri
ma eclipsă totală din acest se
col vizibilă de pe teritoriul In
diei. Se așteaptă ca fenomenul 
să fie urmărit de un număr re-

Consumuri substantial reduse
(Urmare din pag. I)

întreaga muncă politică și organi
zatorică desfășurată de organizația 
de partid, de consiliul oamenilor 
muncii, de celelalte organizații ds 
masă urmărește concentrarea efortu
rilor întregului colectiv spre dimi
nuarea mai accentuată a consumuri
lor de energie și combustibil, pen
tru a se obține o producție spo
rită cu consumuri energetice mai 
mici. „Pentru noi — ne spune to

DE PRETUTINDENI
cord de persoane, întrucît va fi 
vizibil de pe un spațiu cu o maie 
densitate demografică.

• MILIARDE DE 
METEORIȚI. Specialiștii 
afirmă că in ultimele două mi
liarde de ani pe planeta noas
tră au căzut aproximativ o sută 
de miliarde de meteoriți. 20 din 
ei, considerați meteoriți-giganți, 
au produs cratere care au atins 
diametre de aproximativ 50 de 
kilometri. 600 au format cratere 
cu diametru de peste 5 kilome
tri, ceilalți fiind de dimensiuni 
sub 5 kilometri. 

varășul inginer loan Negrea, di
rectorul întreprinderii — reduce
rea substanțială a consumurilor de 
energie electrică și combustibil este 
o chestiune vitală. în 'viitorul cin
cinal, producția întreprinderii se va 
tripla, iar în cadrul acestei dezvol
tări produsele energointensive vor 
ocupa un loc important. Iată de ce, 
încă de la proiectarea noilor capaci
tăți s-a avut in vedere dotarea cu 
instalații și agregate eu randamente 
energetice îmbunătățite. Astfel, la 
fabricarea corpurilor abrazive cu li
ant ceramic s-a înlocuit cuptorul de 
tip vechi cu cameră, cu cuptoare 
modernizate de tip elevator. La fa
bricarea electrocorindonului se vor 
utiliza cuptoare electrice cu arc. car- 
casate, pentru reducerea pierderilor 
de căldură prin radiație.

★
Un număr mare de unități indus

triale din județul Cluj de primă im
portanță pentru economia națională 
și mari consumatoare de combustibil 
au și răspuns chemării la întrecere 
lansate de colectivul întreprinderii 
„CARBOCHIM". unele din acestea 
luîndu-și angajamente și mai în
drăznețe.
• Colectivul întreprinderii chimice 

din Turda s-a angajat să economi
sească, la fiecare 1000 lei producție 
globală, 26 kWh energie electrică și 
2 mc gaze naturale.
• La rindul lor, metalurgiștii de Ia 

Cimpia Turzii și-au propus reducerea 
consumului de energie electrică pe 
tona de oțel de la 700 kWh la 
560 kWh.
• La întreprinderea de produse 

refractare „9 Mai" din Turda, la 1 000 
lei producție se va realiza un consum 
mai mic de energie electrică cu 
2,4 kWh.

• PRODUCȚIA MON
DIALĂ DE DIAMANTE 
NATURALE a înregistrat o 
ușoară scădere în 1978, atingind 
37,7 milioane de carate (din care 
27,5 milioane carate revenind 
diamantelor industriale), față de 
39 milioane de carate (28,7 mi
lioane carate diamante indus
triale) în 1977 —. relevă statistici 
date recent publicității. Po
trivit acestor statistici, prin
cipalul producător mondial de 
diamante a fost U.R.S.S.. pe 
locurile următoare situîndu-se 
Zairul, Africa de Sud, Botswana 
și Ghana. Prețul diamantelor 
naturale de bună calitate s-a 
dublat în anul 1978, în timp ce 
prețul altor pietre prețioase și

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Sinteze recapitulative. Matematică 
— ecuații exponențiale și logarit- 
mice

9.30 Muzică populară
10.00 Film serial : „Calvarul".
10.50 Telex
16.00 Telex
16,05 Cenaclul literar al elevilor Săge

tătorul
16.25 Almanah pionieresc
16.50 Din țările socialiste : R. P. Ungară 
17.05 Podiumul laureaților.
17.35 Un pămint numit România. Ver

suri în lectura autorilor
17.55 In zăvoiul înverzit — melodii 

populare
18.25 Revista social-politică TV • Din 

gîndirea social-politică a președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, volumul ..Soluționarea 
problemei naționale în România" 
• Perfecționarea cunoștințelor

18.50 1001 de șeri
19,00 Telejurnal • Din cronica între

cerii socialiste
19.30 Temelii pentru istoria prezentă (I). 

Pentru puterea populară
20.00 Ritmuri muzical-coregrafice
20.30 Seară de teatru : Fiul luptătorului, 

de Hori a Lovinescu.
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 P.C.R. — Arhitectul vieții noi (I)
16.25 Bucuriile muzicii (reluare)
17.10 Buletin rutier — informații pentru 

conducătorii auto
17.35 Film serial pentru copii : Săgeata 

neagră
18,00 Baladă pentru răsăritul soarelui
18.25 Tot înainte !
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.15 Muzică de cameră
19.55 Viața economică a Capitalei
20.25 Treptele afirmării
21.00 Inscripții pe celuloid. Expediția 

Kon-Tiki
21.35 Telejurnal

semiprețioase a cunoscut creș
teri intre 10 și 40 la sută.

• CONCURS DE
GRIMASE. în localitatea 
franceză Moncrabeau din depar
tamentul Lot-et-Garonne a avut 
loc, recent, un original concurs 
mondial de... grimase. Cîștigăto- 
rul concursului, vest-germanul 
Horst Ebhaucr. a primit drept 
premiu o cantitate de vin și de 
prune uscate (principalele pro
duse ale regiunii) echivalentă 
cu greutatea sa corporală. De 
altfel, localitatea Moncrabeau 
are tradiția organizării și a altor 
concursuri la fel de originale, 
printre care de multă popu
laritate se bucură un concurs de 

I povești vînătorești...



SCINTEIA - marți 7 august 1979PAGINA 4 VIA TA INTERN ATTOIKÎ MT;Ăw JL X jl X Jk> JL X w JL JLXJLvXv x a J- JLAmt Xvl XX .1, U X JL
9 • .• .••'•• • . i ' ' ' 9 . - ' :<<

Se dezvoltă relațiile de prietenie 
și cooperare româno-franceze 
Comunicat cu privire la vizita în Franța 

a ministrului afacerilor externe al României
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, a efectuat o vizită in Franța, 
la invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Franceze. Jean 
Franțpiș-Poncet, în perioada 2—6 
august 1979.

In timpul vizitei. Ștefan Andrei 
a fost primit de președintele Repu
blicii Franceze, Valery Giscard 
d'Estaing. Cu acest prilej, din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, mi
nistrul de externe român a transmis 
președintelui Republicii Franceze un 
mesaj de prietenie, precum și cele 
mai bune urări pentru poporul 
francez.

Președintele Republicii Franceze a 
rugat pe Ștefan Andrei să transmită 
salutările sale prietenești președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, precum și urări 
de prosperitate pentru poporul român.

în timpul vizitei, ministrul român 
a fost, de asemenea, primit de Alain 
Poher, președintele Senatului fran
cez.

Totodată, ministrul afacerilor ex
terne român a vizitat departamen
tele Loire et Garonne și Alsace și a 
avut convorbiri cu oficialități si 
personalități ale vieții politice locale, 
în orașele Agen, Strasbourg și Col
mar.

în cadrul convorbirilor pe care 
le-au avut, desfășurate intr-un cli
mat de prietenie și de încredere, cei 
doi miniștri au relevat impulsul dat 
relațiilor româno-franceze de întîl- 
nirea, din martie 1979, dintre șefii 
de stat ai celor două țări. Ei au 
examinat măsurile menite să pună 
în practică hotâririle înscrise in do
cumentele încheiate cu prilejul aces
tei intilniri.

Cei doi miniștri au acordat o 
atenție deosebită relațiilor economice 
româno-franceze și au exprimat vo
ința guvernelor lor de a depune 
toate eforturile în vederea lărgirii și 
intensificării acestor relații, pe mă
sura posibilităților ample de care 
dispun economiile celor două țări. 
Subliniind amploarea crescindă pe 
care o cunoaște cooperarea econo
mică dintre România și Franța, cei 
doi miniștri au luat act cu satisfac
ție de rolul important pe care îl în
deplinește in această privință Comi
sia mixtă guvernamentală de coope
rare economică, științifică și tehnică, 
a cărei ultimă sesiune a avut loc in 
iunie 1979. la București. Ei au ex
primat satisfacția in legătură cu in
tensificarea schimburilor comerciale 
și dezvoltarea favorabilă a coope
rării industriale, îndeosebi in dome
niile industriei de automobile, aero
nautic și al informaticii și au sub
liniat importanța perspectivelor des
chise de această cooperare iri dome
niile echipamentelor energetice, teh
nicii audiovizuale și telecomunica
țiilor. Ei au evidențiat, de asemenea, 
interesul in ceea ce privește coope
rarea in domeniile economiei de 
energie și de materii prime. Cei doi 
miniștri au subliniat necesitatea ac
celerării negocierilor in curs privind 
o serie de obiective importante. în 
vederea finalizării lor rapide. Ei au 
reafirmat voința guvernelor lor de a 
realiza și, pe cit posibil, de a depăși 
sarcina dublării schimburilor comer
ciale in 1980 față de 1975, pe baze cit 
mai echilibrate.

Cei doi miniștri au menționat im
portanța pe care cele două guverne

ITALIA Formarea noului guvern
ROMA. — Noul guvern al Italiei, 

condus de Francesco Cossiga (demo- 
crat-creștin), a depus jurămintul în 
fața președintelui republicii, Ales
sandro Pertini.

Noul cabinet este alcătuit din re
prezentanți ai partidelor democrat- 
creștin, socialist-democratic și re
publican, precum și din personalități 
independente, nereprezentind nici o 
formațiune parlamentară. Principa
lele portofolii ministeriale sint dis
tribuite astfel : afaceri externe — 
Franco Malfatti, interne — Virgilio 
Rognoni, apărare — Attilio Ruffini, 
finanțe — Massimo Reviglio.

Partidul Socialist Italian a anuntat 
că nu se va opune in parlament in
vestirii noului cabinet. 

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ 
sesiunea sj-L.A. Poziții ferme în sprijinul instaurării 
unor relații economice internaționale echitabile

5 9
Intre 31 iulie și 2 august, la Ca

racas a avut loc sesiunea ministe
rială anuală a Sistemului economic 
latino-american. S.E.L.A., ale cărei 
concluzii sint apreciate de observa
tori ca prezentind o certă impor
tanță pentru stimularea conlucrării 
statelor de pe continent in direcția 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale.

Pe agenda reuniunii au figurat un 
șir de probleme cu caracter politic 
și economic care-i preocupă pe 
membrii S.E.L.A.. larg for de con
sultare al țărilor latino-americane, 
creat cu patru ani în urmă, in 1975. 
O deplină unanimitate in cadrul 
sesiunii ministeriale s-a manifestat 
in jurul exprimării solidarității cu 
lupta poporului din Nicaragua. în 
vederea democratizării structurilor 
politice. înfăptuirii programelor de 
reconstrucție națională, scop in 
care s-a hotărit constituirea unui 
fond de ajutor în valoare de 2,5 
miliarde de dolari.

O mare parte a dezbaterilor s-a 
centrat asupra elaborării unor po
ziții ferme. vizind combaterea 
uneia din consecințele cele mai ne
gative ale vechii ordini economice 
— obstructionarea de către unele 
state puternic industrializate si de 
către marile companii transnaționa
le a procesului stabilirii unor rela
ții economice echitabile cu țările 
Americii Latine. Participants la 
reuniune au analizat date globa
le referitoare la condițiile schim
burilor de mărfuri, date care 
demonstrează că inechitățile pe 
care le prezintă raporturile din

o acordă dezvoltării cooperării cultu
rale, științifice și tehnice dintre 
România și Franța. Ei au fost de 
acord că este necesar să se între
prindă noi eforturi în vederea spo
ririi volumului și calității schimbu
rilor in aceste domenii.

Cei doi miniștri au efectuat un larg 
schimb de păreri cu privire la pro
bleme internaționale actuale. Ei au 
reafirmat hotărîrea României și a 
Franței de a depune toate eforturile 
pentru întărirea și consolidarea des
tinderii, care trebuie să aibă la bază 
respectul independenței și suverani
tății statelor, precum și dreptul lor 
de a-și alege liber calea propriei 
dezvoltări, fără nici un amestec din 
afară.

Cei doi miniștri au subliniat im
portanta traducerii în viată a Actului 
final de la Helsinki pentru menține
rea și întărirea procesului destinde
rii, precum și pentru întărirea secu
rității și dezvoltarea cooperării in 
Europa. Ei au evidențiat' factorul 
esențial pe care îl constituie în a- 
ceastă privință respectarea riguroasă 
a principiilor și aplicarea integrală 
a prevederilor adoptate la Helsinki în 
1975 de către cele 35 de țări parti
cipante la C.S.C.E. Cei doi miniștri 
au exprimat speranța că reuniunea 
de la Madrid va înregistra progrese 
pe această cale și că ea va constitui 
o etapă semnificativă în întărirea 
securității și dezvoltarea cooperării 
în Europa. Ei au arătat, de asemenea, 
că România și Franța sînt hotărîte 
să aducă o contribuție activă la rea
lizarea acestui obiectiv și să coope
reze pentru înfăptuirea lui.

Cei doi miniștri, preocupați de acu
mularea de armamente în Europa, au 
insistat asupra necesității de a se 
adopta măsuri concrete și eficiente 
de dezarmare, care să ducă la întă
rirea destinderii și securității pe con
tinent. Ei au reafirmat că România 
și Franța se pronunță pentru convo
carea unei conferințe privind dezar
marea in Europa, cu participarea ță
rilor care au semnat Actul final de 
la Helsinki, in scopul întăririi încre
derii și reducerii efective a arma
mentelor. Cei doi miniștri au subli
niat, de asemenea, insemnătatea pe 
care țările lor o acordă adoptării de 
măsuri efective de dezarmare, care 
să țină seama de dreptul tuturor sta
telor la securitate. Ei au relevat ro
lul ce revine Națiunilor Unite in 
această direcție.

Cei doi miniștri au subliniat nece
sitatea intensificării eforturilor pe 
plan mondial pentru dezvoltare, pen
tru construirea unui sistem interna
țional mai drept și echitabil.

Cotistatind persistenta in lume a 
unor focare de tensiune și de con
flicte. cei doi miniștri au subliniat 
importanța pe care o acordă Soluțio
nării diferendelor pe cale pașnică, 
prin negocieri, fără a se recurge in 
vreun fel la folosirea forței sau 
amenințarea cu forța.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
convingerea că vizita oficială a mi
nistrului de externe român în Franța 
și convorbirile avute cu această oca
zie au adus o contribuție importan
tă la. întărirea relațiilor de prietenie 
și de cooperare intre România și 
Franța în toate domeniile.

Ministrul de externe român a a- 
' dresat ministrului de externe fran
cez invitația de a face o vizită ofi
cială în România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

Formarea guvernului Cossiga pune 
capăt celei mai îndelungate crize de 
guvern pe care a cunoscut-o Italia 
în perioada postbelică. Dar, după cum 
scrie agenția France Presse, ea este 
o soluție provizorie. Ziatul „L’Unită", 
organul P.C.I., apreciază că guvernul 
reprezintă „condiția minimală pen
tru o activitate constituțională nor
mală, dar nu răspunde in nici un caz 
exigentelor țării". Ziarul democrat- 
creștin „II Popolo" califică noul ca
binet drept „un guvern de armistițiu".

Intr-adevăr, observatorii politici re
marcă faptul că, deși reprezintă o 
coaliție politică, noul guvern dispune 
de sprijinul doar a 291 din cei 630 
de deputați ai parlamentului.

tre prețurile produselor latino- 
americane exportate -în țările pu
ternic industrializate și cele ale im
porturilor lor din aceste țări sint 
agravate de recrudescența măsuri
lor protecționiste. Asemenea măsuri 
protecționiste restring accesul la 
piețele statelor industrializate atit 
al unor mărfuri tradiționale ale ex- 

* portului latino-american, cit. mai 
ales, al produselor netradiționale 
realizate de tinerele industrii națio
nale. S-a subliniat că asemenea po
ziții de nesocotire a unora din cri
teriile fundamentale ale schimburi
lor economice — avantajul reciproc 
— se repercutează asupra balanțelor 
comerciale ale țărilor în curs de 
dezvoltare și împiedică stimularea, 
cu venituri provenite din import, a 
expansiunii lor industriale, avind, 
in același timp, repercusiuni nega
tive în condițiile interdependențelor 
tot mai strinse ale lumii de azi, 
chiar și asupra țărilor care au insti
tuit măsurile de protectionism.

Grefindu-se pe îngrijorarea ma
nifestată și la recenta sesiune a 
U.N.C.T.A.D. în legătură cu valul 
protecționist declanșat de țările bo
gate. analizele efectuate de S.E.L.A. 
in această problemă își găsesc un 
puternic suport în datele conținute 
în ample studii elaborate de către 
C.E.P.A.L. (Comisia economică a 
O.N.U. pentru America Latină). In 
noiembrie 1978, sub auspiciile 
C.E.P.A.L., la Buenos Aires ja avut 
loc o consfătuire a experților latino- 
americani, care a luat în dezbatere 
efectele tot mai îngrijorătoare ale 
discriminărilor și restricțiilor de tot

U R. S. S.

VIZITA UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI Al P. C. R.I •
MOSCOVA 6 — Corespondentul

Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
între 30 iulie și 6 august, o delegație 
de activiști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de Ion Circei, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Prahova al 
P.C.R., a făcut o vizită pentru schimb 
de experiență în Uniunea Sovietică.

Delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.U.S., la ministere, institute de 
cercetare. întreprinderi din Moscova 
și R.S.S.A. Bașkiră, luînd cunoștință 
de activitatea organelor și organiza
țiilor de partid din industria petro
lului și gazelor.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de K.V. Rusakov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S. A fost subli
niată importanța îritîlnirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar

CEREMONIA DE LA HIROSHIMA

Apel la încetarea cursei înarmărilor 
și distrugerea armamentului nuclear

TOKIO 6 (Agerpres). — Orașul 
Hiroshima, situat în sud-vestul Ja
poniei, a comemorat luni dimineața 
împlinirea a 34 de ani de la ex
plozia primei bombe atomice ame
ricane.

Zeci de mii de persoane s-au 
adunat în Parcul Păcii din centrul 
Hiroshimei pentru a omagia me
moria victimelor căzute în dimi
neața zilei de 6 august, în urmă cu 
34 de ani, la orele 8,15, cînd bom
bardierul american „B-29“ lansa 
asupra orașului prima bombă ato
mică din istorie.

In cursul ceremoniei, alte 2 090 
de nume au fost adăugate pe lista 
victimelor directe ale bombei, nu
mărul total al celor decedați ridi- 
cîndu-se, astfel, la 99 685. La aceș
tia se adaugă însă numeroși alți 
locuitori ai orașului, care au fost 
răniți sau grav mutilați.

Primarul orașului Hiroshima a 
lansat un apel întregii omeniri pen

Acord de pace între Mauritania și Frontul POLISARIO
După cum transmite agențiile in

ternaționale de presă, duminică a fost 
semnat un acord de pace intre Mauri
tania și Frontul popular de eliberare 
din Seguia al Hamra și Rio de Oro 
(POLISARIO). Potrivit acordului, 
Mauritania declară că nu are nici o 
revendicare teritorială sau de altă 
natură în Sahara occidentală (fosta 
colonie Sahara spaniolă). Documentul 
comportă recunoașterea oficială a 
Frontului POLISARIO de către Mau
ritania, care își afirmă hotărîrea de 
a ieși definitiv din război. Cele două 
părți, au hotărît organizarea unor în

ORIENTUL MIJLOCIU
• La Haifa a început a cincea rundă a negocierilor tripartite
• Noi bombardamente în sudul Libanului • înțelegere privind

deschiderea unui birou al O.E.P. la Ankara
TEL AVIV 6 (Agerpres). — In o- 

rașul israelian Haifa a început cea 
de-a V-a rundă a negocierilor tri
partite asupra problemei autonomiei 
palestiniene in teritoriile Cisiordania 
și Gaza. Delegația egipteană este 
condusă de primul ministru Mustafa 
Khalil, delegația israeliană — de mi
nistrul de interne Yossef Burg, iar 
cea americană — de ambasadorul 
James Leonard.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Artile
ria israeliană și cea a forțelor creș
tine secesioniste libaneze au bom
bardat în noaptea de duminică spre 
luni mai multe localități din sec
toarele de vest și central ale Liba
nului de sud, provocînd pierderi ma
teriale importante, relatează cores
pondenții de presă din regiune.

Ministrul afacerilor externe al Li
banului, Fuad Boutros, a anunțat că 
guvernul libanez a depus o plingere 

felul impuse comerțului cu țările 
latino-americane. In raportul anual 
al sesiunii C.E.P.A.L. din 1979 sint 
expuse o serie de date care atrag 
atenția asupra acuității fenomenu
lui; Se relevă, astfel, că taxele va
male protecționiste reprezintă, in 
S.U.A., procente medii intre 22 și 43 
la sută pentru mărfuri ale industriei 
ușoare și alimentare produse in 
America Latină ; în țările din 
C.E.E., pentru aceleași mărfuri a- 
ceste taxe variază între 15 și 40 la 
sută, iar in Japonia intre 22 și 65 
la sută. „In cazul multor produse ile 
export de interes evident pentru ță
rile latino-americane — se arată in 
documentul C.E.P.A.L. — aceste 
procente trec de 80 la sută, atingind 
chiar 100 la sută“.

La aceste măsuri protecționiste 
directe se adaugă și restricții de 
altă natură, cum ar fi limitarea pă
trunderii diferitelor produse latino- 
americane și condiționarea desface
rii acestora pe piețele unor state 
industrializate. Reuniunea S.E.L.A. 
constată — ca și sesiunea C.E.P.A.L. 
— că asemenea practici îngreunează 
afirmarea unui tip nou. echitabil de 
relații economice, contribuie la 
menținerea, și în unele cazuri chiar 
consolidarea, vechilor mecanisme de 
obstructionare a comerțului mon
dial.

Subliniind necesitatea unor ac
țiuni energice pentru contracararea 
acestor orientări negative cu atît 
mai condamnabile, cu cît ele inter
vin într-o perioadă de afirmare a 
voinței unui număr tot mai mare 
de state de a așeza pe baze noi re

general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și s-a 
evocat înminarea recentă a Ordi
nului „Lenin" tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ca o nouă mărturie a 
aprecierii contribuției secretarului 
general al partidului nostru la dez
voltarea prieteniei și colaborării 
româno-sovietice, o dovadă a senti
mentelor de stimă ce le nutresc re
ciproc poporul român și popoarele 
Uniunii Sovietice.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, a parti
cipat Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României in Uniunea Sovietică.

tru distrugerea armamentului nu
clear, pentru a se pune capăt Ime
diat cursei înarmărilor — importan
tele resurse materiale și umane 
deturnate de la dezvoltare putînd 
astfel să fie folosite pentru eradi
carea foametei și sărăciei în lume.

Zeci de mii de militanțl pentru 
pace, împotriva armelor nucleare și 
a războiului, au participat, dumi
nică, la demonstrații, marșuri și 
mitinguri în Statele Unite, cu pri
lejul celei de-a 34-a aniversări a 
bombardării Hiroshimei. La New 
York, Phoenix, (Arizona), în Califor
nia, Colorado, Nebraska, în Virgi
nia, manifestanții au cerut interzi
cerea imediată a armamentului nu
clear, măsuri concrete pentru rea
lizarea dezarmării generale și com
plete. La Omaha (Nebraska), mani
festanții s-au adunat în fața bazei 
militare Offutt, „locul de naștefe" 
al bombei cu hidrogen.

trevederi periodice între reprezen
tanții lor pentru a urmări aplicarea 
prevederilor acordului.

Semnat de Ahmed Salem Ould Sidi, 
al doilea vicepreședinte al Comite
tului militar de salvare națională al 
Mauritaniei, și de Bachir Mustapha 
Sayed, secretar general adjunct al 
Frontului POLISARIO, acordul ur
mează să fie notificat secretarilor 
O.N.U. și O.U.A., precum și membri
lor Comitetului ad-hoc al O.U.A. 
asupra Saharei occidentale.

(Agerpres)

în Consiliul de Securitate al O.N.U., 
în urma ultimelor acțiuni agresive 
israeliene împotriva teritoriului său.

Pe de altă parte, ministrul libanez 
a cerut o acțiune arabă comună pen
tru a ajuta Libanul să facă față si
tuației din sudul țării, care parcurge 
o nouă fază, decurgînd din ultimele 
operațiuni israeliene.

ANKARA 6 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al Turciei a 
anuntat că în urma convorbirilor pur
tate cu o delegație a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) 
s-a ajuns la o înțelegere privind des
chiderea unui birou al O.E.P. la An
kara. Comunicatul precizează că păr
țile urmează să semneze un proton 
col în acest sens. Ministrul turc al 
afacerilor externe l-a invitat pe Fa- 
ruk Al Kaddumi, șeful Departamen
tului politic al O.E.P., să facă o vi
zită în Turcia.

lațiile economice internaționale, 
reuniunea S.E.L.A. a preconizat în
tărirea solidarității țărilor latino- 
americane, in general a țărilor in 
curs de dezvoltare, in scopul libe
ralizării termenilor si condițiilor de 
schimb economic, debarasarea lor 
de orice îngrădiri, servituti si limi
tări. Proiectele de acțiuni formu
late la reuniunea S.E.L.A. au în ve
dere. totodată, creșterea capacității 
de negociere a țărilor în curs de 
dezvoltare.

Recomandînd o vigilentă sporită 
și acțiuni coordonate în fața inten
sificării măsurilor protecționiste, 
sesiunea S.E.L.A. a examinat, în 
același timp, un șir de acțiuni pe 
linia concretizării amplelor posibi
lități existente în domeniul dezvol
tării relațiilor de colaborare dintre 
țările in curs de dezvoltare, factor 
important al stimulării comerțului 
mondial, a adoptat proiectele unor 
noi programe de cooperare eco
nomică și tehnologică între țările 
latino-americane.

Abordind, din perspectiva unor 
interese comune latino-americane, 
una din cele mai nevralgice pro
bleme ale raporturilor economice 
internaționale, la ora actuală, se
siunea S.E.L.A. a evidențiat din nou 
capacitatea acestei organizații de a 
acționa — de pe platforma unor 
consultări democratice — pentru 
stabilirea de poziții convergente in 
promovarea cerințelor unei noi 
ordini economice in lume.

Eugen POP

întilnire
LI. Brejnev - E. Gierek
MOSCOVA (Agerpres). — La 4 au

gust, în Crimeea, a avut loc o întîl- 
nire între Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C, al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., care se 
află la odihnă în Uniunea Sovietică, 
în cursul convorbirii ce a avut loc, 
o mare atenție a fost acordată per
spectivelor colaborării sovieto-polone, 
relatează agenția T.A.S.S. Părțile 
consideră că sarcina internațională 
cea mai stringentă constă în trecerea 
la dezarmarea reală, în înlăturarea 
deplină a pericolului unui război 
mondial. Referindu-se la însemnăta
tea tratatului SALT II, părțile și-au 
exprimat convingerea că îmbunătă
țirea după Helsinki a relațiilor re
ciproce dintre multe state europene 
creează condiții favorabile pentru noi 
acțiuni comune in folosul destinderii 
și dezvoltării colaborării.

Grecia nu participă 
la manevrele N.A.T.O.
ATENA 6 (Agerpres). — Guvernul 

Greciei a comunicat Comandamentu
lui Suprem al N.A.T.O. că forțele ae
riene și maritime ale țării nu vor 
participa la manevrele N.A.T.O. pre
văzute să se desfășoare în toamnă 
în zona Mediteranei. După cum se 
știe, Grecia s-a retras, în august 1974, 
din organizația militară a N.A.T.O., 
în timpul conflictului din Cipru, iar 
hotărîrea guvernului grec — potri
vit ziarului „To Vima“, citat de a- 
genția France Presse — este strîns 
legată de problema reintegrării Gre
ciei in structura militară a N.A.T.O. 
In ultimul timp, cercuri influente ale 
Pactului nord-atlantic și-au inten
sificat eforturile vizind reintegrarea 
Greciei în organismele militare ale 
N.A.T.O.

agențiile de presă transmit:
La Georgetown au lnceput 

lucrările celui de-al XX-lea Congres 
al Partidului Progresist Popular din 
Republica Cooperatistă Guyana. La 
lucrări participă delegați din toate 
regiunile tării, precum și oaspeți de 
peste hotare. Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de către amba
sadorul României la Caracas. Marin 
Argint. în prima zi. a lucrărilor, 
Cheddi Jagan, secretarul general al 
partidului, a prezentat raportul C.C, 
al Partidului Progresist Popular din 
Guyana, privind activitatea partidu
lui de la precedentul congres.

întilnire bulgaro-mongo- 
Jjj Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
a avut luni o întilnire cu Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole, informează agenția B.T.A.

Grevă în Anglia. In Marea 
Britanie au declarat, luni, o grevă 
națională de 24 de ore, aproximativ 
două milioane de muncitori și anga
jați din industria mecanică. Această 
acțiune se înscrie în vasta campanie 
revendicativă a sindicatului munti- 
torilor din industria mecanică pri
vind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață. Ea urmează recen
telor greve similare din industriile 
de automobile și aerospațială.

Experții F.M.I. despre criza energetică
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

Fondul Monetar International înțe
lege să joace un rol important în 
atenuarea crizei energiei, cel puțin în 
ceea ce privește aspectele sale fi
nanciare — a anuntat conducerea 
F.M.I., în cadrul unor estimări făcute 
cu două luni înainte de reuniunea de 
la Belgrad a Adunării anuale a Fon
dului.

Problemele care stau în atenția 
F.M.I. se referă, pe de o parte, la 
acoperirea nevoilor financiare ale 
unor state, legate de recentele ma
jorări masive ale prețului petrolului, 
de reducerea activității economice în 
unele țări, precum și de creșterea 
presiunilor inflaționiste și agravarea 
deficitelor balanțelor de plăti in nu
meroase tari, în special în cele în 
curs de dezvoltare.

Pe de altă parte. într-o perspectivă 
mai largă, se pune problema ca 
F.M.I. să favorizeze o inevitabilă 
evoluție structurală într-o serie de 
state, devenită necesară ca urmare a 
sfîrșitului „erei energiei abundente și 
ieftine".

Criza actuală a energiei, subliniază 
experții F.M.I., este foarte deosebită 
de cea cunoscută pe plan mondial în

Etna erupe din nou

Sîmbătă, vulcanul Etna din Sicilia a început să erupă din nou — de data 
aceasta cu o neobișnuită violență. Locuitorii din satele învecinate au fost 
evacuați. în fotografie: valul incandescent de lavă scurgîndu-se pe una 

din șoselele din apropierea vulcanului
Telefoto : AGERPRES — ASSOCIATED PRESS

ZIUA NAȚIONALĂ A JAMAICĂI

Excelenței Sale
Domnului FLORIZEL AUGUSTUS GLASSPOLE

Guvernatorul general al Jamaicăi
KINGSTON

Aniversarea Zilei naționale a Jamaicăi îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de bunăstare și progres poporului jamaican prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România șl Jamaica se vor 
dezvolta pe multipfe planuri, în folosul popoarelor noastre, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a adresat o tele
gramă de felicitare domnului Michael 
Manley, primul ministru al Jamaicăi, 
cu prilejul Zilei naționale a aces

Jamaica — „Insula 
cu izvoare multe", cum 
își denumesc locuitorii 
țara — aniversează as
tăzi 17 ani de la data 
dobîndirii independen
tei. In acest răstimp, 
Jamaica, asemeni altor 
tinere state ce-au pă
șit pe calea dezvoltării 
libere, a realizat ample 
înnoiri economice și 
sociale.

Planul de dezvoltare 
pentru anii 1978—1982 
numără printre obiec
tivele sale prioritare 
crearea imul sector in
dustrial puternic, ex
tinderea rețelei trans
porturilor și telecomu
nicațiilor, dezvoltarea 
și modernizarea educa
ției și învățămîntului, 
a asistenței medicale, 
crearea de noi locuri

de muncă etc. In ca
drul dezvoltării indus
triale, de o atenție spe
cială se bucură ramu
rile extractivă și pre
lucrătoare și. în pri
mul rînd, cea a bauxi
tei — principala bogă
ție a țării (subsolul 
jamaican adăpostește 
circa 10 la sută din 
rezervele mondiale de 
bauxită).

Anii care au trecut 
au fost caracterizați 
printr-o politică con
secventă de lichida
re a dependentei 
față de monopolurile 
străine. S-a instituit 
controlul de stat a- 
supra exploatării bau
xitei, au fost naționa
lizate băncile, răscum
părate din miini străi
ne întinse suprafețe

Lovitură de stat în Gui
neea ECUatOrială. Președintele 
Guineei Ecuatoriale, Masie Nguema 
Biyogo Negue Ndong, a fost înlăturat 
de la putere în urma unei lovituri de 
stat militare, informează agenția 
France Presse, citind un comunicat 
transmis de postul de radio Malabo. 
Comunicatul a precizat că lovitura de 
stat a avut loc fără vărsare de sînge 
și a anuntat că în fruntea statului a 
fost instalat un Consiliu Militar Re
voluționar, care a promis că va res
pecta prevederile Cartel Națiunilor 
Unite și ale Cartei Organizației Uni
tății Africane.

„S.W.A.P.0. nu va putea 
fi intimidat". ”p°p°rul nami- 
bian nu va accepta niciodată ocu
parea tării sale de către forțele re
gimului rasist din Africa de Sud", 
a declarat, la Luanda, Sam Nujoma, 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
Numirea de către autoritățile de la 
Pretoria în funcția de administrator 
general pentru Namibia a lui Gerrit 
V. N. Viljoeu, liderul unei organiza
ții fasciste, și declanșarea unei cam
panii de teroare împotriva populației 
pașnice, a forțelor patriotice nu vor 
slăbi lupta forțelor de eliberare pen
tru independenta și libertatea Nami
biei, a precizat președintele S.W.A.P.O. 
Subliniind că numai în ultimele trei 
luni administrația rasistă din Nami
bia a aruncat în spatele gratiilor 

anii 1973—1974. Criza precedentă a 
fost temporară și a putut fi depășită, 
în mare parte, datorită capacității 
productive a țărilor dezvoltate, reci
clării capitalurilor prin circuite ban
care normale și prin instituirea de 
către F.M.I. a „facilităților speciale" 
în favoarea țărilor în curs de dez
voltare lipsite de surse de energie. 
In prezent, situația pare mai puțin 
favorabilă. întrucît criza se anunță a 
fi de durată, activitatea economică 
mondială se orientează către o scă
dere sensibilă, numeroase țări nepro
ducătoare de petrol eu, deja datorii 
foarte mari, iar băncile de credit se 
vor arăta mai rezervate față de aceste 
state.

In afară de aceasta. în cercurile 
financiare se remarcă o oarecare ne
liniște în legătură cu apariția unui 
fenomen negativ, și anume, redu
cerea fluxului exporturilor de capital 
din partea țărilor care acumulează 
excedente ale balanțelor de plăti.

F.M.I. nu are intenția să creeze noi 
„facilități speciale" pentru a ajuta 
lumea să rezolve consecințele crizei 
actuale — se afirmă in cercurile de 
specialitate. 

tei țări. In telegramă sînt adresate 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, precum și de 
pace și prosperitate pentru poporul 
jamaican prieten.

agricole. în actualul 
plan cincinal vor fi 
continuate și extinse 
prospecțiunile geologi
ce vizind depistarea de 
noi zăcăminte de hi
drocarburi.

între România și Ja
maica se dezvoltă re
lații de prietenie și co
laborare întemeiate pe 
stimă și respect re
ciproc — expresie a 
legăturilor de simpa
tie și conlucrare din
tre țara noastră și 
noile state indepen
dente. Dezvoltarea, în 
continuare, pe multiple 
planuri, a acestor ra- 
porturi corespunde f 
tereselor ambelor t&i 
și popoare, cauzei ge
nerale a păcii și înțe
legerii Internationale.

aproximativ 15 000 de membri sau 
simpatizant! ai S.W.A.P.O., Sam Nu
joma a adresat un apel tuturor for
țelor progresiste de a sprijini lupta 
poporului namibian pentru libertate 
și independentă.

Propunere de reconcilie- 
yg. Reprezentanții grupărilor din 
Ciad aflate în conflict au acceptat 
propunerea sudaneză de a participa 
la o conferință privind reconcilierea 
— informează agenția sudaneză de 
știri. Reuniunea urmează să aibă loc 
în Lagos, cu începere de la 13 au
gust. La lucrările ei vor participa, de 
asemenea, reprezentanți ai Sudanu
lui, Nigeriei. Camerunului. Libiei, 
Nigerului, Senegalului. Coastei de 
Fildeș și Imperiului Centrafrican.

0 declarație a guvernu
lui afgan ahuntă că un srup de 
elemente contrarevoluționare, venite 
din străinătate și ajutate de reactiu- 
nea locală, a încercat să provoace 
dezordini în orașul Kabul, capitala 
Afganistanului. Declarația precizează 
că unităti ale serviciilor de securitate 
și ale armatei afgane au zdrobit 
această tentativă și au restabilit li
niștea la putină vreme după izbuc
nirea dezordinilor. Postul de radio 
Kabul a anuntat că. deși situația din 
capitală a revenit la normal, au fost 
introduse totuși unele interdicții de 
circulație pe timpul nopții.

„Mareea neagră" se în
dreaptă spre țărmurile Te
xasului. Imensa Pată ăe petrol 
rezultată din erupția submarină a 
sondei mexicane din Golful -Z." ppe- 
che a atins duminică țărmul me. ‘an 
la circa 20 km sud de orașul 'ameri
can Brownsville, și se afla luni la 
12 km de gurile fluviului Rio Grande. 
Marina americană a instalat două 
bariere în formă de „V“, la intrarea 
în canalul navigabil al portului 
Brownsville, pentru orientarea pe
trolului spre puncte de colectare. De 
la erupția sa. survenită la 3 iunie, 
sonda mexicană a deversat în mare 
1,71 milioane barili de țiței (aproape 
30 000 pe zi).

CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT

DE LA LUSAKA

Soluție de compromis 
în problema rhodesiană

LUSAKA 6 (Agerpres). — Agențiile 
internaționale de presă relatează că 
in cadrul lucrărilor conferinței la ni
vel inalt a țărilor membre ale Com- 
monwealthului, care se desfășoa
ră la Lusaka, s-a elaborat o soluție 
de compromis in problema rho
desiană. Reprezentanții Tanzaniei, 
Zambiei, Australiei. Jamaicăi. Ma
rii Britanii și Nigeriei au ela
borat un plan care prevede con
vocarea de către Anglia a unei con
ferințe constituționale care să elabo
reze o nouă constituție, organizarea 
de noi alegeri generale, supraveghea
te de Anglia și asistate de observatori 
ai Commonwealthului, participarea 
la reglementarea situației a tuturor 
părților implicate, formarea — in 
baza noii constituții — a unui guvern 
reprezentativ. Se menționează, totoda
tă, că o reglementare a problemei 
impune încetarea ostilităților și ridi
carea sancțiunilor economice fată de 
Rhodesia.

Acest plan urmează să fie supus la 
10 august spre dezbaterea și aproba
rea guvernului britanic și, în caz de 
aprobare a lui, Marea Britanie va 
trece la redactarea unui proiect de 
constituție, practic cu totul nouă, 
pentru Rhodesia.

Joshua Nkomo, copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe, a de
clarat, la Addis Abeba — unde se află 
într-o vizită — că poziția africană 
fată de atitudinea britanică în proble
ma rhodesiană a determinat Marea 
Britanie să-și modifice atitudinea in 
cursul conferinței de la Lusaka. „Po
porul Zimbabwe — a spus el — nu 
cere altceva Marii Britanii decît inde
pendenta".
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