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ră, într-o atmosferă de puternic avînt în muncă. 
Acum. în ajunul marii sărbători, oamenii muncii din 
unitățile industriale și de pe șantiere, de pe ogoare, 
din toate sectoarele economiei naționale iși fac un ti
tlu de mîndrie din a raporta partidului, țării izbînzile

lor, realizările lor de prestigiu în îndeplinirea planu
lui și a angajamentelor, în transpunerea în practică 
a sarcinilor stabilite de plenara din 21—22 Iulie a.c. 
Din bogata cronică a întrecerii, consemnăm astăzi 
citeva rezultate mai semnificative desprinse din ști
rile transmise ieri de corespondenții noștri.

„Insurecția armată din august 1944 a constituit o strălucită încununare a eroicei 
lupte revoluționare purtate de oamenii muncii, de forțele progresiste ale societății, 
în frunte cu partidul comunist, împotriva fascismului și războiului, a dominației impe
rialismului străin, pentru eliberare socială și națională... Meritul nepieritor al parti
dului nostru comunist este că, în pofida greutăților, a terorii fasciste, dînd glas 
frămîntărilor și aspirațiilor uriașei majorități a populației țării, a știut să unească 
în jurul său cele mai largi forțe democratice și patriotice, afirmîndu-se ca un adevărat 
catalizator al voinței și intereselor poporului44.

NICOLAE CEAUȘESCU
Apropiata sărbătorire a zilei de 

23 August readuce in conștiințe 
evenimentele care, cu 31 de ani în 
urmă, au marcat o piatră de hotar 
tn istoria patriei, semnificînd, o- 
dată cu eliberarea de sub domina
ția Germaniei hitleriste. Începutul 
unei epoci noi — a celor mai pro
funde transformări pe care le-a 
cunoscut societatea românească 
de-a lungul dezvoltării ei istorice.

Evocarea • evenimentelor de a- 
tunci prezintă un , permanent inte
res, oferind „cheia" pentru înțele
gerea nu numai a ceea ce s-a pe
trecut în acel timp, dar și a ceea 
ce a urmat, a însăși evoluției din 
care s-a născut România nouă, so
cialistă. Mai mult, în condițiile 
amplorii pe care o cunoaște azi in 
lume procesul transformărilor re
voluționare, se poate vorbi de ac
tualitatea unor aspecte, a unor 
concluzii ale experienței istorico 
din august 1944. Intr-adevăr, pe 
deasupra particularităților istorice, 
a coloraturii specifice determinate 
de condițiile concrete ale României 
din perioada respectivă, strategia 
și tactica urmate de Partidul Co
munist Român în pregătirea și în
făptuirea insurecției naționale ar

mate antifasciste și antiimperialis- 
te pun în evidență anumite ele
mente cu valoare de generalitate, 
expresii ale unor cerințe legice, 
care au fost verificate atunci, ca și 
în multe alte împrejurări, drept 
esențiale pentru asigurarea victo
riei în lupta revoluționară.

Intre acestea se înscrie in primul 
rînd politica de alianțe a P.C.R., 
care a făcut posibilă unirea intr-un 
singur șuvoi a tuturor forțelor in
teresate in doborîrea vechiului re
gim. în redobîndirea independenței 
naționale și instaurarea unui regim 
de adevărată democrație.

Este știut că partidul nostru a 
acordat întotdeauna o atenție deo
sebită problemei alianțelor, dată 
fiind însemnătatea hotărîtoare a 
aliaților pentru clasa muncitoare, 
mai ales în condițiile unei țări în 
care, ca urmare a nivelului scăzut 
de dezvoltare economică, proleta
riatul deținea o pondere redusă în 
ansamblul populației. Activitatea 
desfășurată de comuniștii români, 
în perioada premergătoare războ
iului. pentru făurirea frontului 
popular antifascist, dezvoltarea co
laborării cu grupări și personalități 
politice de diverse orientări, îmbi

narea muncii ilegale cu cea legală 
prin crearea unui șir de organizații 
democratice cu largi ramificații, 
organizarea de acțiuni comune cu 
alte partide și organizații , politice
— cum au fost marile demonstra
ții de masă de la 1 Mai 1939 și cele 
împotriva Dictatului de la Viena
— au îmbogățit substanțial expe
riența P.C.R. în acest domeniu, 
i-au asigurat legături statornice in 
diverse straturi- sdciaîe.J

In împrejurările dramatice în 
care răpirea independenței națio
nale de către imperialismul hitle- 
rist și impingerea țării in războiul 
antisovietic adusese România în 
pragul catastrofei. înfăptuirea de 
către P.C.R. a unei largi politici de 
alianțe devenise un imperativ ab
solut în vederea salvgardării inte
reselor vitale ale națiunii — înde
plinirea sarcinilor atit de ample 
și complexe ale luptei pentru răs
turnarea dictaturii fasciste și alun
garea ocupanților hitleriști fiind 
posibile numai prin acțiunea unită, 
energică a întregii națiuni.

Starea de spirit generală antl- 
hitleristă crea premise favorabile 
pentru înfăptuirea unei asemenea 

politici. Nenumărate fapte și măr
turii documentare — de la grevele, 
actele de sabotare a mașinii de 
război hitleriste, refuzurile de a se 
prezenta la mobilizare, și pînă la 
consemnările cuprinse in informă
rile organelor de represiune — vor
besc despre nemulțumirea pro
fundă și ura împotriva, fascismului 
ce cuprinsese cele mai diverse cla
se și pături, ale populației.

Este un merit defesebit al 'Pafti-* 
dului Comunist Român faptul că, 
ințelegind necesitățile momentului, 
făcîndu-se exponentul aspirațiilor 
și voinței întregului popor, a ela
borat linia creării frontului unic 
național împotriva cotropitorilor 
hitleriști și a dictaturii fasciste. 
Această orientare, reflectată încă 
în circulara din 8 iulie 1941 a C.C. 
al P.C.R., a fost dezvoltată în plat- 
forma-program a Comitetului Cen
tral din 6 septembrie 1941. Renun- 
țînd pentru moment la orice lozin
că, revendicare sau acțiune care ar 
fi putut să-I îndepărteze, izoleze 
sau despartă de celelalte grupări 
politice, dornice să contribuie la 
dezrobirea națională a poporului

(Continuare în pag. a IV-a)

IMPORTANTE PRODUCȚII 
PESTE PLAN

MINTIA — DEVA. 77 milioane 
kWh energie electrică peste preve
deri, din care 23 milioane kWh nu
mai în această lună, au livrat in 
rețeaua sistemului energetic națio
nal energeticienii de la Termocen
trala Mintia — Deva. Succesul este 
cu atit mai important, cu cit a fost 
obținut în condițiile economisirii a 
peste 6 400 tone combustibil con
vențional. (Sabin Ionescu).

ZALĂU. Harnicul colectiv de 
muncă al Întreprinderii miniera 
..Sălajul11 din Sărmășag cinstește 
marea sărbătoare raportînd extra
gerea peste plan a 11 000 tone căr
bune, îndeplinindu-și astfel anga
jamentul asumat pe anul 1975. Sa 
evidențiază in mod deosebit brigă
zile miniere conduse de comuniștii 
Ilie Ghiran, Ion Tusan și Ion Mu- 
reșan. (Gheorghe Rusu).

REȘIȚA. Siderurgiștii din Reșița 
au obținut peste plan. între altele, 
15 600 tone de fontă. 20 000 tone de 
oțel, 24 450 tone de laminate. 21 800 
tone aglomerat pentru furnale, pes
te 900 tone cocs de furnal. Prin 
sporurile de producție realizate, 
siderurgiștii din Reșița și-au înde
plinit și depășit angajamentele a- 
sumate in întrecere pînă la 23 Au
gust. Concomitent, au fost econo
misite 3 400 tone cocs metalurgic, 
251 tone metal. 14 800 tone com
bustibil conventional. (Nicolae Că- 
tanâ).

TÎRGU-MUREȘ. In acest an chi- 
miștii de la ..Azomureș" din Tîrgu- 
Mureș au livrat unităților agricole, 
peste prevederi, o cantitate de în
grășăminte cu azot și uree, sufi
cientă pentru fertilizarea a circa 
220 000 hectare. De asemenea, au 
fost realizate în plus mai mult de 
20 000 tone amoniac și 120 000 mc 
oxigen tehnic și argon îmbuteliat.

SATU-MARE. Calculele arată că 
de la începutul anului și pînă

Ieri, la Șantierul naval din Constanța 
a fost lansat cel de-al doilea mineralier 

de 55 000 tdw
In ziua de 20 august constructorii navali constăn- 

țeni au obținut un nou și remarcabil succes : lansarea 
celui de-al doilea mineralier de 55 000 tdw. El
și-au îndeplinit astfel cu mîndrie angajamentul asu
mat în fața secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Purtînd numele de „Bocșa", noua 
navă a fost lansată la mai puțin de 4 luni după mi
neralierul „Tomis", care se află acum in prima cursă
cu destinația Brazilia. Este de relevat că montajul în doc
al celui de-al doilea mineralier de 55 000 tdw s-a exe
cutat intr-un termen cu 6 luni mai scurt decît la prima
navă de aceeași capacitate. (George Mihăescu).

Străpungerea unei magistrale subterane 
de transport pe Valea Jiului

Minerii din Valea Jiului au raportat ieri un impor
tant succes : străpungerea magistralei principale sub
terane de_ transport care face legătura intre zăcămin
tele de cărbune de sub poalele Parîngului și incinta 
minei Livezeni. Confirmînd pe deplin calculele antici
pate și precizia de execuție a acestei lucrări, după 
3_ani de muncă îndîrjită cu duritatea rocilor și asperi
tățile adîncurilor, cele două brigăzi, conduse de incer- 
cații mineri Augustin Demeter și Gheorghe Lițcani. care 
înaintau în contra front, și-au dat mîinile exact la 
punctdl dinainte stabilit. Cu ajutorul acestei magistra
le principale de transport, în lungime de peste 2 800 m 
— cea mai importantă lucrare minieră subterană din 
acest cincinal — mina Livezeni se va înscrie în rîn- 
dul celor mai mari și mai moderne exploatări de căr
bune energetic din bazinul carbonifer al Văii Jiului. 
(Sabin Ionescu).

Harta economicâ a județului Buzău s 
Hidrocentrala de la Siriu. în fotogn 

viitorul baraj, lucrările

la 23 August întreprinderea „Unio“ 
din Satu-Mare va realiza pes
te 16 000 tone utilaj minier, adi
că tot atit cit s-a produs in întreg 
anul trecut. Tot în acest răstimp 
producția de piese de schimb pen
tru diverse utilaje, mașini de în
cărcat și transportat minereu, loco
motive de mină, transportoare a 
crescut cu aproape 30 la sută com
parativ cu aceeași perioadă din 
anul trecut. (Octav Grumeza).

SLATINA. Cooperativele agricole 
din județul Olt au livrat suplimen
tar la fondul de stat importanta 
cantități de produse animaliere. 
Astfel, la lapte de vacă planul a 
fost depășit cu 4 400 hl. iar la ouă 
— cu peste 1 milion de bucăți. Cele 
mai mari cantități livrate peste 
plan au fost realizate de coopera
tivele agricole Stoicănești. Scorni- 
ceștl, Drăgănești, Mărunței, Văleni, 

) va îmbogăți cu un nou obiectiv — 
fie: Pe locul unde se va înălța 
se desfășoară intens

Foto : C. Stoicescu

Radomirești ș.a. Totodată, gospo
dăriile populației au livrat 3 635 to
ne carne. 3 737 hl lapte, 4 400 tone 
legume, precum și alte produse a- 
gricole. (Emilian Rouă).

LIVRĂRI SUPLIMENTARE 
LA EXPORT

BUCUREȘTI. Ieri, 20 august, da 
la întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" a fost expediat un 
nou lot de utilaje tehnologice pen
tru rafinării destinate exportului. 
Odată cu aceasta, colectivul aces
tei „citadele" muncitorești și-a în
deplinit angajamentul pe acest an 
la export, Jivrînd în plus produse 
în valoare de un milion lei valută. 
(D. Tircob).

(Continuare în pag. a Il-a)
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Cu inima curată
Cu inima curata ca un cristal de preț 
în templul țârii sâ te știi mereu 
Să-i fii ostaș, neîncetat să-nveți 
Rîvnind spre cel mai limped minereu.

Senină vreme de-i, ori de-i furtună 
Rămîi de veghe-ntr-una la catarg 
Acolo unde steaua se-ncunună 
Cu ochiul ce împărăfește-n larg.

E patria destinul, nepereche 
Cu nici-un vis, oricît de nalt ar fi 
Cu el din veac lumina se nunti

Urcînd spre țărmul nou podoabă veche 
Sub care noaptea-n ziuă se preface 
Și sufletul se-mbracă-n zori de pace I

Nicolae DRAGOȘ <___________________________________

-X

Dăruire
Eu n-am contribuit la ziua-aceea mare, 
Așa cum pasărea n-aduce primăveri, 
Așa cum crengile se-mbracă iar în floare 
Dar n-aduc anotimpul subtilei mîngîieri.

Așa eu m-am trezit la noua viață 
în ziua-aceea de-August douăzecișitrei 
Mi-am împlinit un vis înfiripat din ceață, 
Puteri mi-a dat, și vieții un temei.

Și am cîntat așa, cum păsările cîntă, 
Un chiot de triumf prin țară-n lung și lat, 
Și a pătruns în inimi, cîntec de izbîndă, 
Și oameni mulți apoi de mînă ne-am luat.

Cînd amintirea-acelor zile-mi reapare,
Cu mîndru simțămînt, azi seama-mi dau lucid : 
Eu n-am contribuit la ziua-aceea mare,
Dar vremii ce-a urmat DEPLIN M-AM DĂRUIT I

Franz Johannes BULHARDT

Tălmăcire de
1. Cassian-Mătăsaru

NU ÎN
CftESTE

ORICE ARĂTURĂ GRÎUL 
SI RODEȘTE ÎMBELȘUGAT

Concomitent cu folosirea semințe
lor din soiurile cu însușiri productive 
ridicate, condiționate și tratate co
respunzător cerințelor agrotehnicii — 
problemă de care ne-am ocupat în 
articolul de ieri — obținerea unor 
recolte mari de griu la hectar in anul 
1976 — primul an al viitorului cincinal 
— este condiționată in măsură hotări- 
toare de buna pregătire a terenului 
prin arături și alte lucrări ale so
lului. Ținindu-se seama de importan
ta deosebită pe care o are buna pre
gătire a terenului pentru nivelul re
coltei, in organizarea și desfășurarea 
lucrărilor agricole de toamnă s-a por
nit la acțiune pe baza unui program 
in care s-au materializat prețioasele 
indicații date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara din 21—22 iulie 
a.c., program care a fost dezbătut pe 
larg în consfătuirile județene consa
crate culturii griului. In mod deosebit 
se urmărește executarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate la pregă
tirea terenului și semănat, punîndu-se 
capăt practicii de a se raporta reali
zarea planului fizic de însămînțări 
fără să se țină seama de calitate, de

9
modul în care s-au aplicat tehnolo
giile de lucru la executarea acestora. 
Aceasta incumbă o mare răspundere 
din partea organelor agricole, consi
liilor populare, conducerilor și spe
cialiștilor din unitățile agricole, a or

9
cu răspundere a tehnologiei reco
mandate de știința agricolă. In fa
voarea acestei afirmații pledează 
faptul că, între unități agricole cu 
condiții naturale și economice ase
mănătoare, au existat diferențe mari

Respectarea normelor de calitate la pregătirea so
lului pentru însămînțările de toamnă trebuie să preo
cupe în cel mai înalt grad pe toți cei ce lucrează pă- 
mîntul, specialiști și conducerile organelor și unităților 
agricole, organizațiile de partid de la sate.

ganizațiilor de partid de la sate, 
pentru ridicarea nivelului calitativ al 
tuturor operațiilor executate — a- 
rături. pregătirea patului germinativ.

Experiența a numeroase unități 
agricole care obțin an de an recolte 
mari a demonstrat că aceste rezul
tate se datoresc aplicării riguroase,

de recoltă, diferențe care nu pot fi 
puse pe seama factorilor naturali, ci 
se datoresc exclusiv modului diferit 
in care a fost lucrat pămintul. Ast
fel, cooperativa agricolă din Purani, 
județul Teleorman, a realizat o pro
ducție medie mai mare cu peste 900 
kg la hectar decît aceea din Siliștea, 
unități care fac parte din aceeași co-

9
mună. Asemenea situații, întîlnite 
de altfel în fiecare județ, se explică 
prin nivelul agrotehnicii aplicate, a- 
rată cum și-au făcut datoria specia
liștii și conducerile unităților agri
cole respective.

Pe baza măsurilor cuprinse în pro
gramele privind pregătirea ți exe
cutarea însămînțărilor din toamna 
anului 1975, în toate unitățile agri
cole, amplasarea griului și a celor
lalte cereale păioase s-a făcut pe 
bază de cartări agrochimice, avîn- 
du-se in vedere o rotație rațională 
a culturilor. Aceasta a permis ca 
arăturile de vară să se execute cu 
prioritate pe suprafețele ce urmează 
a fi însămînțate cu culturi de toam
nă. după premergătoare timpurii și 
care reprezintă circa 50 la sută din 
suprafața prevăzută. Din datele cen
tralizate la Ministerul Agriculturii 
și. Industriei Alimentare rezultă că, 
pînă la 19 august, au fost executate 
arături de vară pe o suprafață to
tală de 1 328 000 hectare, ceea ce re
prezintă 83 la sută din prevederi, din

(Continuare in pag. a V-a)
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Un capitol care înregistrează creșteri înseninate
GRIJA PENTRU ODIHNA Șl SĂNĂTATEA ȚĂRANILOR COOPERATORI

Panourile 
de onoare

în paralel cu efortul material în
dreptat spre sporirea avuției ob
ștești, spre înzestrarea sectoarelor 
economice cu mijloace moderne in 
vederea obținerii unor producții cit 
mai mari, cooperativele agricole de 
producție cheltuiesc, an de an. su
me importante pentru îngrijirea 
sănătății membrilor cooperatori și 
copiilor lor. Iată citeva cifre edifi
catoare din agenda socială a aces
tui an. Numărul cooperatorilor care 
beneficiază in acest an de trata
ment în stațiuni se ridică la 55 000 
(35 000 s-au și întors de la cură). 
Și condițiile 
joase : 
30 la 
al

sînt foarte avanta- 
cooneratorii suportă doar 
sută din costul integral 

biletului, restul fiind aco
perit din fondurile Casei de pensii 
și asigurări sociale a U.N.C.A.P. De 
asemenea, este în creștere numă
rul locurilor în pavilioanele sana- 
toviale proprii, ridicate din fondu
rile cooperativelor de producție. 
Anul aresta, de nildă, s-a dat in 
folosință un modern pavilion în re
numita stațiune pentru tratarea bo
lilor digestive Olănești. încă în 
cursul acestei luni va fi gata o 
construcție asemănătoare la Sărata- 
Monteoru (județul Buzău) : într-nn 
stad’ti avansat do finisare se află 
pavilionul ci 500 de locuri de la 
Am»n : au început, tot în acest an, 
lucrările de construcție ale unor 
como1exe sanator’"'» la Buzias (200 
locuri). Covasna (100 incuri), 
giu-băi (250 locuri), 
tul Sălai (50 Incurii, 
județul 
lina — 
trvl în 
temelia

Geoa- 
iude- 

Sărat. 
Ni co

in trimes- 
i se nună

B'zusa.
Lacul

Brăila n.5fl lo?<iril șj 
Iași (150 Incur') : i
curs nrme'l’ă să 
unor edificii asemănătoare

In cunoscuta stațiune 1 Mai (250 
locuri) și in localitatea Bala din 
județul Mehedinți (200 locuri).

Toate aceste construcții, aflate în 
diferite stadii de execuție, fac parte 
dintr-un program mai vast al Casei 
de pensii și asigurări sociale a 
U.N.C.A.P., care are ca scop final 
crearea a circa 3 000 de locuri in 
complexe sanatoriale proprii, ridi
cate în stațiuni cunoscute pentru 
efectul binefăcător al apelor mine
rale sau nămolurilor. în conformi
tate cu programul amintit. în pe
rioada 1976—1980 urmează să se ri
dice alte pavilioane confortabile, în 
care țăranii cooperatori își vor pu
tea îngriji sănătatea, in condiții op
time. la Herculane, Techirghîol, 
Moneasa (Arad). Călacea (Timiș), 
Sovata.

După cum se știe, mai bine de 
jumătate din forța de muncă din 
agricultură o constituie femeile. 
Iată de ce cooperativele agricole 
de producție acordă o mare atenție 
dezvoltării și bunei funcționări a 
rețelei de creșe si grădinițe. în pre
zent. în comunele tării există 2141 
de grădinițe sezoniere, cu peste o 
sută de mii de locuri, și 67 de creșe 
cu 2 302 locuri. în care copiii coo
peratorilor sînt îngrijiți și educați, 
în timp ce părinții muncesc pe 
cîmn.

Pentru sporirea capacității aces
tor instituții, cooperativele agricole 
din multe județe ale țării investesc 
sume însemnate. Din fondurile lor. 
în 1975 se construiesc sau se ame
najează 47 de creșe, cu 2 870 de 
locuri, si 3°5 de grădinițe, cu 16 844 
de locuri. Sînt îudete. cum este Ia
lomița. de exemplu, în care, se ur
mărește cu consecvență crearea de

în modernul complex sanatorial din Olănești, mii de țărani cooperatori 
vin să-și îngrijească sănătatea

Furați de povești, copiii de la grădinița C AP. din comuna Pietroșani, 
județul Prahova, au uitat chiar și de |ucării

condiții pentru ca tărăncile coope
ratoare care au copii mici să poată 
munci fără grija acestora. în acest 
județ există în prezent 142 de gră
dinițe. cu cămin și 4 creșe, la care 
se vor adăuga, anul acesta, creșe 
noi in comunele Bocu. Independen
ta. Nicolae Bălcescu. Dorobanți și 
Miloșești. iar în comunele Smirna.

Grivița. Amara și Gh. Lazăr — cre
șe cuplate cu grădinițe cu cămin.

Acțiunea de înzestrare a tuturor 
comunelor tării cu astfel de edifi
cii va crește în amploare, in cinci
nalul următor, cind urmează a se 
construi 200 de creșe. cu peste 10 000 
de locuri, și 1 348 de grădinițe cu 
cămin, cu aproape 66 000 de locuri.

La sumele investite pentru con
strucțiile destinate copiilor de către 
cooperativele agricole de producție 
se adaugă 248 milioane Iei, prevă
zut! a se acorda în acest an — ca 
alocație — familiilor cu copii, pre
cum și 22.5 milioane lei ajutoare de 
naștere — pentru cooperatoarele 
mame.

Toate aceste cifre reflectă locul 
Important pe care grija pentru om 
și sănătatea lui il ocupă in preo
cupările consiliilor de conducere 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție.

Rodica Ș-ERBAN

Noutăți și împliniri 
în viața localităților tării

1. CU CE REALIZĂRI DEOSEBITE S-A ÎMBOGĂȚIT LOCALI
TATEA DV. ÎN ACTUALUL CINCINAL ?

2. CARE SÎNT PRINCIPALELE OBIECTIVE PE CARE LE VEȚI ÎN
SCRIE ÎN „ALBUMUL EDILITAR-GOSPODÂRESC" IN CINSTEA ZILEI 
DE 23 AUGUST?

3. CE PREOCUPĂRI IMEDIATE Șl DE PERSPECTIVĂ AVEȚI PEN
TRU DEZVOLTAREA LOCALITĂȚII ?

Alți primari răspund 
adresate în cadrul

întrebărilor
anchetei noastre

In cinci ani

m cincisprezece
MARȚIAN 

nioipiului 
1971—1975, 
tr-o măsură tot mai corespunzătoare 
a nevoilor edilitar-sociale ale popu
lației s-au construit, si dat ;ig fol.q.-; 
sintă pește 7 450.. apartamente*>;csea .. 
ce echivalează cu numarui tot®' âl 
locuințelor ridicate in anteriorii 15 
ani.

In cronica edilitar-urbanistică și a 
întrecerii patriotice pentru înfrumu-

FUCIU, primarul mu-
Arad : In cincinalul 

pentru satisfacerea in-

(Urmare din pag. I)
SACELE. Circa 70 la sută din 

producția de motoare a întreprin
derii ..Electroprecizia" din Săcele 
este destinată exportului. Produ
sele sînt livrate in peste 20 de țări. 
Colectivul întreprinderii și-a depă
șit planul la export pe 7 luni cu 
peste 2 milioane lei valută și s-a 
angajat să livreze suplimentar, pină 
la finele anului, încă 15 000 mo
toare electrice in valoare de 7,5 
milioane lei valută. (Nicolae Mo
canul.

BISTRIȚA. Colectivul întreprin
derii forestiere de exploatare și 
transport din Bistrița raportează 
că a realizat, peste sarcinile cinci
nalului la export, o producție su
plimentară de peste 63 milioane lei 
valută. La obținerea acestui succes 
au contribuit în mod deosebit echi
pele de lucrători de la fabricile de 
cherestea din Susenii Bîrgăului, 
Bistrița-Bîrgăului, Ilva Mică, Lun
ca Ilvei și din sectoarele de exploa
tare Rebra și Tirlișiua. (Ion An
gliei).

TULCEA. Mai multe unități eco
nomice tulcene, printre care Între
prinderea de industrializare a peș
telui, întreprinderea de industriali
zare a laptelui. întreprinderea ju
dețeană de industrie locală, precum 
și unități agricole au livrat supli
mentar la export mari cantități de 
conserve, brînzcturi. ovine. împle
tituri din papură, ouă. vinat, și alte 
produse in valoare totală de peste 
4 milioane lei valută. (Vasile Ni
colae).

PRODUCTIVITATE 
SUPERIOARĂ

MOTRU. 30 tone lignit pe post — 
un adevărat record de productivi
tate — au fost obținute în aceste zile 
de brigăzile conduse de maiștrii 
Grigore Tutunaru de Ia exploatarea 
minieră Lupoaia, Ion Scrieciu de 
la exploatarea minieră Leurda și 
Ilie O. Ion de la Ploștina. Minerii 
din bazinul Motru sînt hotărîți ca. 
pină la 23 August, să sporească 
cantitatea de cărbune extrasă su
plimentar la peste 140 000 tone. 
(Dumitru Prună).

ORADEA. De la începutul anului 
și pînă în prezent, la întreprinde
rea de alumină din Oradea produc
tivitatea muncii a crescut cu 11 700 
lei pe un lucrător, față de 6 900 lei 
cit prevede angajamentul anual. 
Prin acest spor de productivitate, 
prin mai buna organizare a mun
cii și folosirea intensivă a instala
țiilor. colectivul întreprinderii a re
alizat suplimentar o producție fi
zică de peste 4 300 tone alumină 
calcinată. (Dumitru Gâță).

PRODUSE MOI ASIMILATE 
“ ~ ÎN FABRICAȚIE

BUCUREȘTI. La întreprinderea 
de țevi ..Republica" a fost asimi
lată fabricația unui nou sortiment 
de prăjini pentru forajul sondelor 
cu racorduri sudate. încărcate cu 
carburi dure in scopul măririi re
zistenței la uzură. Prin renunțarea 
la importul acestui sortiment de 
prăjini se economisesc anual circa 
4 milioane lei valută.

TIMIȘOARA. La „Tehnometal" 
din Timișoara au fost omologate 
noi și moderne produse cu perfor
manțe tehnice ridicate, proiectate 
de specialiștii din țară : transpor
torul cu noduri pentru distribuit 
nutrețuri (care este destinat me
canizării operațiunilor de hrănire a 
păsărilor și porcinelor, în complexe 
de tip industrial, și atinge un ran
dament de 1 000 pînă la 1 500 kg 
nutrețuri distribuite pe oră), un 
echipament de recoltat plante îer- 
boase, precum și o linie mecanizată 
de cintărire și ambalare a carto
filor și legumelor.

Se construiește, 
se extinde, 

se modernizează...
IOSIF CALINESCU, primar al co

munei Cungrea, județul Olt : Cinci
nalul care se încheie este cel mai 
rodnic cincinal din istoria comunei 
noastre. Am construit și dat in fo
losință o fabrică de cărămidă cu o 
capacitate de 4.5 milioane bucăți pe 
an : am ridicat un cămin cultural, cu 
încălzire centrală, cșrș. are o capa-., 
citate,f'țfe. 500 ■ de locuri : am extmSĂ 
reteailâ'kTe . apă' potabilă cu încă 2.5 
km : am construit o școală cu 16 
săli de clasă în satul Spătaru (de 
altfel, din cele 9 localuri de școală. 
7 sînt noi) : am dat în funcțiune baia 
comunală, cu 24 dușuri și cu frize
rie. Pentru servirea populației am 
construit un atelier de timplărie. al
tul pentru reparații radio si televi
zoare și o sifonărie. Locuitorii co
munei noastre și-au construit peste 
250 de case noi.

Avem si alte obiective de 
realizat. In primul rind. reno
varea unei școli, construirea u- 
nei săli pentru grădiniță și amena
jarea unui atelier-școală. De aseme
nea. locuitorii comunei vor execu
ta. prin muncă volimtar-patriotică. 
lucrări edilitar-gospodărești in va
loare de peste 100 000 lei. în rin- 
dul preocupărilor imediate și de 
perspectivă situăm definitivarea schi
ței de sistematizare a comunei și 
începerea noilor locuințe. Ne preo
cupăm. de asemenea, de extinderea 
complexului de servicii către popu
lație, ca și de extinderea fabricii 
de cărămidă pînă la o capacitate 
anuală de 6 milioane bucăți.

cincinal as aminti. în mod deosebit, 
executarea la termen, și în spi
ritul noilor reglementări, a celor 
10 000 de noi ap? amente planifi
cate.

Scurte secvențe 
dintr-un mare

„album" edilitar
NICOLAE ROȘU, primarul muni

cipiului Alba Iulia : Actualul cinci- 
■ năl a amplificat, și deschis perspec
tive mari de dezvoltare ecfbnomico- 
socială. municipiului nostru. Un sim
bol al realizărilor înălțate pe vatra 
bimilenară a străvechiului Apoulon- 
Apulum il reprezintă ..orașul nou", 
cum este denumit cartierul de lo-

Fosie" ; punerea in funcțiune 
salului denivelat pe D.N. 7 ; 
narea lucrărilor de amenajare 
lezei de pe malul rîului Mureș ; 
consolidarea și supraînălțarea diguri
lor. de-a lungul ambelor maluri, pe 
întreaga lungime de 32 km (pe 11 
km sînt deja gata) ; darea în folo
sință a unui dispensar medical in 
cartierul Grădiște : executarea al
tor lucrări de canalizare (pe străzi
le Mihai Eminescu și Căpitan Ignat) 
etc. Vom continua, de asemenea, con
strucția Casei de cultură a munici
piului și a autogării Arad și vom 
începe lucrările la spitalul județean

a pa- 
termi- 
a fa-

setare și gospodărire vom înscrie — 
pînă la 23 August — următoarele 
realizări : peste 900 de apartamente ; 
modernizarea (pe trei benzi de cir
culație) a străzii 
porțiunea dintre 
pasajul denivelat 
ri.lor la rețelele 
Pădurii. Pionierilor.
rinului. Schnieltzer. Crîngului. Seme- 
nicului etc. : devierea și acoperirea .......__ .......... ........... __..... ___________

icănaluiui Mureșel; ■ in ■ .zona noului. ..cuplat cu policlinică, (700 paturi), la 
„carrier din preainia spitalului de magazinul universal cu 9 000”mp sil-; 
iadulti.

în prezent, comitetul executiv al 
popular municipal se 

încheierea lucrărilor 
a străzii ..Armata

..Armata Roșie", în 
Piața Podgoria și 

: terminarea lucrâ- 
de apă pe străzile 

Hunedoarei, A-

consiliului 
preocupă de : 
de modernizare

prăfată utilă, la sala polivalentă Cir' 
2 000 locuri si la complexul comercial 
de servire al Uniunii județene a 
cooperației meșteșugărești. Din preo
cupările edilitare pentru viitorul

Orașul de pe Mureș — Aradul — întinerește sub mina constructorilor (stingă). Alba lulla : pe coordonatele urbanisticii moderne (dreapta)

cuinte ..Platoul Romanilor". Aici au 
fost construite pină acum peste 3 500 
apartamente (și primele blocuri cu 
10 etaje), spitalul județean cu 700 
paturi și policlinică. 2 școli. 3 gră
dinițe. o .sală școlară de sport. Pe 
bd. Transilvania, care nu exista la 
începutul cincinalului, s-au dat în 
folosință moderne unități comercia
le. prestatoare de servicii, poștă, far
macie etc.

..Albumul edilitar" înregistrează 
rezolvarea unei probleme de mare 
însemnătate pentru orașul nostru — 
circulația rutieră. S-a dat în folo
sință un modern pasaj aerian de tre- 
cere.,.-âest&i.Caleă ferată (Teiuș.—Vințțț. 
de...Jos) : s-a construit un pod. s.clfc 
beton.peste (fiul Amnoț. 'care ”ăsfgti'-)1’ 
ră legăturile'cu localitățile de, peste 
Mureș ; a apărut un nou bulevard 
(Victoria) în cartierul Platoul Roma
nilor. iar str. Republicii a fost a- 
menaiată (intre Gară și Podul Mu
reș) pentru circulația ne patru benzi. 
Pînă la 23 August vor mai fi date 
in folosință gruoul școlar mecanic cu 
16 săli de clasă, două internate (cu 
6n8 locuri, cantină), ateliere si 8 
săli de clasă la Școala generală nr. 
1 etc.

Agenda noastră de lucru pentru 
perioada următoare este foarte în
cărcată. Un loc prioritar îl ocupă ac
tivitatea de refacere a zonei inun
date — repararea străzilor și rețe
lelor edilitare, a locuințelor. Vom 
face totul — așa cum ne-a cerut 
secretarul general al partidului — ca 
pină la sfîrșitul anului să ștergem 
complet urmele apelor. Avem în ve
dere. paralel cu continuarea în ritm 
susținut a unor obiective sociale de 
mare interes pentru orașul nostru 
(casa de cultură, noul hotel turis
tic cu 250 locuri, un nou cinemato
graf). definitivarea schitelor de sis
tematizare pentru stabilirea ampla
sării unor noi ansambluri de locuin
țe ș.a.

Ca șl In. întreaga tară, organiza
țiile de partid din orașul nostru a- 
cordă o deosebită atenție tineretului. 
Desigur, preocupările în acest do
meniu. în ansamblul muncii pentru 
formarea conștiinței socialiste a ma
selor, sînt complexe. Tocmai de a- 
ceea aș vrea să mă refer, în cele ce 
urmează, la un singur aspect : cum 
învață tinerii la școala muncii să 
trăiască In chip comunist.

Se știe că în ultimii ani, datorită 
politicii partidului de dezvoltare ar
monioasă a tuturor județelor tării 
— baza trainică a egalității în drep
turi a tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate — în orașul 
nostru s-a creat și se dezvoltă o pu
ternică platformă industrială. Aici 
muncesc înfrățiți români și ma
ghiari, în mare parte tineri. Tocmai 
de aceea organizațiile de partid iși 
concentrează atenția asupra unor ac
țiuni ce vizează cultivarea atitudinii 
înaintate fată de muncă, pasiunea 
fată de meseria aleasă, dezvoltarea 
spiritului de ordine și disciplină.

Organizațiile de bază au încredin
țat, ca sarcină de partid, unor comu
niști cu experiență educarea mul
tilaterală, pregătirea pentru muncă 
și viată a numeroși tineri, atit in 
timpul producției, cit și în orele li
bere. Această metodă de educație se 
dovedește deosebit de eficientă, în- 
trucit permite modelarea caractere
lor, cizelarea unor înalte trăsături 
umane în concordanță cu exigențele 
Codului etic comunist. Periodic, în 
organizațiile de partid se pun in 
discuție rezultatele obținute în în
deplinirea acestei sarcini de partid, 
întreagă această activitate repre- 
zentlnd una din formele concre
te ale conducerii de către organiza
țiile de partid a organizațiilor U.T.C.

Totodată, sub îndrumarea organi
zațiilor de partid, organizațiile U.T.C. 
pun sistematic în discuția tinerilor 
probleme de însemnătate majoră 
pentru creșterea responsabilității lor 
sociale : integrarea în ritmul fi
resc de muncă al unităților in
dustriale, contribuția pe care o 
aduc la valorificarea deplină a ca
pacităților de producție si a timpu
lui de lucru, creșterea productivită
ții muncii. Desigur că eficienta ac
tivității politico-educative pentru 
dezvoltarea atitudinii înaintate față 
de muncă este greu de exprimat in 
cifre. Mi se pare totuși demn de 
menționat că organizarea de către 
tineret a numeroase zile și săptă- 

mlni-record. participarea a peste 
4 800 de uteciști din oraș la între
cerea socialistă sub lozinca „Tinere
tul — factor activ in realizarea cin
cinalului înainte de termen" au con
stituit o importantă contribuție la 
devansarea Cincinalului cit peste 200 
de zile, astfel că pînă la finele fi
nului industria orașului va putea da 
o producție suplimentară de circa 
un miliard lei.

„SARCINA TA OE PARTID: 
educarea in spirit comunist

VIAȚA DE PARTID LA TÎRGU - SECUIESC

Tot mai rodnică este activitatea da 
educare prin muncă și pentru mun
că a tinerilor in anii de școală. O 
analiză făcută de biroul orășenesc 
de partid, in prezența secretarilor 
organizațiilor de bază și a cadrelor 
de conducere din școli, a evidențiat 
caracterul educativ tot mai pregnant 
al activității productive în cadrul 
celor 10 ateliere școlare create in 
ultimul timp (numai la liceul de in
dustrializare a lemnului planul de 
producție al atelierului se ridică la 
suma de 400 000 lei). S-a întărit con
siderabil legătura dintre școli și în
treprinderile care patronează atelie
rele. creindu-se condiții propice o- 
rientării elevilor, după terminarea 
școlii, spre meseriile necesare indus
triei în dezvoltare a orașului nostru, 
sore locurile de muncă nou create. 
De altfel, organizațiile de partid 
au pus un accent deosebit pe califi
carea forței de muncă pentru plat
forma industrială a orașului.

Cred că merită să amintim, în acest 
context, valoarea politică și socială a 
„Sfatului omeniei". Cuprinzind în al
cătuirea sa oameni cu o bogată ex
periență politică și de viață, care 
privesc cu toată răspunderea sarcina 
încredințată de comitetul orășenesc 
de partid, acest organism, deși con
stituit de putină vreme, a izbutit să 
aducă o contribuție reală la încadra
rea în producție a unor tineri fără 

ocupație, pe baza unei munci atente 
și perseverente.

Organizațiile de partid din orașul 
nostru, acordind o atenție deosebită 
educării prin muncă, pentru mun
că a tineretului, se ocupă siste
matic de îmbogățirea continuă a 
cunoștințelor politice, culturale și 
științifice ale tinerilor. Cunoașterea 
și aprofundarea documentelor Parti
dului Comunist Român, a politicii 
interne și externe a României so
cialiste se asigură prin forme diver
se. în cadrul învățămintului politic 
U.T.C., al unor conferințe, simpo
zioane etc. Concursul „Spre drumul 
luminos ai comunismului", a cărui 
tematică se axează în principal pe 
documentele Congresului al XI-lea 
al P.C.R.. pe Codul eticii și echită
ții socialiste, a antrenat peste 1 200 
tineri din oraș. în cadrul concursului 
pe țară, organizat de C.C. al U.T.C. 
pentru tinerii din întreprinderile 
care au îndeplinit cincinalul înainte 

de termen, reprezentanții noștri s-au 
clasat pe locuri fruntașe.

La educarea comunistă a tineretu
lui o contribuție de seamă aduce și 
clubul tineretului din oraș. înființat 
din inițiativa și cu sprijinul direct al 
comitetului orășenesc de partid. Aici 
se organizează săptăminal spectaco
le, expuneri, conferințe, vizionări co
lective ale unor emisiuni de televi
ziune, programe artistice dedicate 
fruntașilor in producție. De aseme
nea. tinerii români și maghiari par
ticipă la întilniri cu activiști de 
partid și de stat, cu scriitori, cu 
muncitori fruntași în producție. Un 
mare număr de tineri fac parte din 
formațiile de dansuri românești și 
secuiești, din cele corale și instru
mentale. din brigăzile artistice de agi
tație și echipele de teatru. Au luat 
amploare activitățile și competițiile 
sportive de masă.

Numeroși tineri din oraș sînt la 
vîrsta cind își întemeiază o familie. 
Tocmai de aceea acordăm o atenție 
deosebită cunoașterii și aplicării in 
viață a principiilor Codului etic pri
vitoare la răspunderea față de fami
lie și copii, la conduita in viața per
sonală.

Cu toate acestea, activitatea desfă
șurată pentru formarea tineretului in 
spirit revoluționar nu ne poate satis
face pe deplin. Din păcate, ne mai 
întilnim cu tineri certați cu munca, 
indisciplinați, care pretind societății 
să le dea cit mai mult, fără ca ei să 
dea ceva in schimb. Iată de ce cerem 
organizațiilor de partid să intensifi
ce munca de educare a tineretului, 
iată de ce cerem tuturor comuniști
lor să privească întotdeauna cu gri
jă spre tineri, oferindu-le. ne de o 
parte, exemplul demn de urmat al 
propriei lor vieți și activități și, pe 
de altă parte, sprijin pentru depăși
rea unor greutăți atunci cind aces
tea se ivesc.

Și în viitor comitetul orășenesc de 
partid va milita cu perseverență ca 
toate organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești, institu
țiile educaționale să situeze aceste 
preocupări în centrul atenției, tra- 
ducînd în fapt sarcinile ce reies din 
Programul partidului in domeniul 
educării tineretului, al formării omu
lui nou.

MARTON Albert
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Tg. Secuiesc, 
județul Covasna

Am recepționat semnalul 
chimiștilor craioveni66

Prin intermediul ziarului nostru — „Scînteia" nr. 10 255, din 10 
august a.c. — COLECTIVUL COMBINATULUI CHIMIC DIN CRAIO
VA S-A ADRESAT UNOR FURNIZORI DE UTILAJE RESTANȚIERI, 
solicitindu-i să acționeze cu maximă răspundere și energie pentru li
vrarea neintirziată a unor utilaje destinate noilor obiective de in
vestiții de pe această platformă. Apelul a fost „recepționat" și din 
răspunsurile primite la redacție — de la întreprinderile furnizoare în 
cauză — se desprinde limpede hotărîrea lor fermă de a face tot ce le 
stă în putință pentru fabricarea urgentă a mașinilor și echipamentelor 
tehnologice restante, precum și pentru expedierea rapidă a acestora 
pe șantier. Redăm, mai jos. răspunsurile furnizorilor vizați in scrisoa
rea deschisă a chimiștilor craioveni.

întreprinderea de utilaj 

alimentar din Slatina:

„FILTRELE
VOR FI EXECUTATE

ÎN CEL MULT 20 DE ZILE"
— Imediat după publicarea apelu

lui chimiștilor craioveni. conducerea 
unității noastre a analizat stadiul li
vrării utilajelor către acest important 
șantier de investiții — ne-a spus ing. 
C. Moldovan, directorul întreprinderii 
din Slatina. Pe baza situației reale, 
existentă la această oră, am stabilit 
măsuri pentru urgentarea fabricării și 
expedierii ultimelor două filtre ionice 
restante. Vreau să fac cunoscut tova
rășilor din Craiova că. prin noile mă
suri adoptate, filtrele în discuție vor 
fi executate într-un termen de maxi
mum 20 de zile. Foarte mult depin
dem acum de subfurnizorul nostru, 
întreprinderea „Vulcan" din Capita
lă, care are de realizat cele patru 
funduri ambutisate necesare filtrelor. 
De aceea, la rîndul nostru, solicităm 
— prin intermediul „Scînteii" — co
lectivul de la „Vulcan" să ne sprijine 
în eforturile noastre de a ne onora 
cît mai rapid obligațiile față de com
binatul chimic. Sintem convinși că, 

in cel mai scurt timp, această proble
mă comună va fi definitiv rezolvată 
in favoarea chimiștilor din Craiova.

întreprinderea de utilaj

chimic din Ploiești;

„0 PARTE DIN UTILAJE 
AU Șl ÎNCEPUT

SĂ SOSEASCĂ PE ȘANTIER"
— Vreau să precizez, de la început, 

că ne însușim critica adresată prin 
intermediul ziarului, chiar dacă u- 
nele greutăți din afară ne-au împie
dicat să fim prompti în livrările fată 
de beneficiarul din Craiova, ne-a re
latat ing. Vasile Dăscălescu, șeful 
serviciului producție. In urma publi
cării acestei scrisori deschise au fost 
luate măsuri pentru concentrarea 
tuturor forțelor, mai ales in secțiile 
de prelucrare, în vederea termină
rii ultimei părți a cazanului recu
perator — utilaj important, de circa 
50 tone. Au fost încheiate probele 
necesare și s-a expediat jumătate din 
ansamblurile utilajului. Fasciculul — 
parte componentă a cazanului. de 
circa 25 tone — a și fost expediat pe 
șantier. Mai avem de livrat Încă 
două schimbătoare de căldură — și 
nu cinci, așa cum aminteau tovarășii 

de la Craiova — care nu au fost 
terminate din lipsa țevii inoxidabile 
din import. S-a asigurat totuși pe 
alte căi terminarea acestor agregate. 
Noua soluție adoptată ne dă de lu
cru în plus, e adevărat, dar sintem 
convinși că în luna septembrie vom 
reuși să finalizăm primul dintre a- 
ceste schimbătoare și, în scurtă vre
me. și pe cel de-al doilea.

întreprinderea „Vulcan"

din București:

„CALITATEA LUCRĂRII 
VA FI LA ÎNĂLȚIME"

— Scrisoarea chimiștilor craioveni 
a avut un puternic ecou în rîndul co
lectivului nostru — ne-a precizat ing. 
Ion Constantin, directorul întreprin
derii. Chiar în ziua publicării ei în 
„Scînteia" am analizat. împreună cu 
factori de răspundere din uzină, sta
diul de execuție .și fabricare a ulti
melor piese componente ale cazanu
lui auxiliar. Pină acum, din acest 
utilaj au fost realizate și expediate 
pe șantier cea mai mare parte a 
subansamblelor sale. In funcție de 
problemele pe care le avem de re
zolvat la executarea ultimului fas
cicul convectiv. am hotărît să aplicăm 
măsuri privind asigurarea materia
lelor necesare, concentrarea unor 
forte suplimentare în toate punctele 
de lucru decisive pentru grăbirea e- 
xecutiei acestor subansamble. Inii 
exprim convingerea, care, devenind 
publică, reprezintă angajamentul în
tregului colectiv pe care-1 conduc, că. 
în cel mai scurt timp, ultima parte 
a utilajului va fi terminată și li
vrată imediat către șantierul craio- 
vean. De asemenea, țin să asigur pe 
beneficiarul nostru că nivelul calita
tiv al întregii lucrări realizate de no! 
se va ridica Ia înălțimea așteptărilor.
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Deși pentru prima dată 

am văzut marea rostogo- 
lindu-și valurile furioase 
într-o litografie ieftină, li
tografie care, în copilăria 
mea s-a substituit multă 
vreme realității și care mai 
există și astăzi reprodusă 
in fotografia care mă re
prezintă cu chipul de a- 
tunci, in haine de velur și 
jabou de un alb orbitor, se 
poate spune, totuși, că am 
descoperit lumea privind-o 
prin fantastica fereastră 
dintre Dunăre și Mare, a- 
ceste uriașe axe de rotație 
ale fanteziei, observației și 
sensibilității mele, inainte 
și după ce mi-am dat sea
ma că relațiile dintre oa
meni sînt determinate de 
structura societății, înainte 
și după ce mi-am dat sea
ma de raportul decisiv care 
există între aceste relații 
și forțele de producție.

Am spus și repet că este 
un privilegiu să te naști la 
dreapta sau la stingă ta cu 
marea și in spate cu bătrî- 
nii munți Hercinici care 
scad încet ca o flacără 
veche.

Dar vuietul mării nu se 
auzea în satul Cobadin, in 
care m-am născut, sat de 
stepă dobrogeană, etero- 
clit și ciudat, unde pe lin
gă miraculoasele edificii 
ale logicii infantile am în
durat. la o vîrstă fragedă, 
calamitățile războiului bal
canic și urgia primului 
război mondial.

Marea, această expresie 
a imaginii ideale, această 
gigantică mașinărie pen
tru decorticat materia, pa
tul colosal în care aș vrea 
să dorm, să dorm cumplit 
și să visez enorm, mi s-a 
prezentat ochilor, în ade
vărata ei Întrupare, mult 
mai tirziu, după ce ne-am 

întors din refugiu și am 
devenit elev al liceului 
,,Mircea cel Bătrin" din 
Constanta.

Cobadinul era, In vremea 
copilăriei mele, un sat des
tul de mare, cu o popu
lație amestecată : români, 
germani, turci și tătari, 
macedoneni și armeni. Nu 

DOBROGEA de ieri, de azi, de mîine

știu din ce cauză pămintul 
în locul acesta era mult 
mai bun pentru agricultură 
decît în alte părți, era ne
gru și roditor, vegetația 
pitică, rarefiată și fantas
tic colorată a stepei, lipsea 
aici. Și spre deosebire de 
alte sate din preajmă a- 
cest roditor pămînt era 
bine lucrat. Azi știe toată 
țara că județul Constanța, 
în întregimea lui, este un 
mare rezervor și o rezervă 

agricolă, situîndu-se in 
fruntea producției noastre 
agroalimentare. Iar coo
perativa agricolă de pro
ducție din Cobadin este 
fruntașă printre fruntașe.

Și cel care conduce aici 
treburile este un turc : Sa
bri Emuria. Curios. Căci, 
făcind apel la amintirile 

mele, pot afirma că în sa
tul nostru turcii se price
peau cel mai puțin la agri
cultură. Iată însă că socia
lismul răstoarnă o imagine 
preconcepută, descoperind 
în oameni resurse nebănui
te poate nici de ei.

De mizeria socială a sa
tului, de raporturile socia
le, de problema valorii și 
plusvalorii, cum e lesne 
de înțeles, nu-mi dădeam 
seama pe' vremea aceea. 

Știu insă că cel mai impor
tant om din sat era unul 
Resmer, care avea moară 
de foc.

Am cunoscut Dobrogea 
de altădată, cu splendoarea 
ei naturală și mizeria ei 
socială, am cunoscut condi
țiile vitrege în care trăiau 
oamenii, mai tirziu, după 

Reportaj de Virgil TEODORESCU

ce părăsisem satul natal și 
mă intîlnisem cu marea și 
cu portul și le-am cunoscut 
cu adevărat mai tirziu 
încă, atunci cînd, tinăr 
fiind, am intrat în mișca
rea revoluționară.

Ce deosebire intre condi
ția umană de atunci și cea 
de azi ! Ce deosebire între 
peisajul vechi, flămând, tu

mefiat șl cel nou, admira
bil echilibrat, al Dobrogei 
socialiste, din momentul 
în, care partidul și-a 
exercitat puterea politică, 
socială și morală, din mo
mentul in care poporul a 
devenit stăpîn pe bunurile 
sale și pe soarta sa.

Adevăratul proces al dez

voltării sale economice și 
sociale, pe care Dobrogea 
l-a cunoscut in anii victo
rioși ai socialismului, este 
cu atît mai edificator cu cit 
pornea de la nivelul celei 
mai slab dezvoltate regiuni. 
Un calcul recent demon
strează că întregul volum 
al așa-zisei producții indus
triale dobrogene din anul 

1938 se realizează azi In mai 
puțin de opt zile calenda
ristice.

Cind s-a semnat actul de 
naștere ai -primei șarje de 
oțel din istoria Dobrogei. 
la 27 decembrie 1952. și iși 
făcea apariția întreprinde
rea de utilaje Medgidia — 
Dobrogea renăștea.

Și ca să revin la gîndul 
meu : ce curios !

Acest epocal eveniment 
s-a intîmplat tocmai la 
Medgidia, un tîrg înapoiat, 
ținut cu bălți coclite, im
periul țînțarilor și al mala
riei.

Și totuși nu e deloc cu
rios. Ba dimpotrivă !

Revoluția aduce răstur
nări care prin cutezanța 
lor adeseori uimesc.

Nu e în intenția mea să 

dau curs cifrelor, cei mal 
buni martori și care nu 
mint niciodată, pentru a 
demonstra de unde s-a ple
cat și unde s-a ajuns.

Este de ajuns să spun că 
județul Constanta numără 
azi aproape 40 de între
prinderi. uzine și combina
te. dintre care 30 de inte

res republican. Este de a- 
juns să spun că primul 
dintre mineralierele de 
55 000 de tone a și fost lan
sat în primăvara acestui an, 
în prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușe'scu. înaltul 
patron al uriașei nave pe 
care a numit-o -To
mis- este tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Vaste perspective se des
chid acestui ținut mirific.

Potrivit Programului a-

doptat de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., se înscriu 
obiective concludente pen
tru ampla dezvoltare a 
României socialiste, ca, de 
pildă : construirea Șantie
rului naval Constanta, apoi 
extinderea spre sud a por
tului, construirea Șantieru- i 
lui naval Mangalia, care, | 
conform indicațiilor secre- I 
tarului general al partidu- ț 
lui. va trece la construcția 
de nave de mare tonaj, la 
care se adaugă Combinatul 
petrochimic și rafinăria de 
la Năvodari, Centrala ter
moelectrică de la Palas, 
realizarea programului pri
vind forajul în platforma 
continentală a Mării Negre, 
Complexul hidroenergetic 
și de transport Dunărea — 
Marea Neagră.

Prin tot ce-au făcut, oa
menii acestei părți de țară 
atit de scumpe mie au 
dovedit că înțeleg și că 
participă cu dăruire la lup
ta pentru ceea ce este nou. 
înaintat, progresist, spre 
a ridica tara ne cele mal 
înaintate trepte ale civili
zației materiale si spiri
tuale.

Să evocăm aici puntea 
peste apă și vreme, alba
trosul de piatră și fier, ad
mirabila lucrare a ingine
rului Anghel Saligny, care 
exprimă si ea geniul po
porului nostru și totodată o 
viziune a zilelor pe care le 
trăim acum.

Această pasăre cu mari 
aripi întinse, deși fixă, este 
o imagine a zborului spre 
viitor.

Cite s-au schimbat de la 
moara de foc din satul meu 
pînă la centrala termoelec
trică de azi ! Iar Cobadinul 
va deveni în curind oraș.

---------------------Imagini pentru taeureștenii eare n-au cunoscut aceste locuri
Astăzi, in al XXXI-lea an de la eliberare, Capitala — ase

meni majorității localităților țării — se prezintă ca un oraș ce 
și-a schimbat radical înfățișarea. Practic, Bucureștiul poate fi 
socotit drept un nou oraș in care s-au construit cîteva noi 
orașe. Numele lor: Floreasca, Pajura, Titan, Berceni, Drumul 
Taberei, Militari, Colentlna, Pantoiimon și multe altele. Datele 
statistice arată că in noile apartamente bucureștene locuiesc 

acum sute de mii de familii — aproape |umătate din popu
lația orașului.

...Floreasca, una din primele zone sistematizate ale Capi
talei, este de nerecunoscut. Priviți cele două fotografii de 
sus... Vechile plăgi urbanistice ale trecutului au fost eradicate 
și, în locul lor, spre bucuria... bucureștenilor, au apărut blocuri 
mari, luminoase, înzestrate cu dotările confortului modern. Este 

o mărturie palpabilă — alături de numeroase altele — a grijii 
partidului și statului nostru față de om, față de condițiile sale 
de viață.

...Din fototecă am reprodus (în imaginile de jos) șl chipul 
unei alte zone a Capitalei — șoseaua Pantellmon. Șl aici, locul 
vechilor case Insalubre, al prăvăliilor de coloniale și al bă

căniilor l-a luat un mare ansamblu de locuințe — ..Pantelimon" 
— unui din cele mai tinere din Capitală. La parterele blocu
rilor : zeci și sute de magazine de toate felurile.

...Sînt Imagini semnificative ale prosperității orîndulrll pe 
care o construim, ale condițiilor de viață tot mal civilizate 
ce se creează în Capitală, ca și pe întreg cuprinsul țării, pen
tru oamenii muncii.

între Olt și Jiu. cu o 
prelungire trecind dincolo 
de riul Tismana pînă la 
Motru, universul existenței 
umane s-a schimbat in chip 
radical...

Cam cu un deceniu și 
jumătate in urmă, intr-un 
autobuz „Rata“ ticsit de 
lume, călătoream de la Vil- 
cea către Tîrgu-Jiu. Sate
le începuseră să se înno
iască exploziv. Șoseaua ce 
traversează pitoreasca de
presiune a Horezului se 
afla în curs de moderniza
re si asfaltul proaspăt 
turnat alterna cu porțiuni 
din vechiul drum. Coline
le însorite ale Neagotei și 
Măldăreștilor se acoperise- 
ră cu plantații masive de 
pruni și meri care încă nu 
intraseră pe rod. Pe cîmpul 
Rîurenilor apăruse uzina 
de produse sodice. Dinco
lo. la Jiu, intrase în func
țiune întreprinderea de 
prelucrare a lemnului de 
la Preajba și se înălța 
marea fabrică de ciment. 
Bazinul carbonifer Rovi- 
nari împlinea zece ani de 
existentă, iar ceva mai de
parte prindea contur ora
șul Motru. Schela Ticleni- 
lor era. la vremea aceea, 
o exploatare petrolieră de 
prestigiu. Din mersul le

neș. hurducălt al autobu
zului. privirea a putut re
cunoaște fără dificultate 
enigmaticul munte de ce
nușă vulcanică din dreap
ta Oltului, așezămîntul de 
la Govora, cel al Arnotei, 
clădită în vîrf de munte, 
ansamblul de la Hurezi, a- 
flat in plin proces de 
restaurare.

Printre călătorii în ne
contenită primenire de la 
o statie Ia alta se afla un 
grup statornic ce urcase la 
Rîmnic și avea ca desti
nație Tîrgu-Jiu. Era o e- 
chipă de zidari și betoniștf 
în drum către un șantier 
nou. Toți, oameni volubili, 
chiar gălăgioși, care-și po
vesteau mustos întîmplări 
de pe șantiere, anecdote, 
istorii din viata de fami
lie si schițau planuri. La 
Cimpu-Mare. punct de bi- 
furcatie către Cărbunesti și 
Băile Săcelu, „Rata" făcind 
popas mai îndelungat pen
tru alimentarea cu benzi
nă si împrospătarea apei 
din radiator, pasagerii au 
coborît să se destindă. Era 
la vremea seceratului și 
cîmpul clocotea de activi
tate. La miazăzi se profi
la șiragul de coline ce în
chid depresiunea pericar- 
patică a Tîrgu-Jiului. iar 

la nord, lanțul munților In 
care Parîngul — punct cen
tral de reper al spațiului 
geografic al Gorjului — se 
infătisa asemeni unei imen
se piramide. Contemplind 
peisajul, unul dintre meș-

De la Olt la Jiu, tara 
se-naltă cit Paringul

teri, zidar ori betonist. lăsă 
să se audă exclamația ad
mirativă :

— Parîngul !... Două mii 
cinci sute optsprezece me
tri. Al treilea munte, ca 
înălțime, din țară...

După un răstimp de me
ditație. același zidar sau 
betonist făcu constatarea : 
— Cit muntele crește și 
Tara.

Am căutat explicația a

cestei pe ctt de insolite pe 
tot atit de simple compa
rații. iar meșterul care, cu 
priceperea și mistria lui. 
lucrase pe multe șantiere 
ale construcției socialiste a 
tării, mi-a detaliat, la fel 

de simplu, ceea ce gîndi- 
se : anume că in anii care 
trecuseră de la război, mai 
exact în perioada de după 
..refacere", se mai construi
se o tară. Adică, vreau să 
spun — argumenta omul a- 
cela brunet și uscățiv, ca 
mai toti cei de prin păr
țile Caracalului, de unde 
zicea că este — peste ceea 
ce a fost s-a mai făcut încă 
pe atita și se merge inain- 

te. Tara, crescînd mereu, 
devine ca muntele. ca 
Paringul.

Era acum cincisprezece 
ani.

Văzusem întîia dată 
Gorjul mai de mult, cind.

copil de cai pe Ungă căruța 
unui vecin, mergeam la 
Ostrovul Corbului, in ini
ma Dunării, ceva mai jos 
de Severin, cu străchini de 
la Horezu, vedre de brad 
pirogravate și coșuri din 
smicele de alun. Străbă- 
tind Cimpu-Mare către 
Cărbunești. ne-am încruci
șat. pe la mijloc de cale, 
cu un om mergind pe lin

gă carul lui cu bol. Cînta, 
in cadența molcomă a 
boilor, o melodie cu pre
lungiri și hăulituri cum nu 
se auzea pe Ia noi prin 
Vîlcea și chiar și îmbră
cămintea o avea altfel, tot 

tn alb. dar cu înflorituri a- 
lese din negru de-a lungul 
încheieturilor la vestă și la 
cioareci. Drept în drept cu 
noi, omul și-a întrerupt 
cintecul, ne-a salutat cu 
pălăria-i de paie și ne-a 
zis o vorbă ce părea să 
aibă un înțeles al ei. cu 
totul aparte :

— Lung e drumu’ Gor
jului...

Aveam să Înțeleg mal 
tirziu. mult mai tirziu. că 
Gorjul. in spiritualitatea 
românească de pe dreapta 
Oltului, care se cheamă Ol
tenia. era mai mult decît 
o unitate de ordin admi

nistrativ-teritorial. decît un 
județ. Era — ca Vrancea. 
ca Oașul, ca Maramureșul, 
ca Argeșul, ca Dobrogea și 
altele — o Tară. Tara Gor
jului cu arhitectura sa spe
cifică. cu portul lui speci
fic. cu muzica ce este nu
mai a lui. cu oamenii săi 
demni. La întoarcerea din 
Ostrovul Corbului, alegind 
alt drum, am trecut prin 
Tirgu-Jiu. iar, la marginea 

de către Vllcea a orașului, 
am văzut o schelă înaltă 
cum nu mai văzusem. îm
prejmuind o coloană în 
construcție. Un om cu bar
bă de patriarh supraveghea 
mersul lucrării. Nimeni nu 
mi-a putut spune, atunci, 
ce va fj. In cele din urmă, 
lucrarea aceea. Ea avea să 
aparțină însă ca unicat 
inimitabil Gorjului. Co
loana.

Am revăzut Gorjul. In 
anii din urmă, de mai 
multe ori. iar cel mai re
cent acum două săptă- 
minj, cînd cea mai tînără 
exploatare carboniferă a 
tării celebra un sfert de 
veac de activitate. Acorda
rea înaltei distincții — or
dinul ..Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I 
— constituie pentru Rovi- 
nari certificarea unei ac
tivități laborioase. Si am 
aflat că minerii de aici 
sint în avans cu îndepli
nirea sarcinilor de produc
ție din ultimul an al cin
cinalului. Iar Rovinarii. cu 
zonele învecinate, sînt de
pozitul de cărbune al 
României cel mai impor
tant. Am coborit mai jos, 
pe Jiu. unde cindva se 
afla un sat ce se chema 
Rogojelu și care a împru

mutat numele său uneia 
din cele mai mari termo
centrale electrice din tară, 
a cărei putere instalată 
— echivalînd cu partea 
românească a hidrocentra
lei de la Porțile de Fier, 
a hidrocentralei de la Vi- 
draru și a complexului 
Lotru — a început parțial 
să producă. Iar mai jos, la 
Turceni. se află în con
strucție o altă unitate de 
același gen, încă și mai 
mare r 2 740 MW. Muntele 
subteran de cărbune va fi 
transformat în miliarde de 
kilowați de uzinele elec- 
trice-gigant implantate pe 
Jiu.

Privind aceste două uria
șe construcții, ducindu-mă 
cu gindul la ceea ce s-a 
realizat la celălalt capăt 
al itinerarului, ne Olt — 
unde sînt de, mult în func
țiune puternice unități ale 
industriei chimice și con
strucției de mașini — m-am 
întrebat cu cît a mai cres
cut Tara ne verticala 
Paring în răstimp de cinci
sprezece ani. de cînd. la 
Cîmpu-Mare. zidarul din 
Caracal o vedea urcînd cit 
muntele.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI



PAGINA 4 SCÂNTEIA — Joi 21 august 1975

REPERE PE HARTA CULTURALĂ A TĂRII---------------
51

Omul societății socialiste este un 
om multilateral dezvoltat, cu largi 
disponibilități spirituale, cu pre
ocupări dintre cele mai diverse. 
Cei care in uzină și pe șantier, la 
cimp sau in laborator se străduiesc 
printr-o muncă plină de abnegație 
și eroism să edifice noua societate, 
acești oameni admirabili prin efor
turile cărora cincinalul se îndepli
nește înainte de termen au in ace
lași timp, în afara preocupărilor 
strict legate de producție, o viată 
personală bogată : le place să ci
tească, să meargă la spectacole, să 
viziteze muzee și expoziții, să cinte, 
să danseze sau să picteze.

Tuturor acestor cerințe, societa
tea noastră socialistă le oferă un 
cadru prielnic de manifestare. O 
bază materială bogată, care de la 
o zi la alta sporește și se diversi

fică, stă la dispoziția oamenilor 
muncii. Este suficient astfel să no
tăm că fondurile de la buget pen
tru finanțarea acțiunilor social- 
culturale au crescut de la 34 de 
miliarde lei in 1970, la aproape 48 
de miliarde in 1974. în primii pa
tru ani ai cincinalului, investițiile 
pentru ramura culturii și artei a'u 
totalizat peste 1 miliard lei. In 
spatele acestor cifre. elocvente 
prin ele însele, se conturează o 
realitate trăită de oricare, dintre 
noi. Căci miliardele cheltuite pen
tru cultură înseamnă și monumen
tala clădire a Teatrului Național 
din București, și modernul Teatru 
Național din Craiova, și elegantul 
Teatru de stat din Tg. Mureș. Ile 
importantele fonduri alocate pen
tru cultură beneficiază și su
tele de mii de locuitori din Arad,

Miercurea Ciuc, Vaslui, Uricanl, 
Cimpeni, Botoșani. Slobozia, unde 
s-au construit cinematografe noi, 
spațioase, echipate cu cea mai mo
dernă aparatură.

Practic, nu există sector al cul
turii care să nu fi cunoscut in 
acești ani o modernizare de sub
stanță, cu consecințe directe asupra 
spiritualității constructorilor Româ
niei socialiste. români, maghiari, 
germani, de alte naționalități. Din 
ce in ce mai mult a crescut dorin
ța de lectură a populației, indife
rent de nivelul de pregătire, de 
profesiune sau loc de muncă. în ce 
privește producția de carte, dacă 
in 1970 numărul titlurilor editate 
era de 3 879. in 1974 ele au ajuns 
la 4 406. Sporul de tiraj in această 
perioadă a fost de aproape 12 mi
lioane volume, numărul total al

cărților publicate în tara noastră 
ajungind în 1974 la 71 000 000 e- 
xemplare. O bună parte din aces
tea au intrat în rețeaua atît de di
versificată a bibliotecilor. Iată de 
ce. dacă in 1970 aici se găseau 
115 382 000 volume, in 1974 numă
rul lor a crescut la 135 156 000.

Cultura pentru toți — iată o de
viză care surprinde exact esența 
saltului calitativ înregistrat, în anii 
construcției socialiste, in domeniul 
culturii. Ea poate fi descifrată la 
fel de bine și in sectorul amplu al 
activității cultural-educative de 
masă, sector care ilustrează poate 
mai bine decit oricare altul demo
cratizarea actului de cultură. In 
primii patru ani ai cincinalului, 
numărul căminelor culturale (in
clusiv filialele) a crescut cu 800 de 
așezăminte. Dintre acestea, majo

ritatea au fost ridicate prin contri
buția populației, prin eforturile 
obștii satului dornică de a avea un 
lăcaș cultural pe măsura înnoirilor 
cunoscute de viata comunei. La 
rindul lor. in orașe s-au înăl
țat acele veritabile palate care sînt 
casele de cultură ale sindicatelor, 
în primii patru ani ai cincinalului, 
13 asemenea edificii au îmbo
gățit zestrea edilitară a unor 
localități cu veche tradiție cul
turală (Sibiu, Ploiești, Tirgoviș- 
te. Oradea), a unor centre munci
torești (Biriad. Baia Mare. Roman, 
Pitești) sau a unor orășele in care 
cu ani in urmă „nu se întîmpla ni
mic- (Vaslui. Alexandria. Zalău, 
Cîmpulung Moldovenesc).

Dacă la aceste așezăminte adău
găm cele 8 cluburi muncitorești 
construite în același interval (la

Cîmpulung-Muscel, Turnu-Măgure- 
le. Electroputere — Craiova. Orșo
va etc.), sălile culturale de pe lin
gă unele din marile întreprinderi 
industriale ale tării (,,Precizia“-Să- 
cele", „Autobuzul" și „Danubiana" 
din București, Uzina de cauciuc Flo- 
rești. Uzina de alumină Oradea 
etc.), se conturează o extrem de 
bogată și sugestivă hartă cultura
lă a României socialiste, care ilus
trează dezvoltarea armonioasă a 
tuturor zonelor tării. în Suceava 
sau Dolj, in Tulcea sau Harghita, 
în Timiș sau Maramureș, oriunde 
trăiesc și muncesc, milioanele de 
cetățeni ai republicii au drumul 
puternic luminat de făclia culturii 
noi, socialiste.

Radu CONSTANTINESCU

DIVERS
Fruntaș

9

la 83 de ani
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Din bogata șl sugestiva hartă culturală a țării, trei Imagini semnificative: moderna construcție o Teatrului din Tg. Mureș (stingă), noua Casă de 
teca de la Casa de cultură din Galați (dreapta).

cultură a sindicatelor din Tirgoviște (centru), un aspect cotidian în biblio- 
Foto : S, Cristian

I
I
I
I
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(Urmare din pag. I)

român, P.C.R. a formulat în această 
platformă obiective corespunzătoare 
intereselor naționale ale întregului 
popor și ca atare in măsură intr-ade
văr să întrunească adeziunea tuturor 
partidelor, grupărilor oamenilor poli
tici animali de dragoste de tară : 
redobindirea independentei naționale 
a României, răsturnarea dictaturii 
antonesciene și formarea unui gu
vern al independentei naționale din 
reprezentanții tuturor forțelor patrio
tice. alăturarea tării la coaliția 
antihitleristă, eliberarea nordului 
Transilvaniei, răpit prin odiosul dic
tat de la Viena.

Un prim succes pe linia coalizării 
forțelor democratice l-a consti
tuit. așa cum se știe, crearea, in 
septembrie 1943. a Frontului Patriotic 
Antihitlerist, reunind forțe politice 
care reprezentau clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, păturile 
mijlocii de la oVașe. oamenii muncii 
de naționalitate maghiară.

Asupra întregului curs al eveni
mentelor politice în România a exer
citat o profundă înrîurire realizarea, 
în aprilie 1944, a Frontului Unic 
Muncitoresc între Partidul Comunist 
Român și Partidul Social-Democrat. 
Aceasta a constituit rezultatul efor
turilor stăruitoare desfășurate timp 
de multi ani de P.C.R. pentru lichi
darea sciziunii din mișcarea munci
torească. al sprijinului dat și activi
tății depuse de fruntașii de stingă 
ai P.S.D., al infrîngerii împotrivirii 
elementelor de dreapta din condu
cerea P.S.D.. care se opuneau uni
tății. Prin crearea F.U.M.. s-a consti
tuit o puternică forță politică, cu- 
prinzînd deopotrivă pe muncitorii 
comuniști, social-democrați și fără 
de partid, capabilă să exercite, prin 
conducerea sa unitară și gradul su
perior de organizare, o influentă 
considerabil mai mare în raport cu 
ponderea numerică a proletariatului, 
să se afirme ca nucleu și catalizator 
al coaliției tuturor forțelor democra
tice, antifasciste.

Ținînd seama de contradicțiile e- 
xistente între regimul antonescian și 
diversele cercuri ale claselor domi
nante. de deplasările intervenite în 
pozițiile acestora în condițiile înfrîn- 
gerilor suferite de Germania nazistă, 
ale adlncirii crizei politice si mili
tare a dictaturii fasciste. P.C.R. a 
acționat In direcția dezvoltării con
lucrării cu partide și grupări politice 
burgheze, ceea ce a dus la încheie
rea. In mai 1944. a unui acord cu 
gruparea liberală condusă de Gh. 
Tătărăscu, la constituirea, in iunie 
1944, a Blocului Național Democratic 
care cuprindea, alături de P.C.R. și 
P.S.D., principalele partide burgheze 
— Partidul National Țărănesc și 
Partidul National Liberal. Totodată, 
spre a izola pe deplin dictatura fas
cistă. P.C.R. a stabilit legături cu 
monarhia și cercurile grupate în ju
rul palatului regal.

O importantă deosebită a avut po
litica partidului comunist îndreptată 
spre realizarea unei strînse conlu
crări între forțele patriotice și ar
mată. în condițiile în care în 
armată se dezvolta o puternică stare 
de spirit antihitleristă. P.C.R. și-a 
extins activitatea in rindul trupelor, 
a stabilit legături conspirative cu un 
gir de cadre da comandă, animate da

sentimente patriotice. Sprijinul acor
dat de generali și ofițeri superiori 
orientării P.C.R. și-a găsit o expresie 
vie în desfășurarea consfătuirii con
spirative din noaptea de 13—14 iunie 
1944. cu participarea reprezentanților 
P.C.R. și ai armatei, in cadrul căreia 
a fost acceptat planul P.C.R. de în
lăturare a dictaturii fasciste pe calea 
unei insurecții înfăptuite de masele 
populare și de armată si a fost de
semnat un comitet militar, ce avea 
să se ocupe de pregătirea unităților 
militare in vederea insurecției.

Partidul și-a făurit. totodată, un 
instrument propriu militar în vede
rea acțiunii insurecționale — forma
țiunile patriotice de luptă, alcătuite 
în primul rind din muncitori și alti 
patrioți.

Ca rezultat al politicii de alian
țe a P.C.R., s-a ajuns la fău
rirea unei vaste coaliții antihitleris
te. cuprinzînd cele mai largi și mai 
diverse forțe sociale și politice dor
nice să participe la lupta pentru în
lăturarea dictaturii fasciste și elibe
rarea tării, inclusiv armata, practic 
întreaga națiune.

Eficienta strategiei și tacticii parti
dului a fost strălucit verificată în zi
lele insurecției, declanșate în condi
țiile favorabile determinate de ma
rile victorii ale armatei sovietice, 
care a dat cele mai grele jertfe în 
războiul împotriva Germaniei nazis
te și a avut rolul hotărîtor in înfrîn- 
gerea acesteia, de succesele celorlal
te forte din coaliția națiunilor unite, 
de loviturile date ocupanților naziști 
de către mișcarea de rezistentă din 
țările subjugate. După cum se știe, 
în ziua de 23 August 1944. odată cu 
răsturnarea dictaturii fasciste prin 
acțiunea forțelor insurecționale. în
treaga armată română a întors ar
mele, anga,iîndu-se. cu totalitatea e- 
feetivului ei. în Iunla pentru elibera
rea tării și zdrobirea fascismului : 
realizarea unei asemenea mutatii a 
rămas unică în analele celui de-al 
doilea război mondial. Caracteristic 
pentru desfășurarea insurecției a fost 
totodată faptul că. alături și în strîn- 
să colaborare cu armata, au acționat 
masele largi populare de la orașe si 
sate, in primul rînd formațiile patrio
tice de luptă, care și-au adus contri
buția la izgonirea trupelor hitleriste. 
la apărarea orașelor și zonelor indus
triale de încercările de distrugere ale 
inamicului. .

în perioada care a urmat, partidul 
comunist, dezvoltînd experiența acu
mulată. a continuat politica sa 
de închegare tot mai puternică

a alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea, cu intelectualitatea, cu 
toate categoriile sociale interesate in 
dezvoltarea democratică a tării, de 
întărire a conlucrării cu armata, re
organizată pe baze noi. ca o adevă
rată armată populară. Desfășu
rarea victorioasă a revoluției popu
lare. instaurarea regimului so
cialist. edificarea cu succes a noii 
orînduiri în România, toate marile 
înfăptuiri care au schimbat atît de 
profund înfățișarea României în răs
timpul ultimelor trei decenii se dato- 
resc în măsură decisivă tocmai fap
tului că partidul comiinist, conducînd 
lupta revoluționară a celor ce mun
cesc, a știut să stabilească, in fie
care etapă a luptei, acele obiective 
și lozinci care corespundeau reali
tăților tării. cerințelor obiecti
ve ale dezvoltării economieo-sociale, 
intereselor vitale ale diferitelor cate
gorii de oameni ai muncii, gradului 
lor de maturizare politică ; totodată, 
în tactica pe care a aplicat-o. parti
dul a îmbinat permanent principia
litatea cu elasticitatea, a folosit for
me și metode care, ferindu-1 de orice 
tendințe de sectarism, de închistare 
și rigiditate, i-au dat posibilitatea să 
mobilizeze și să unească în jurul său 
toate foitele democratice, revoluțio
nare ale poporului.

O importantă excepțională a avut 
continua consolidare a unității poli
tice. ideologice și organizatorice a 
clasei muncitoare, unitate ce și-a că
pătat definitiva consacrare prin uni
ficarea Part’dului Comunist cu Parti
dul Social-Democrat și crearea par
tidului muncitoresc unic marxist-le- 
ninist. Tocmai in acest fel. clasa 
muncitoare a dobîndit capacitatea de 
a-și înfăptui cu deplin succes mi
siunea istorică de clasă conducătoare 
în revoluție, ea si în opera de con
struire a noii societăți.

Meritele și prestigiul dobîndite de 
P.C.R.. ca rezultat a! organizării și 
conducerii luptei de eliberare națio
nală și socială a poporului, i-au asi
gurat recunoașterea unanimă drept 
forța politică conducătoare in socie
tatea românească, dragostea și încre
derea nemărginită a întregii națiuni. 
Totodată, prin strategia și tactica ur
mate in înfăptuirea insurecției, ca și 
în întreaga desfășurare a revoluției 
populare, prin caracterul creator al 
politicii sale. P.C.R. a adăugat noi 
valori teoriei și practicii revoluțio
nare mondiale, operă colectivă și bun 
de preț al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, tezaur de în
vățăminte pentru forțele democratice 
progresiste de pretutindeni.

PROGRAMUL I

16.30 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Pentru sănătatea dv.
17,15 La concert. Miniatură cine

matografică realizată de Stu
dioul de Film TV.

17,90 Din țările socialiste.
19.40 Opereta în vacantă...
18.00 Enciclopedie pentru tineret.
18.30 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
18,45 Universitatea TV.
10,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
S0,00 Mîndră țară, la multi ant ! 

Concert coral prezentat de 
corul „Madrigal".

20,M Documentar TV : „Acele zile 
de August ’44“.

20.40 Parisul pe note.
21,25 Revista literar-artistică TV.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL n

S0,00 Concert de muzică simfoni
că românească, susținut de 
corul șl orchestra simfonică 
ale Radloteleviziunii.

23,00 Inscripții pe celuloid.

,,CRAIOVA - 500“

La Craiova se desfășoară o 
suită de manifestări politico- 
educative și cultural-artistice 
prilejuite de sărbătorirea, în 
septembrie a.c., a 1 750 de ani 
de existentă pe aceste meleaguri 
a cetății daco-getice Pelendava 
și a 500 de ani de atestare do
cumentară a orașului Craiova, 
în cinstea acestui dublu eveni
ment, la casa de cultură a sin
dicatelor din localitate s-a des
chis expoziția de fotografii 
,.Craiova — trepte spre lumină". 
(Nicolae Băbălău).

VERNISAJ LA SUCEAVA

La Galeria de artă din Su
ceava a avut loc vernisajul ex
poziției de artă plastică ..Pictori 
ieșeni". Expun, printre alții. Di- 
rr.itrie Gavrilean. Adrian Podo- 
leanu. Dan Hatmanu. (Gheor- 
ghe Parascan).

„PĂDURENII" 
PE SCENĂ

în mai multe localități ale 
județului Hunedoara se desfă
șoară în această lună faza de 
masă a festivalului artei popu
lare pădurenești. aflat la prima 
sa ediție. La spectacolele des
fășurate pină în prezent au 
participat numeroase formații și 
soliști amatori care au adus pe 
scena festivalului adevărate co
mori ale cîntecului și jocului 
popular din această zonă fol
clorică. S-au impus atenției pu
blicului — prin originalitatea

interpretării — cele 4 generații 
de dansatori de la I-Iășdâu. gru
pul vocal al căminului cultural 
din Toplița. „Nuntașii" de la 
Dăbîca. corul, taraful și soliștii 
de muzică populara de la Ghe- 
lar. rapsozii de la Lăpugiu — 
autentici păstrători ai folcloru
lui pădurenesc. (Sabin Ionescu).

SPECTATORII 
AU CUVÎNTUL

La cinematograful „Victoria" 
din Satu-Mare au loc în ultima 
vreme — odată cu proiecția u- 
nor noi filme românești — ac
țiuni menite să amplifice in 
conștiința spectatorilor mesajul 
educativ al producțiilor cinema
tografice. Astfel, au fost organi
zate dezbateri pe tema filmelor 
„Tată de duminică". „Toamna 
bobocilor" (la care au participat 
numeroși tineri absolvenți de 
facultăți, repartizați în mediul 
rural) și a avut loc o întilnire 
cu veterani din războiul antihi
tlerist cu ocazia vizionării fil
mului „Pe aici nu se trece". 
(Octav Grumeza).

MOMENT LA FANFARĂ

în comuna Zagon. județul 
Covasna, a avut loc sărbătorirea 
a 80 de ani de la înființarea 
fanfarei din localitate. Progra
mul prezentat în fata sutelor 
de spectatori a cuprins piese de 
fanfară executate de formația 
gazdă, precum și de formațiile 
din localitățile Căpeni, Arcuș, 
Calnic. Păpăut si Covasna. care 
au tinut să fie prezente la săr
bătoarea celor din Zagon. (To- 
mori Geza).

Citind la rubrica ..Fapt divers" 
despre un bătrln din județul 
Alba, care la 80 de ani iese la 
coasă in rind cu cei tineri, Ale
xandru Minculescu s-a gindit că 
și despre munca sa ar putea a- 
părea cîteva rînduri. La 83 de 
ani este sănătos tun și continuă 
să lucreze în 
revizor tehnic 
pești-Leordeni 
Construcțiilor 
drept dovezi de netăgăduit 
trimite insigna de Fruntaș 
producție pe anul 1974 și o 
pie legalizată de pe Diploma de 
evidențiat in muncă, primită la 
1 mai 1075.

Vă credeam și fără asemenea 
dovezi, tovarășe Minculescu. Da. 
și exemplul dumneavoastră este 
bine să fie cunoscut de către unii 
tineri. Vă urăm, in continuare, 
ani multi, sănătate și noi succese 
in muncă !
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• Miercuri seara a avut loc la Sala 
mică a Palatului Republicii Socialis
te România spectacolul omagial de 
poezie patriotică „Poeții cintă marea 
sărbătoare a eliberării patriei", or
ganizat sub egida Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
manifestare dedicată celei de-a 31-a 
aniversări de la eliberarea patriei.

După cuvintul de deschidere rostit 
de Virgil Teodorescu, președintele 
Uniunii scriitorilor, cunoscuți poeți 
au citit din cele mai valoroase crea
ții ale lor, Închinate partidului, pa
triei.

e în județul Vaslui, la casa de 
cultură, cluburi, cămine culturale, 
biblioteci, au loc numeroase mani
festări politice și cultural-educative 
dedicate apropiatei sărbători. Cu 
acest prilej este prezentată expune
rea : „Eliberarea patriei de sub do
minația fascistă — moment de im
portanță istorică în viața poporului 
român", au loc întilniri ale activiști
lor de partid și de stat, ale vetera
nilor de război cu oamenii muncii. La 
Biriad, casa de cultură a organizat 
montajul literar-muzicaj sub generi
cul „Eroi au fost, eroi sînt încă", iar 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Vaslui a prezentat spectacolul muzi- 
cal-coregrafic „Țara mea e ca o floa
re", susținut de formații artistice din 
întreprinderile și instituțiile Vasluiu
lui. (Crăciun Lăluci).

e Sub egida Comitetului județean 
de. cultură și educație socialistă Arad, 
in stațiunea balneo-climaterică Mo- 
neasa s-a desfășurat, in prezența 
unui numeros public, un simpozion 
muzicai-literar închinat zilei de 23 
August, la reușita căruia și-au adus 
aportul poetul Alexandru Jebelea- 
nu de la editura „Facla" din Timi
șoara și profesorul Vasile Man de la 
Universitatea populară din Arad. în 
continuare, corul Filarmonicii de stat 
din Arad, dirijat de profesor Doru 
Șerban, a susținut un program de 
cintece patriotice. Tot la Moneasa a 
avut loc vernisajul expoziției itine
rante ,.31 de ani de realizări sub 
conducerea partidului", organizat de 
Muzeul județean Arad. în zilele ur
mătoare expoziția va poposi in ora
șele Ineu și Lipova. (Constantin Si- 
mion).

® Acțiunile politice și cultural-e
ducative consacrate zilei de 23 Au
gust se înscriu în continuare în cen
trul vieții spirituale a orașelor și 
comunelor din județul Vrancea. Din
tre manifestările recente amintim 
simpozionul „23 August — piatră de 
hotar in istoria României", organizat 
în municipiul Focșani, expozițiile de 
carte politică și socială deschise la 
sediile bibliotecilor, serile literare

sub genericul „Noi «Intern viitorul 
tării" organizate în satele și comu
nele județului, concursuri literare, 
recitaluri de poezie închinate patriei 
și partidului. (Dan Drăgulescu).

o în piața Ștefan cel Mare din 
Piatra Neamț a avut loc aseară un 
spectacol cultural-artistic dedicat ma
rii sărbători a poporului român de 
la 23 August, intitulat „Am înscris 
pe steag a patriei înflorire". Și-au 
dat concursul formații corale și de 
dansuri, recitatori din municipiul 
Piatra Neamț.

avut loc deschiderea expoziției de 
carte intitulate „Eroi ai neamului 
românesc", precum și o seară de 
versuri din lirica noastră patriotică. 
Prin grija Casei armatei din Ploiești, 
la Monumentul eroilor din comuna 
Pâulești. județul Prahova, a fost or
ganizată o evocare istorică, in ca
drul căreia generalul It. în rezervă 
Toma Zotter a rememorat unele 
momente eroice din desfășurarea in
surecției în zona Văii Prahovei.

Pestele-
9

spadă, rechî
I nul-vulpe
| si alții
■ 9 9
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• Bibliotecile din orașele Tg. Jiu, 
Motru. Novaci. Tg. Cărbunești. Ți- 
cleni și cele din comunele Țînță- 
reni și Bumbești-Jiu găzduiesc ex
poziții de carte politică, sociala si 
beletristică cu tema „File din cro
nica țării în anii de după eliberare", 
consacrate apropiatei sărbători de 
la 23 August. în aceeași zi. in nu
meroase localități din județul Gorj 
au avut loc recitaluri de versuri și 
cintece patriotice organizate sub ge
nericul „Eliberarea — cotitură hotă- 
ritoare in destinele poporului ro
mân". Constructorii de pe șantierul 
Valea Mare al' Complexului hidro
tehnic și energetic Cerna-Motru- 
Tismana au luat parte la un specta
col muzical-folcloric, susținut de an
samblul „Balada".

Cu prilejul fiecărei reîntoar
ceri în patrie, navigatorii flotei 
de pescuit oceanic aduc exem
plare rare ale faunei acvatice, 
din diverse 
ce ale lumii, 
din ultimul său voiaj, nava „Jiul 
a adus : un uește-snadă lung de 
circa 2 metri (specie care, în n- 
pelc Atlanticului de Nord, mal 
străpunge și în zilele noaslre 
bordajele de lemn ale navelor), 
un rechin-vulpe (denumit asa 
din cauza cozii sale lungi), în 
greutate de 
și un uriaș 
cu o carne 
navigatori).

Muzeul Deltei Dunării 
Tulcea a luat inițiativa 
unor 
vor fi 
zități 
acum 
re. Astfel, vom 
foci, căluți de 
etc. Ba chiar și o balenă-pilot, 
capturată nu de mult de un 
trauler românesc.

zone geografi-
Snre exemplu.

(denumit 
cozii sole lungi), 
circa 60 kg. precum 
luo de mare (pește 
mult apreciată de

din 
creării 

săli de expoziție în care 
expuse toate aceste curio- 
marine 

doar din
cunoscute pină 

manualele școla- 
putea vedea aici 
mare, raci uriași

35 de familii

I

De asemenea, la Clubul tineretului, 
din Piatra Neamț a avut loc vernisajul 
unei expoziții de grafică intitulată 
„Insurecția națională armată antifas
cistă și antiimperialistă", organizată în 
colaborare cu colecția de artă a mu
zeului județean de istorie. Expoziția 
cuprinde lucrări de grafică militan
tă, evocind momente din pregătirea 
si desfășurarea istoricului act de la 
23 August 1944. La vernisaj a parti
cipat și un grup de veterani din răz
boiul antifascist. (Ion Manea).

o în unitățile militare și instituțiile 
de cultură ale armatei continuă 6ă 
se desfășoare numeroase activități 
politico-educative consacrate apro
piatei sărbători naționale a poporu
lui nostru.

La Casa , armatei din Constanta au

e în cadrul amplului program de 
manifestări culturale dedicate celei 
de-a XXXI-a aniversări a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă, la 
Hunedoara. Ghelar și Teliuc s-au ți
nut. în fața unui numeros public, 
expuneri pe tema „Insurecția din Au
gust 1944. moment de răscruce in is
toria României". Clubul Combinatu
lui siderurgic Hunedoara a găzduit o 
seară de poezie patriotică, in cadrul 
căreia au lost prezentate lucrările 
poeților din localitate consacrate e- 
venimentului de la 23 August. Sub 
genericul „Flamura lui August", la 
Simeria au avut loc recitaluri de poe
zie și alte activități cultural-artistice.

o Apropiata aniversare a eliberă
rii patriei de sub dominația fascistă 
este întimpinată în toate așezările 
din județele Prahoxra, Dîmbovița și 
Buzău prin numeroase manifestări. 
Astfel, la casele de cultură din Plo
iești, Tirgoviște. Breaza. Sinaia. Buș
teni. Rm. Sărat și Pucioasa, la clu
burile petroliștilor de la Moreni, 
Cîmpina, Băicoi, Urlați, Berea, Găești 
și Titu, precum și la căminele cul
turale din peste 200 de localități au 
avut loc simpozioane, expuneri, In- 
tîlniri ale tinerilor cu activiști de 
partid și ofițeri. în cadrul cărora a 
fost evidențiată semnificația actului 
de la 23 August 1944 — moment cru
cial pentru destinele poporului ro
mân.

(Agerpres)
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într-o singu
ra familie

Frații Bobocea. soții Chercea, 
soții Vrondu. soții Lemeș, soții 
Bucur, surorile Frigioiu și suro
rile Paraschiv. gemenele Maro- 
jan și gemenele Nistor, și alte 
familii, pină acum 35, numărul 
lor fiind în vizibilă creștere... 
Soțul iși aduce la lucru soția, 
aceasta băiatul, acesta sora etc. 
Unde ? La Fabrica de bere ți 
amidon din Brăila.

Am întrebat-o pe Florlca Ma
nea, directoarea întreprinderii, 
dacă familiile angajate nu-i fac 
greutăți, dacă nu se transformă 
pe parcurs in „familiuțe". „Dim
potrivă, ne-a răspuns, familiile 
noastre sint adevărate nuclee 
ale'hărniciei în familia mai mare 
pe care o reprezintă colectivul 
întreprinderii".

Scoală 
estivală

în aceste zile premergă
toare marii sărbători a po
porului nostru, a 31-a ani
versare a Eliberării Româ
niei de sub dominația fas
cistă. un nou film s-a a- 
dăugat creațiilor cinemato
grafice inspirate din epoca 
fierbinte și dramatică de la 
hotar de ere. „Evadarea", 
producție a casei de filme 
numărul unu. continuă un 
filon important al cinema
tografiei naționale. în care 
s-au înscris, de-a lungul a- 
nilor — de la „Valurile 
Dunării" pină la creații 
mai recente, precum ..Por
țile albastre ale orașului". 
„Stejar, extremă urgentă". 
„Pe aici nu se trece" — 
filme reprezentative, cu un 
bogat conținut emoțional și 
educativ.

Acțiunea noului film ro
mânesc se petrece in ulti
mele luni ale celui de-al 
doilea război mondial, cînd 
trupele române, alături de 
armatele sovietice, și-au a- 
dus o însemnată contribu
ție la eliberarea Cehoslova
ciei și au participat ma
siv la luptele duse în mun
ții Tatra. „Evadarea" este 
filmul unei misiuni de 
luptă, scenariul scriitorului 
Francisc Munteanu — la 
originile căruia stă o nu
velă — fiind inspirat de 
Împrejurări reale. Căpi
tanul Stoian primește în
sărcinarea de a pătrunde 
în spatele frontului german 
pentru a obține informații

privind amplasamentul și 
natura exactă a unor o- 
biective strategice inamice, 
reperate de avioane româ
nești. O misiune dificilă și 
riscantă, pe care patrule 
anterioare n-au izbutit să 
o ducă la bun sfirșit. date 
fiind și dificultățile natu
rale ale zonei stîncoase. 
greu accesibile, din mun-

Dinică. principalul personaj 
al filmului, căpitanul Sto
ian iși evidențiază preg
nant calitățile umane și de 
luptător, inventivitatea, ca
pacitatea de gind și acțiu
ne. în rolul transmisionis- 
tului ii secondează Jean 
Constantin, care schițează 
un personaj viu. „colorat", 
fără a supralicita efectele

CARNETCINEMATOGRAFIC

„Evadarea"
tii Tatra în care se desfă
șoară acțiunea. însoțit de 
un transmisionist. căpitanul 
Stoian pornește în temera
ra acțiune și. la capătul u- 
nor întimplări dramatice și 
spectaculoase. izbutește 
să-și îndeplinească cu bi
ne însărcinarea.

în termeni simpli, di- 
recți. „Evadarea" vorbește 
despre eroism și devota
ment patriotic, despre curaj 
și spirit de sacrificiu, di- 
mensionind — îndeosebi 
prin cîteva personaje cu 
forță de exemplu moral — 
trăsături definitorii ale 
ostașilor români ne frontul 
antifascist. în interpretarea 
viguroasă a lui Gheorghe

comice, prefigurînd destinul 
tragic al eroului. Filmul 
schițează și alte siluete de 
personaje (un partizan ceh,
— Janek, interpretat de Ion 
Marinescu, un prizonier 
englez — Emmerich Schaf
fer. și altul danez — Ion 
Bog. cîtiva ofițeri germani
— Emanoil Petrut. Silviu 
Stănculescu. în distribuție 
figurînd și alti actori bine 
cunoscuți : Mihai Pălădes- 
cu. Constantin Codrescu, 
Constantin Guriță, Iulian 
Necșulescu), fără a reuși 
însă, cu toate împlinirile 
actoricești, aprofundări psi
hologice.

Regizorul Ștefan Traian 
Roman, aflat la al doilea 
film de lung-metraj, îm

preună cu operatorul Oc
tavian Basti. autorul unor 
inspirate filmări de iarnă, 
și compozitorul Gabriel 
Mărgărint au conferit in- 
tîmplărilor de pe ecran di
namism și ritm cinemato
grafic. Filmul se urmărește 
cu interes. chiar dacă 
realizatorii nu au putut 
evita totdeauna tentațiile 
„spectaculosului în sine", 
care îngustează semnifica
țiile social-umane ale epi
sodului de război evocat pe 
ecran : suspens-uri alpi
niste cam gratuite sau re
zolvări simpliste și cam 
naive ale conflictului si ale 
înfruntărilor dintre perso
naje (în episodul evadării) 
diluează concentrația de 
idei a peliculei, scad din 
forța de convingere a în- 
tîmolărilor relatate.

Dincolo de aceste scă
deri. „Evadarea" are șan
se reale de a susține inte
resul spectatorilor. Atît 
scenaristul, cît și regizorul 
își dovedesc încă o dată ap
titudinile în construirea u- 
nor situații cinematografice 
cu nerv și tensiune. încli
nația spre „filmul de ac
țiune". în ansamblul boga
telor manifestări culturale 
consacrate celei de-a 31-a 
aniversări a eliberării, ci
nematografia noastră a răs
puns „prezent" cu un film 
dinamic și — în bună parte 
— atractiv.

Călin CALIMAN
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La restaurantul „Crișana" din 
Eforie-Sud iau zilnic masa 450 
de turiști din țară și de peste ho
tare. Toți au numai cuvinte de 
laudă despre modul exemplar în 
care sint serviți. Dar cine sint 
cei ce servesc ? Sînt 50 de elevi 
din anii II—IV, precum și o se
rie de absolvenți, de la Grupul 
școlar comercial de alimentație 
publică din Cluj-Napoca ; pre- 
luind serviciile la „Crișana" pe 
tot sezonul estival, aceștia — 
îndrumați și aci de Victor Man, 
profesor de Tehnologia hotelieră 
și economia turismului — își în
sușesc, și etalează, arta prestă
rii serviciilor.

Caricatura
care bucură

L-au chemat la prezidiu. Un 
tovarăș i-a slrins mina, l-a 
felicitat și i-a înmînat un pre
miu. Cind se uită, premiul era 
o caricatură : propriu-i chip, 
însoțit de un penel și un condei 
uriaș. A înțeles, a început să 
rida și a mulțumit.

Scena s-a petrecut la o recen
tă festivitate de premiere a ga
zetelor de perete fruntașe din 
întreprinderea „23 August" din 
Satu-Mare. Ludovic Kerekgyar- 
ta a fost distins, în acest mod 
original, pentru cei 25 de ani de 
cind realizează cu succes gaze
ta satirică.

Rubrică redactată do
Gheorqhe MITROI
cu sprijinul
corespondenților „Scintell”
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sint profund mișcat de amabilul mesaj de simpatie adresat de Exce
lența Voastră in legătură cu pierderile de vieți omenești și daunele mate
riale provocate in țara mea de recentele inundații.

Mulțumind sincer Excelentei Voastre pentru, acest gest prietenesc, folo
sesc acest prilej pentru a exprima încrederea că relațiile cordiale stabilite 
in mod fericit intre cele două țări ale noastre se vor întări în anii care vin.

Acceptați vă rog, Excelentă, cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres continuu și prosperitate pentru poporul României.

KHONDAKAR MUSTAQUE AHMED
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Cronica zilei

„Electronica în
Tn Capitală a avut loc ieri după- 

amiază vernisajul expoziției „Elec
tronica în folosul nostru11, organiza
tă din inițiativa Comitetului de 
partid al sectorului 2. Deschisă in 
localul filialei București a Asocia
ției române de marketing din Ca
lea Victoriei nr. 91—93, expoziția o- 
feră vizitatorilor un cuprinzător ta-

folosul nostru"
blou al celor mai reprezentative 
produse realizate in întreprinderile 
bucureștșne de specialitate de pe 
platforma Pipera. Printre altele, sint 
expuse aici televizoare și radiote
lefoane portabile, calculatoare elec
tronice de buzunar și de birou, e- 
lectrocardiograi'e portabile etc. (D. 
Tircob).

Miercuri dimineața, tovarășul Cor
nel Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-a intîlnit cu tovarășul 
Georg Ovesen. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Norvegia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. își petrece 
concediul de odihnă in tara noas
tră.

In timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că. s-a făcut un schimb de informa
ții cu privire la preocupările actua
le ale celor două partide, precum 
și un schimb de păreri referitoare 
la unele aspecte actuale ale vieții 
internaționale.

*

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

22, 23 și 24 august. In tară : vreme 
ușor instabilă. Cerul va fi variabil.

Vor cădea ploi locale, mai ales sub 
formă de averse, mai frecvente in 
•zonele de deal și de munte. Vint 
potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 10 și 20 grade, iar cele 
maxime între 20 și 30 grade. în 
București : cerul va fi variabil, fa
vorabil ploiii de scurtă durată, după- 
amiaza. Vint potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
miercuri după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație ehaneză. condusă 
de col. Robert E. A. Kotei. mem
bru al Consiliului Redeșteptării Na
ționale. ministru, care va face o vi
zită de prietenie in tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Ion Flo- 
rescu. membru al C.C. al P.C.R.. ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. Constantin Vasiliu. adjunct 
■de șef de secție la C.C. al P.C.R.. de 
activiști de partid.

Miercuri dimineața, tovarășul Paul 
Niculescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
s-a intîlnit cu tovarășul Gregorio 
Lopez Raimundo. membru al Comi
tetului Executiv al Partidului Comu
nist din Spania, secretar general al 
Partidului Socialist Unificat din Ca
talonia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., se află la odihnă în țara 
noastră.

tn cursul întîlnirii au fost aborda
te unele probleme privind relațiile 
de caldă prietenie și solidaritate 
frățească dintre cele două partide, 
precum și unele aspecte ale vieții 
internaționale actuale.

★
A fost de față Kwame Yeboah 

Boafo. ambasadorul Republicii Ghana 
la București.

★
Miercuri a sosit la București Jo

seph Gampouo, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Congo la București.

■fr
Miercuri dimineață. Cornel Pacoste, 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a primit pe general-locotenent 
Soekahar, in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare in calitatea de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Indonezia in Republica So
cialistă România. «

(Agerpres)

In zilele 
de B și 24 august 

în Capitală
Programul oficiilor P.T.T.R.

în zilele de 23 și 24 august vor fi 
deschise între orele 8—20, următoare
le oficii P.T.T.R. : Oficiul București i 
cu sediul în str. Matei Millo 12 și in 
Calea Victoriei nr. 37. Oficiul 4 — Ca
lea Dudești 101. Oficiul 7 — șos. 
Giurgiului 120. Oficiul 10 — sos. Ște
fan cel Mare nr. 240, Oficiul 12 — 
Bd. Gării de Nord 6. Oficiul 16 — 
Bd. Păcii 110. Oficiul 32 — Bd. 1 Mai 
nr. 341, Oficiul 39 — str. Avrig 63, 
Oficiul 53 — Calea Șerban Vodă 43. 
Oficiul 57 — str. Liviu Rebreanu 8, 
Oficiul 61 — Bd. Metalurgiei 9, Ofi
ciul 63 — Calea Dorobanți 164, Ofi
ciul 66 — str. Drumul Taberei nr. 43 
și Oficiul 69 — Calea Rahovei 355. 
Pentru ridicarea coletelor interne, in 
această perioadă vor mai fi deschise 
— în afara oficiilor amintite — și 
ghișeele de eliberare a coletelor de la 
celelalte oficii P.T.T.R. din Capitală. 
Program : 8—14.

» SPORT » SPORT » SPORT » SPORT » SPORT • SPORT • SPORT » SPORT

Rugbiștii români la a treia victorie 
în Noua Zeelandă

AUCKLAND 20 (Agerpres). — In 
cel de-al 5-lea meci al turneului pe 
care-1 întreprinde in Noua Zeelandă, 
selecționata de rugbi a României a 
învins cu scorul de 21—6 formația 
Marloborough. Rugbiștii români — 
transmite corespondentul agenției 
Associated Press — au făcut un joc 
bun, repetînd evoluția din primele

două partide, cînd au terminat, de a- 
semenea, victorioși. Jocul a fost însă 
dur : doi rugbiști români, Dinu și 
Varga, accidentați, au fost nevoiți să 
părăsească terenul. In locul lui Varga 
a intrat antrenorul Valeriu Irimescu, 
care a și transformat o încercare. Din 
echipa română s-au mai remarcat 
Dărăban, Bucoș, Dumitru, Motrescu-

24-27 AUGUST, ÎN CAPITALĂ

Finala pe țară a unei atractive 
competiții sportive pentru tineret

Competiție sportivă de masă re
zervată tineretului, „Cupa Congresu
lui al X-lea al U.T.C. și a Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R." se va încheia 
peste cîteva zile (24—27 august) la 
București, cu întrecerile finale la vo
lei și oină. Etapele județene au avut 
loc duminica trecută, reunind pe cei 
mai buni tineri sportivi din județele 
respective — muncitori, țărani, elevi, 
studenți, intelectuali, militari. Com
petiția s-a bucurat de un frumos 
succes. In fazele inițiale participind 
sute de mii de tineri de la orașe și 
sate, amatori ai celor două sporturi.

Acum, la întrecerile ce vor desem
na pe cîștigătorii competiției, la vo
lei vor fi prezente selecționate ale 
fiecărui județ, alcătuite din tinerii ce 
s-au evidențiat cu ocazia ultimelor 
meciuri. La oină, pe lingă echipele 
sătești clasate pe locul I în etapa jude
țeană, au fost invitate și cele mai bune 
formații din țară (echipa campioană 
— Combinatul poligrafic București —, 
Dinamo București, „Tricolorul" Baia 
Mare, Celuloza Călărași, A.S.A. Con

stanța, Confecția Rimnicu-Sărat, 
Gloria București, Universitatea Bucu
rești). tn total, la întrecerile finale 
de la București vor fi prezente 126 de 
echipe de volei și oină (peste 1600 
de tineri).

Festivitatea de deschidere a finale
lor este programată duminică pe 
stadionul „23 August", la ora 16,30, 
în pauza meciului de fotbal Rapi.d— 
Steaua (din divizia A) urmînd să se 
desfășoare două curse de alergări 
(800 m fete și 1 500 m băieți) cu par
ticiparea sportivilor evidențiați la 
„Crosul tineretului" din acest an. 
Luni, meciurile de volei se vor des
fășura pe terenurile de la stadionul 
Tineretului, stadionul Voința. Palatul 
pionierilor și Facultatea de drept, 
iar cele de oină la stadioanele Tine
retului, C.P.B. și Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu". Meciurile 
de marți și apoi finalele oropriu- 
zise (miercuri intre orele 8—11.30) 
vor avea loc la stadionul Tineretu
lui, unde, de altfel, este prevăzută 
și festivitatea de premiere.

I. D.

ACTUALITATEA LA FOTBAL
e> Pe stadionul din Torino, aseară 

s-a disputat intilnirea amicală de 
fotbal dintre selecționata României și 
cunoscuta echipă italiană Juventus 
Torino. Partida s-a încheiat la egali
tate : 2—2 (1—1). Golurile echipei
române au fost inscrise de Sandu 
Mlrcea și Dudu Georgescu. Pentru 
gazde au marcat Causio și Altafini.

• Pe stadionul „Parc des Princes" 
din Paris, în prezența a peste 30 000 
de spectatori, s-au intîlnit, în meci 
amical, echipa Franței și cunoscuta 
formație spaniolă Real Madrid. Fot
baliștii francezi au obținut victoria 
cu scorul de 3—1 (2—0)

• Disputat ieri la Slivnița. meciul 
amical de fotbal dintre selecționatele 
de tineret ale Bulgariei și României 
s-a terminat cu scorul de 2—0 (0—0) 
în favoarea gazdelor.

• Echipa de fotbal Universitatea 
Craiova a intîlnit. miercuri după-a
miază, pe teren propriu, într-un meci 
amical, formația din orașul bulgar 
Vidin. Intilnirea. care a fost urmărită 
de aproape 10 000 de spectatori, s-a 
încheiat cu rezultatul de 2—1 (1—1) 
în favoarea fotbaliștilor craioveni. 
Pentru gazde au înscris Nedelcu II 
și Oblemenco. Golul oaspeților a fost 
marcat de Grigorov.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATLETISM

Aseară, la Zurich, în cadrul ți
nui concurs internațional, atleta so
vietică Faina Melnik a stabilit un 
nou record mondial la aruncarea dis
cului : 70.20 m. Vechiul record îi a- 
parținea cu 69,90 m.

TENIS
După turneul internațional de te

nis de la Toronto, pe primul 
loc in clasamentul .(Marelui? premiu 
F.I.L.T." conduce argbiitineanul- Vi
las, cu 52(F puncte. Locul 'doi este o- 
cupat de spaniolul Orantes (449 p.), 
urmat de tenismanul român Ilie 
Năstase (315 p.). Suedezul Borg ocu
pă locul 4 (cu 265 p.). iar americanul 
Ashe locul 5 (cu 260 p).

In primul tur al turneului de la 
South Orange. Ilie Năstase l-a elimi
nat cu 6—1, 6—2 pe indianul Ashok 
Amritraj.

In turneul de la Brooklyn (Mas- 
sachusettes), Vilas (Argentina) l-a 
eliminat cu 6—2. 7—5 pe spaniolul 
Higueras.

CICLISM
Competiția ciclistă internațională 

„Marele premiu Wilhelm Tell", la

ROMANIA-FILM prezintă pe Jiri Sovak, Kveta Fialovă, Lubomir Lipsky, Jan Libicek în 
comedia polițistă

„OMUL DIN LONDRA"

care participă 97 de rutieri amatori 
din 13 țări, a programat prima eta
pă : Littau-Olten (160 km). Primul 
a trecut linia de sosire elvețianul 
Meinrad Voegele. cronometrat in 
3h 46’54”. După 25” a sosit spaniolul 
Pujol, urmat de un pluton de 10 aler
gători.

BASCHET
In competiția internațională mas

culină de baschet pentru „Cupa in
tercontinentală", la Greensboro (Ca
rolina de Nord). U.R.S.S.—S.U.A. 
71—65 (34—33).

„TRAVERSAREA LACURILOR"
Duminică. 24 august, începînd cu 

ora 9,30, Clubul sportiv școlar orga
nizează pe lacul Floreasca. cu spri
jinul Consiliului municipal pentru 
educație fizică și sport, un concurs 
de inot-fond intitulat „Traversarea 
lacurilor". întrecerile, pentru ambele 
sexe, se dispută pe categorii de vîr- 
stă : 10—14 ani. 15—18 ani. 19—30 ani, 
30—40 ani și peste 40 ani. Startul se 
va da de la stâvilarul Herăstrău, iar 
sosirea va fi la ștrandul Floreasca 
II.

Concursul este deschis tuturor iu
bitorilor înotului. înscrierile se pri
mesc începind cu ora 9,00 la locul 
de start.

R. S F. IUGOSLAVIA

Dinamica potențialului energetic

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 20 AUGUST 1975
EXTRAGEREA I : 17 33 15 14 10 39
EXTRAGEREA a Il-a : 36 42 11 

6 4
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 

2 435 735 lei

Programul farmaciilor
Tn zilele de 23 și 24 august vor fi 

deschise in permanență — ziua și 
noaptea — Farmacia nr. 2 — Bd. 
Leontin Sălăjan, Farmacia nr. 5 — 
Bd. Magheru 18. Farmacia nr. 9 — șos. 
Ștefan cel Mare 17, Farmacia nr. 20 
— Calea Șerban Vodă nr. 43. Farma
cia nr. 22 — Bd, Republicii 65. Far
macia nr. 46 — șos. Mihai Bravu 274, 
Farmacia nr. 50 — Berceni, Farma
cia nr. 53 — str. Băiceni 1, Farmacia 
nr. 69 — Bd. 1 Mai 343. Farmacia 
nr. 70 — Calea Rahovei 399. Farmacia 
nr. 93 — Giulești 123 și punctul far
maceutic nr. 12 de pe peronul Gării 
de Nord.

In ziua de 23 august vor mai fi 
deschise, între orele 7—20, farmaciile 
nr. 1, 7, 11, 14, 16, 18, 23, 26. 27, 29, 
34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 48, 52, 55, 59, 
60, 62, 64, 68, 71. 73, 75, 76, 77. 79, 84, 
86. 87. 89. 92, 100. 102, 106, 118. 119, 
punctul farmaceutic nr. 40, precum și 
farmaciile nr. 10 și 15 care vor avea 
program între orele 7—15.

In ziua de 24 august vor mai fi. 
deschise, între orele 7—20. farmaciile 
nr. 3. 4. 6. 8, 12, 13, 17, 19, 21, 24, 25,
30, 32, 33, 38, 39, 40, 44, 49, 51, 54, 56,
57, 61, 63, 65. 66, 67. 72, 74, 78, 81. 82,
83, 85, 90, 98, 99, 101, 103, 111 și 123,

Programul unităților 
meșteșugărești

e Reparații televizoare. Dispecera
tul cooperativei „Radio Progres" din 
str. Sf. Gheorghe Nou (tel. 13 42 77 
și 15 13 32) va asigura intervenții la 
domiciliu după următorul program : 
23 august — orele 14—20 ; 24 au
gust — orele 9—15.

• Reparații frigidere și lucrări de 
lăcătușerie. In zilele de 23 și 24 au
gust, între orele 8—14. dispeceratul 
cooperativei „Metalo-Casnica" din 
strl Sf. Gheorghe Nou nr. 9 (tel. 
15 51 10 și 15 64 50) va asigura mese
riași pentru reparații de frigidere, 
aragazuri și deblocări de uși. Tot in 
aceste două''zile unitatea nr. 10 din: 
str. Avrig. bl. E-2 (tel. 35 46 62 și 
35 03 33) asigură repararea frigidere
lor, iar unitatea nr. 47, str. Smirdan 
30 (tel. 14 65 47) — reparații aragazuri 
și deblocări de uși.

o Intervenții auto. Tn ziua de 23 
august, intre orele 8—13, vor func
ționa unitățile nr. 4 — Șos. Giurgiu
lui 178 (tel. 85 45 25), nr. 10 - str. 
Nicolae Sebe 23—31, B-dul Sălăjan 
(tel. 43 35 96), nr. 20 - Calea Călă
rași 260 (tel. 22 05 81), nr. 12 — Calea 
Floreasca 43 (tel. 11 52 06). In ziua 
de 24 august, între orele 8—13, vor 
funcționa unitățile nr. 4 — Șos, Giur
giului 148 (tel. 85 45 25), nr. 8 — B-dul 
Aerogării 38 (tel. 33 16 21). nr. 9 — 
Șos. Colentina 464 (tei. 87 64 40). nr. 
10 — Nicolae Sebe 23—31 (tel. 
43 35 96), nr. 17 — Șos. Ștefan cel 
Mare 92.

e Intervenții la instalațiile sanita
re și electrice. Dispeceratul coope
rativei „Instalatorul" din str. Poe- 
naru Bordea nr. 20 (tel. 14 18 58) va 
funcționa în zilele de 23 și 24 au
gust, între orele 8—20.

*
Pentru alte relații. Centrul de in

formare al cooperației meșteșugărești 
va răspunde în aceste zile. între o- 
rele 8—14. la telefoanele : 13 58 84 și 
13 58 65.

Potrivit proiectelor 
existente. în următorii 
cinci ani Iugoslavia 
va dubla investițiile 
pentru dezvoltarea e- 
nergeticii, sector care, 
datorită caracteristi
cii sale, deține un loc 
prioritar în economia 
țării. De altfel, acest 
sector s-a aflat și pină 
în prezent în centrul 
preocupărilor. în ulti
mii zece ani, de pildă, 
aproximativ o treime 
din totalul investiții
lor industriale s-a alo
cat pentru construirea 
unor obiective ener
getice. Totuși, in ulti
ma vreme, ca urmare 
a creșterii tot mai di
namice a economiei, 
s-a înregistrat un con
sum ridicat al unor 
forme de energie, în
deosebi al energiei e- 
lectrice și derivatelor 
de petrol, fapt ce a 
produs un dezechili
bru în producție. Toc
mai această situație 
impune o dezvoltare 
și mai dinamică a a- 
cestui sector, în ideea 
ca el să poată ține pa
sul cu ritmul dezvol
tării economice a în
tregii țări.

In sectorul energiei 
electrice, un loc prin
cipal îl va ocupa con
struirea de termocen
trale. Totodată, se 
pune accentul pe lăr
girea capacității de 
producție a minelor 
de cărbuni. In actuala 
structură a producției 
carbonifere domină 
zăcămintele de lignit 
aflate la suprafață, 
ceea ce are o impor
tantă deosebită pentru 
exploatarea lor cit 
mai avantajoasă. Se 
prevede ca in perioa
da următoare produc
ția de cărbune să

crească considerabil, 
subliniind și mai mult 
însemnătatea acestui 
combustibil în ansam
blul sectorului ener
getic iugoslav. Față 
de 36 milioane tone, 
cit urmează a produce 
în acest an, industria 
carboniferă urmează 
să realizeze în 1980 a- 
proximativ 70 milioa
ne tone, iar in 1985 — 
100 milioane tone. Un 
ritm similar este pre
văzut, de altfel, In 
producția de energie

CORESPONDENȚĂ 
DIN BELGRAD

electrică : de la 42,5 
miliarde kWh în acest 
an, la circa 75 miliar
de kWh în 1980 și 110 
miliarde kWh in 1985.

Pentru realizarea u- 
nor asemenea produc
ții, Iugoslavia dispune 
de suficiente resurse 
proprii. In ce privește 
insă derivatele de pe
trol și gazele, o mare 
parte din consum ur
mează a fi acoperit 
prin import. Produc
ția de petrol iugoslavă 
va atinge anul acesta 
3.6 milioane tone, ceea 
ce reprezintă doar un 
sfert din necesitățile 
de consum ale econo
miei. în anii următori 
se prevede o sporire a 
producției, însă con
sumul va continua, 
dată fiind dezvoltarea 
mai ales a industriei 
chimice, să fie mult 
peste posibilitățile pro
prii de producție. Se 
precizează, de altfel, 
că în 1980 nevoile țării 
se vor cifra la aproxi
mativ 19 milioane

tone, iar în 1985 la 27 
milioane tone. Con
struirea primei con
ducte de petrol iugo
slave, aflată in curs, 
are drept scop facili
tarea aprovizionării 
țării cu țiței din im
port. Conducta, care 
se va întinde între 
Adriatica și interiorul 
țării, făcînd legătura 
între principalele cen
tre de prelucrare a 
petrolului, avînd tot
odată ramificații spre 
Ungaria și Cehoslova
cia (care participă la 
finanțarea proiectu
lui), va putea trans
porta anual 34 milioa
ne tone de petrol, 
dintre care 24 de mi
lioane de tone pentru 
nevoile rafinăriilor iu
goslave. Această lu
crare face parte din 
.cele mai importante 
proiecte de investiții 
elaborate în ultimii' 
ani in Iugoslavia.

Printre marile obi
ective energetice ce 
urmează să fie reali
zate în viitor se află 
și acelea legate de fo
losirea în continuare
— pe baza experien
ței dobîndite de con
structorii români și 
iugoslavi — a poten
țialului. hidroenerge
tic în sectorul comun 
al Dunării ; Hidrocen
trala „Porțile de 
Fier-2" va contribui, 
în acest sens, la spo
rirea apreciabilă a po
tențialului energetic 
al Iugoslaviei — ca și 
al României, de altfel
— înscriindu-se ca o 
nouă Ilustrare a co
laborării exemplare 
între cele două țări 
prietene, constructoa
re ale socialismului.

S. MORCOVESCU

Producție a studiourilor cehoslovace. Regia : Hynek Bocan

Una din „retortele frumuseții" de 
la „Mirai"

Noutăți la „Miraj"
întreprinderea bucu- 

reșteană „Miraj", dis- 
punind de laboratoare 
proprii de cercetare și 
analiză, dotate cu a- 
oaratură modernă, și-a 
diversificat de la an la 
an producția, oferind 
astăzi cumpărătorilor 
săi din țară și din 
străinătate circa 700 
articole cosmetice și 
de parfumerie. La a- 
ceste rezultate a con
tribuit în mod deose
bit și larga bază de 
materii prime obținu
te prin tehnologii pro
prii din renumita „flo
ră carpatină".

Printre noutățile în
treprinderii — care se 
bucură de o largă a- 
preciere atît în țară, 
cit și în străinătate — 
se numără produsele 
cosmetice din grupe
le : „Gerovital H 3", 
„Pelox", „Pell-amar", 
și „Margareta".

Din gama prepara
telor originale „Gero
vital H 3“ — prof. dr. 
Ana Aslan se disting

produsele cosmetice : 
loțiune tonică, lapte 
demachiant. cremă hi- 
dratantă de zi și noap
te. pentru diferite te
nuri, șampoane cu 
sulf, gudron etc.

Produsele originale 
„Pelox" — Dimitrie 
V. Narti, care valo
rifică substanțele ac
tive din nămolul la
cului Techirghiol. au 
la bază o compo
nentă de substanțe 
organice și minerale 
care exercită asupra 
tenului o acțiune to
nică. hidratantă. favo- 
rizînd metabolismul 
celular și rehidratarea 
țesuturilor. Din gama 
acestor produse cos
metice fac parte, prin
tre altele : Pelox — 
loțiune tonică. Pelox 
— emulsie hidratantă. 
Pelox — cremă emo- 
lientă de zi, de noap
te sau de ochi, Pe
lox — șampon. Pe
lox — spumant de 
baie etc.

Produsele originale 
„Pell-amar" — dr. Io- 
nescu Călinești — 
realizate pe baza unei 
concepții proprii ro
mânești ce valorifică 
princiniile active din 
nămolurile sapropeli- 
ce ale lacurilor din 
tară — se realizează 
într-o gamă variată 
de sortimente : Pell- 
amar — loțiune toni
că pentru ten. Pell-a
mar — emulsie sau 
cremă hidratantă. cre
mă nutritivă sau e- 
■nolientă. șampon, spu
mant de baie etc.

In sfîrșit. pentru ti
neret. întreprinderea 
„Mirai" produce in 
exclusivitate articole
le cosmetice din 
gama „Margareta" — 
loțiune și cremă pen
tru ten acneic. fond 
de ten. farduri pentru 
obraz și pleoape etc.

Toate aceste produ
se se găsesc de vinza- 
re în magazinele cos
metice din Caoitală și 
din tară.

Automatizări 
in industria 

agroalimentară ieșeană
Complexul industrial de mo- 

rărit și panificație al industriei 
locale ieșene și-a inscris, in ul
timii ani. tot mai pregnant nu
mele în rîndul unităților mo
derne ale industriei noastre a- 
groalimentare. Zilnic ies pe 
poarta acestei unități peste 150 
tone pîine, in numeroase sor
timente, 35—40 tone paste făi
noase, 30—35 tone biscuiți, 4 
tone grisine. Mult căutate sînt 
macaroanele produse aici, spa- 
ghetele lungi și medii, fideaua 
și tăițeii in formă de cuiburi, 
cu și fără ouă și altele. O nou
tate de fabricație : multe varie
tăți de biscuiți și grisinele se 
produc pe instalații unicat în 
tara noastră, cu procese tehno
logice automatizate și mecani
zate complex. Produsele sînt 
obținute fără ca mina vreunui 
lucrător să le atingă. Dintre 
sortimentele de biscuiți care se 
fabrică astfel sînt „Cotnari" și 
„Steluța", care conțin, in afară 
de făină și zahăr, lapte, miere 
de albine, ouă, diverse arome, 
și „Poiana", înveliți într-o poj
ghiță de ciocolată. Sînt apoi 
sortimentele de biscuiți „Bu
cium", „Bistrița", „Maria", „Des- 
pina“, „Trotuș" și altele care 
se lucrează sub vid, tehnologie 
unde, de asemenea, nu intervi
ne omul în manevrarea produ
selor. Prelucrarea automată, cit 
și aplicarea unei preambalări 
mecanizate în celofan cașerat 
cu folie de polietilenă mărește 
timpul de garanție, le păstrea
ză gustul plăcut și asigură o 
bună stare igienică a pastelor, 
biscuiților și grisinelor.

Tn cadrul C.I.M.P, — Iași, re
cent, a fost pusă în funcțiune o 
nouă fabrică de pîine cu capa
citate de 42 tone pe zi,

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii"

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștință celor 
interesați că la finele lunii au
gust 1975. va avea loc. in studioul 
televiziunii, tragerea de a- 
mortizare lunară a asigurărilor 
mixte de viață. Pentru ca și po
lița dv. de asigurare să parti
cipe la această tragere,, este ne
cesar să achitați primele de a- 
sigurare la termenele stabilite.

(Urmare din pag. I)
care 913 000 hectare sînt destinate 
insămințărilor de toamnă. In coope
rativele agricole din județele Ialo
mița, Dolj. Constanța. Tulcea. Brăila, 
Buzău. Timiș, Arad, Vrancea și Satu- 
Mare au fost arate toate suprafețele 
pe care culturile de toamnă urmea
ză să se însămînțeze după premer
gătoare timpurii. Executarea arătu
rilor trebuie să fie intensificată — 
fără a se admite nici o abatere de Ia 
cerințele de calitate — îndeosebi în 
cooperativele agricole din județele 
Olt, Teleorman, Argeș, Dîmbovița, 
Sibiu, Cluj, Covasna, Bistrița-Nă- 
săud, uncie această lucrare nu s-a 
executat nici pe jumătate din supra
fețele prevăzute.

Din județele situate in sudul tării 
— Brăila. Constanța, Olt — sosesc 
vești din care rezultă că a început 
recoltarea florii-soarelui și a porum
bului. Așa cum s-a prevăzut în pro
gramul culturii griului și orzului, 
imediat după recoltarea acestor cul
turi trebuie să se elibereze terenul 
de produsele secundare, pentru a se 
putea trece la executarea arăturilor 
și pregătirea terenului pentru semă
nat. în fiecare unitate agricolă să se 
urmărească strîngerea cu prioritate a 
recoltelor de pe terenurile destinate 
cerealelor de toamnă, astfel incit 
arăturile, celelalte lucrări ale solului 
și însămînțările să se poată face bine 
și în epoca optimă.

Griul rodește îmbelșugat numai In

R. D. GERMANĂ

„0 mie de trandafiri roșii“
Turingia este regiu

nea pădurilor odihni
toare, a liniilor un
duioase și calme pe 
care privirile se pot 
plimba ca pe un por
tativ, fără teama de a 
întilni acorduri disto
nante. In acest decor, 
pe valea rîului Ilm se 
ridică, încărcat de ani 
și amintiri, orașul Wei
mar. Odată cu sfirșitul 
acestui an, orașul, des
pre care se amintește 
pentru prima oară in 
documente ale anului 
975, va păși în cel 
de-al doilea mileniu al 
existenței sale.

De-a lungul vre
murilor, Weimarul s-a 
făcut cunoscut lumii 
ca un impresionant 
centru de cultură. In
tre zidurile sale au 
trăit și muncit, in a- 
numite perioade, Mar
tin Luther. Lucas 
Cranach, Johann Se
bastian Bach, Johann 
Wolfgang Goethe,
Friedrich Schiller,
Franz Liszt și alte 
personalități care și-au 
pus pecetea de ne
șters asupra culturii 
germane.

Intr-o perioadă mai 
recentă, destinul a fă
cut din Weimar un loc 
de tristă aducere a- 
minte, căci in apro
pierea lui fasciștii au 
clădit Buchenwaldul 
— faimosul lagăr al 
morții. In apropiere de 
orașul unde Goethe ce
rea ca „omul să fie 
nobil, gata de ajutor 
și bun", unde învăța
tul Herder scria ale 
sale „scrisori pentru 
promovarea umanită
ții", iar Schiller pro
clama că „toți oame
nii sint frați", sute de 
mii de oameni care 
s-au împotrivit asu
pririi, tiraniei și răz
boiului au fost deți
nuți și torturați cu

bestialitate. Acolo a 
fost asasinat și con
ducătorul clasei mun
citoare germane, Ernst 
Thălmann, împreună 
cu alți 56 000 de deți
nuți. Azț,, o parte a 
lagărului a fost trans
formată intr-un mu
zeu care se înaltă ca 
un îndemn perma
nent la vigilentă adre
sat conștiinței ome
nirii.

Odată cu înteme
ierea R.D. Germane, 
in istoria orașului

CORESPONDENȚA 
DIN BERLIN

Weimar s-a deschis 
un capitol nou. In 
condițiile edificării 
socialismului el con
tinuă, pe un plan mai 
înalt, tradițiile sale 
umaniste și revolu
ționare. Pentru res
taurarea și conserva
rea prețioaselor măr
turii ale trecutului, 
statul socialist a pus 
la dispoziție impor
tante fonduri, iar fai
ma orașului, de păs
trător al unei boga
te culturi, a conti
nuat să crească. Po
trivit unor date sta
tistice, din 1953 și 
pină astăzi, peste 12 
milioane de vizita
tori din tară și străi
nătate au fost oaspe
ții muzeului national 
,,Goethe", ai casei me
moriale „Schiller", au 
vizionat spectacole ale 
Teatrului Național sau 
au audiat concertele 
Capelei de stat.

Dar Weimarul de 
astăzi a devenit și un 
centru economic în
floritor ; el adăpos
tește mari combinate 
pentru construcția de 
mașini agricole și u-

tilaje pentru construc
ții hidrotehnice, ca șl 
numeroase alte între
prinderi care reali
zează instalații elec
trice, fibre sintetice, 
porțelanuri, bunuri a- 
limentare, jucării etc. 
Iii " întrecerea socia
listă, oamenii muncii 
din Weimar au obți
nut întotdeauna, dar 
mai ales în acest an 
jubiliar, importante 
succese.

După cum arăta pri
marul orașului, tova
rășul Franz Kirchner, 
pină la sfirșitul lui 
1975 vor avea loc la 
Weimar peste 70 de 
sesiuni, conferințe,
congrese, colocvii ști
ințifice, manifestări 
ale uniunilor de crea
ție, expoziții, premie
re și concerte la care 
sînt așteptați oaspeți 
din multe țări ale lu
mii.

Încă de la începutul 
acestui an, largi zone
— începînd de la gara 
principală și pină în 
centru — au fost 
transformate în șan
tiere, pentru ca la a- 
niversarea mileniului 
său de existență ora
șul să se înfățișeze în 
toată strălucirea sa. 
In timpul liber, popu
lația locală a partici
pat și participă activ 
la inițiativele de în
frumusețare a orașu
lui, desfășurate sub 
deviza „O mie de i- 
dei — o mie de acti
vități — o mie de 
t ran dafiri roșii". La 
rîndul lor, elevii și 
studenții au răspuns 
cu căldură la inițiati
va desfășurată sub lo
zinca „O mie de arbori
— o mie de ani" 
muncind cu sîrguință 
pentru a reamenaja și 
lărgi frumosul parc 
al orașului de pe Ilm.

C. VARVARA

GRIUL
păminiul bine pregătit. Tocmai de 
aceea toate lucrările care privesc pre
gătirea solului pentru însămintări 
trebuie să întrunească anumite nor
me precise de calitate. în primul 
rind, arăturile trebuie să fie execu
tate uniform, să se îngroape per
fect resturile vegetale și ingră- 
șămîntele naturale ce se aplică, 
în acest scop, mecanizatorii și spe
cialiștii au datoria să asigure per
manent reglarea și folosirea comple
tă a plugului și a celorlalte utilaje, 
astfel incit să rezulte o arătură ni
velată, netedă ca în palmă. Datorită 
măsurilor ferme luate de organele de 
specialitate, a controlului exercitat 
pe teren, au fost executate, in gene
ral. arături de bună calitate. Se con
stată insă că unele terenuri sînt îm- 
buruienate. Se știe ce pagube mari 
au produs și în acest an buruienile. 
Combaterea lor trebuie să se facă încă 
de pe acum, prin lucrări corespun
zătoare. Ministerul de resort a indi
cat să se desfășoare acțiuni hotărite 
în vederea distrugerii buruienilor. 
Astfel, pe suprafețele care urmează 
să fie însămînțate cu cereale de 
toamnă, este necesar ca la fiecare 
înverzire a terenului să se lucreze 
cu discul sau grapa pentru a se stîrpi 
buruienile. La executarea acestei lu
crări nu trebuie să se facă nici o eco
nomie. Cu cit vor fi mai puține bu
ruieni în lanuri, cu cit terenul va fi 
pregătit mai bine pentru semănat, cu 
atît recoltele vor fi mai mari.

Ne mai desparte puțin timp de

momentul etnd va începe semănatul 
cerealelor de toamnă. întrucit aceas
tă lucrare se execută intr-o perioadă 
ci nd muncile agricole sînt foarte a- 
glomerate — este sezonul „de vîrf" 
al recoltării — se impune ca încă de 
pe acum să fie încheiate toate pre
gătirile necesare. Conducerile unită
ților agricole și specialiștii au dato
ria să asigure executarea neîntîrzia- 
tă a arăturilor atît pe terenurile cara 
au fost eliberate de culturile timpu
rii. cit și pe cele de pe care se va 
strînge recolta în zilele ce vin, ur
mărind stăruitor ca prin discuiri și 
grăpări să rezulte un bun pat germi
nativ pentru semințe. întrucit cali
tatea lucrărilor de pregătire a tere
nului și semănat condiționează în 
mare măsură nivelul recoltei, este 
necesar ca. in fiecare comună, comi
siile constituite la indicația conduce
rii partidului, conduse direct de se
cretarii comitetelor comunale de par
tid, să urmărească permanent cind 
se ară și mai ales cum se ară, luînd 
măsuri ferme pentru prevenirea exe
cutării unor lucrări de slabă calita
te. Ele trebuie să acționeze energie, 
asigurind organizarea temeinică a 
muncii și întărind răspunderea spe
cialiștilor și mecanizatorilor pentru 
respectarea strictă a normelor agro
tehnice — cerință și, in același timp, 
condiție de cea mai mare însemnă
tate pentru realizarea de recolte mari 
de griu in anul viitor.
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Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale a României

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA MOSCOVA

MOSCOVA 20 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 20 august, 
în. sala „Octombrie" a Casei sindi
catelor din Moscova a avut loc o a- 
dunare festivă a reprezentanților oa
menilor muncii din capitala sovieti
că, organizată de Comitetul orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., C.C.S. din 
U.R.S.S., C.C. al Comsomolului, Pre
zidiul Uniunii Asociațiilor Sovietice 
ele Prietenie și Relații Culturale cu 
Străinătatea și Asociația de Priete
nie Sovieto-Română (A.P.S.R.), cu 
prilejul celei de-a XXXI-a aniver
sări a eliberării României de sub 
dominația fascistă.

în prezidiul adunării au luat loc 
K. T. Mazurov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., M. Holov, 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., M. A. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., V. I. Kono- 
top, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S.. președin
tele conducerii centrale a A.P.S.R., 
activiști ai C.C. al P.C.U.S.. funcțio
nari superiori ai M.A.E., conducători 
ai organizațiilor obștești, generali 
sovietici.

în prezidiu se aflau, de asemenea, 
ambasadorul României în U.R.S.S., 
Gheorghe Badrus, precum și delega
ția A.R.L.U.S., condusă de Vasile

*
SOFIA 20 — Corespondentul Ager- 

pres transmite : în cadrul manifes
tărilor care se desfășoară în Bulga
ria cu prilejul zilei de 23 August, în 
orașul Vidin a avut loc o adunare 
la care ambasadorul României la So
fia. Trofin Simedrea. a vorbit despre 
marile șuccese obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului său 
comunist, în anii de după eliberare, 
precum și despre relațiile de priete
nie și colaborare statornicite între 
cele două popoare.

HAVANA 20 (Agerpres). — Amba
sada țării noastre la Havana a orga
nizat o conferință de presă, în cadrul 
căreia ambasadorul Petre Ionescu a 
vorbit despre însemnătatea istorică a 
actului insurecțional de la 23 August 
1944, succesele obținute de țara noas
tră în toate domeniile de activitate 
in anii de după eliberare.

BONN 20 (Agerpres). — Miercuri 
s-a deschis în sălile Societății rena- 
no-westfalice de relații cu străinăta
tea din Dortmund expoziția foto-do- 
cumentară „Aspecte din viața cul
turală și artistică a României". în 
alocuțiunile rostite de ambasadorul 
României. Ion Morega, și de preșe
dintele Societății renano-westfalice

Alexandrescu, adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și U.R.S.S.

Luind cuvîntul, Alexei Grebnev, 
redactor-șef adjunct al ziarului „Iz
vestia", vicepreședinte al conducerii 
centrale a A.P.S.R., a relevat că în 
ultimii 31 de ani în România s-au pe
trecut transformări radicale în toate 
domeniile, transformări care se da- 
toresc muncii pline de abnegație a 
poporului român condus de Partidul 
Comunist Român. Vorbitorul a trecut 
în revistă aspecte ale colaborării so- 
vieto-române pe multiple planuri și 
a evidențiat însemnătatea dezvoltării 
relațiilor frățești dintre P.C.U.S. și 
P.C.R.

în cuvîntul său, ambasadorul 
Gheorghe Badrus a vorbit pe larg 
despre semnificația istorică a actu
lui de la 23 August 1944 pentru des
tinele poporului român, despre suc
cesele obținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului în transpune
rea în viață a Programului adoptat 
de Congresul al XI-lea al partidului. 
Vorbitorul a relevat relațiile de prie
tenie și colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.U.S.. legăturile multilaterale din
tre România și Uniunea Sovietică, 
subliniind însemnătatea deosebită pe 
care o au pentru dezvoltarea acestor 
relații întîlnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev.

în încheierea adunării a avut loc un 
program artistic.

■Ar

de relații cu străinătatea, dr. Harald 
Koch, au fost evocate realizările ob
ținute de poporul român în anii 
care au trecut de la eliberare, dez
voltarea fructuoasă a relațiilor ro- 
mâno-vest-germane în toate dome
niile de activitate.

BRUXELLES 20 (Agerpres). — La 
Ambasada română din Bruxelles a 
fost organizată o conferință de presă 
consacrată celei de-a XXXI-a ani
versări a eliberării României de sub 
dominația fascistă. Ambasadorul Ale
xandru Lăzâreanu a vorbit despre 
însemnătatea actului istoric de la 23 
August 1944 în viața poporului ro
mân. Au participat E. Troclet, mi
nistru de stat, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și Mi
nisterului Culturii, reprezentanți ai 
presei belgiene și străine.

MANILA 20 (Agerpres). — în ora
șele filipineze Cagayan de Oro, 
Davao și Cebu au fost organizate 
conferințe și expuneri despre semni
ficația zilei de 23 August, succesele 
obținute de poporul român în anii 
care au trecut de la eliberarea țării 
și politica externă promovată de 
România. Cu același prilej au fost 
organizate, de asemenea, audiții de 
muzică populară românească.

Evoluția situației din Portugalia
LISABONA 20 (Agerpres). — Sute 

de mii de oameni ai muncii portu
ghezi din toate sectoarele de activi
tate au răspuns, marți, la apelul In- 
tersindicalei — centrala unică a oa
menilor muncii portughezi — de a 
participa la o grevă simbolică de o 
jumătate de oră în semn de protest 
împotriva escaladării violentei reac
ționare. Un purtător de cuvint al In- 
tersindicalei, citat de agenția A.N.I., 
a declarat că ..greva simbolică s-a 
soldat cu o mare victorie", inrcgis- 
trindu-se o participare masivă, în 
special în sectoarele industriale ale 
Lisabonei, ale centurii industriale a 
capitalei, precum și in alte zone in
dustriale ale țării.

în aceeași zi. sediul Intersindicaleî 
a fost atacat de un grup de elemen
te reacționare, care au spart feres
trele clădirii. Pe de altă parte. în

noaptea de marți spre miercuri, se
diul din Porto al Mișcării Democra
tice Portugheze a fost devastat de un 
grup de elemente de dreapta^ Politia 
militară a intervenit, arestînd pe 
cițiva dintre participantii la acest 
atac.

Direcția regională din nord a Par
tidului Comunist Portughez a decla
rat. într-un comunicat, că amină mi
tingul convocat pentru marți seara, 
la Palatul de Cristal din Porto, și 
care urma să fie ' prezidat de Alvaro 
Cunhal. secretar general al partidu
lui. pentru a evita să ..ofere cîmo 
de acțiune unor manifestări mon
struoase din partea forțelor celor mai 
reacționare". ..Situația militară din 
nord — adaugă comunicatul — este 
un factor de agravare a complexită
ții și instabilității situației politice in 
general".

Primul ministru Fidel Castro 
despre relațiile dintre Cuba și S.U.A.

HAVANA 20 (Agerpres). — în ca
drul unei întîlniri cu reprezentanți 
ai presei cubaneze și cu corespon
denți ai presei străine, desfășurată 
în orașul Cienfuegos, primul minis
tru al Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, Fidel Castro, refe- 
rindu-se, între altele, la contactele 
avute în ultima vreme cu personali
tăți politice nord-americane, a spus : 
„Astăzi avem mai multe contacte de- 
cît înainte, dar este greu să se vor
bească despre o destindere în rela
țiile dintre S.U.A. și Cuba atît timp 
cit se menține în vigoare o acțiune 
atît de agresivă cum este blocada 
economică împotriva Cubei". Această 
blocadă — a precizat premierul cu
banez — afectează nu numai relațiile 
economice dintre Cuba și S.U.A., ci 
și pe cele dintre Cuba și multe alte

țări. „S.U.A. dețin multe tehnologii 
și licențe industriale pe piața mon
dială pe care noi nu le putem achi
ziționa" — a declarat Fidel Castro, 
menționînd, totodată, că, în relațiile 
comerciale internaționale, S.U.A. re
fuză importul de produse care con
țin nichel cubanez, ceea ce face ca 
blocada economică nord-americană 
să se extindă practic în toată lumea.

Referindu-se la unitatea latino- 
americană, primul ministru cubanez 
a evidențiat că ea nu este îndrep
tată împotriva S.U.A., ci urmărește 
consolidarea independenței reale a 
popoarelor din regiune.

La întîlnirea cu ziariștii a fost 
prezent și președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, care întreprinde în 
aceste zile o vizită oficială în Cuba.

PHENIAN

PREȘEDINTELE KIM IR SEN
A PRIMIT DELEGAȚIA CAMBODGIANA

PHENIAN 20 (Agerpres). — Kim 
Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene, 
a primit delegația cambodgiană. con
dusă de Penn Nouth, primul ministru 
al GRUNC, și Khieu Samphan, vice- 
prim-ministru al GRUNC, comandant 
șef al Forțelor armate populare de 
eliberare națională cambodgiene, 
aflată într-o vizită oficială în R.P.D. 
Coreeană.

La primire a fost prezent Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele FUNC.

Președintele Kim Ir Sen a avut cu 
oaspeții cambodgieni o convorbire, 
care s-a desfășurat intr-o atmosferă

deosebit de prietenească — relatează 
agenția A.C.T.C.

★
Comitetul Popular Central și Con

siliul Administrativ al R.P.D. Co
reene au oferit o recepție în cinstea 
delegației cambodgiene. La recepție 
au fost prezenți președintele Kim Ir 
Sen și alți conducători de partid și 
de stat din R.P.D. Coreeană. A fost 
prezent, de asemenea, la recepție 
Norodom Sianuk, aflat în vizită la 
Phenian. impreună cu persoanele 
care îl însoțesc.

In cadrul recepției. Kim Dong 
Ghiu, vicepreședinte al R.P.D. Co
reene. și Penn Nouth au rostit cu- 
vintări.

ITALIA

Deplasare spre stingă a organelor puterii locale
ROMA 20 (Agerpres). — Valentino 

Lodo, reprezentant al partidului co
munist, a fost ales președinte al Con
siliului provincial Rovigo. o provin
cie care — după cum menționează 
agenția italiană de presă A.N.S.A. — 
a fost guvernată, din anul 1961. de 
o coaliție cvadripartită de centru- 
stînga (democrat-creștini. socialiști, 
socialist-democratici și republicani). 
Noul președinte a fost ales în baza 
majorității de voturi acordate de 
consilierii comuniști și socialiști.

în ce privește organele provinciale 
din Italia, din cele 30 de consilii nou 
formate, pînă în prezent. 18 sînt pre
ponderente de stingă (inclusiv cele

LUCRĂRILE CONGRESULUI
P. C. DIN SRI LANKA
COLOMBO 20 (Agerpres). — 

Miercuri. Ia Matara au început lu
crările celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist din Sri Lanka. 
Participă peste 500 de delegați, pre
cum și reprezentanți ai unor partide 
comuniste și muncitorești de peste 
hotare. Partidul Comunist Român 
este reprezentat de tovarășul Dumi
tru Turcuș, membru al Colegiului 
Central de Partid, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Lucrările au fost inaugurate de 
președintele partidului. Peter Keune- 
man. Apoi, cei prezenți au fost sa
lutați de S. A. Wickremasinghe, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Sri Lanka.

din provinciile Torino. Milano. Co- 
senza. Ancona și Massa, în care ini
țial se aprecia că ar fi putut fi con
stituite consilii de coaliție de centru- 
stînga), iar alte două sînt formate 
din consilieri comuniști și socialiști. 
Procesul de constituire a acestor con
silii continuă în Italia, ca urmare a 
alegerilor regionale, provinciale și 
comunale din 15 iunie a.c. Pe de altă 
parte, din cele 40 de consilii comu
nale ale orașelor-capitale de provin
cie formate pînă acum 22 sînt rezul
tatul unor alianțe între partidele de 
stingă — comunist și socialist, numai 
patru fiind constituite doar din re
prezentanți ai partidului democrat- 
creștin.

Deși este dificil de făcut încă de 
acum un bilanț al rezultatelor în ce 
privește constituirea noilor consilii 
in Italia, procesul aflindu-se în plină 
desfășurare, agenția națională de pre
să A.N.S.A. menționează că „întregul 
ansamblu politic indică o deplasare 
spre stingă a organelor puterii locale, 
în general, deplasare ce nu se dato
rează numai rezultatelor alegerilor 
de la 15 iunie".
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Vizita delegației U.A.S.C.R.
în S.U.A.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Cu prilejul participării la lucrările 
Congresului Asociației Raționale a 
Studenților din S.U.A. (U.S.N.S.A.), 
delegația Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, con
dusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, vi
cepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R., 

s-a întîlnit cu Pamela Powell, consi
lier. director pentru problemele tine
retului la Casa Albă, și cu John 
Richardson Jr„ asistent al secreta
rului de stat pentru problemele edu
cației și culturii.

în cadrul convorbirilor s-a reali
zat un schimb de informații privind 
activitatea desfășurată in rîndul ti
neretului din cele două țări și s-au 
evidențiat perspectivele dezvoltării i 
colaborării și contactelor între tinerii 
și studenții din România și S.U.A. I

Cm prilejul Zilei Consîite- 
ției ungare - 20 au§ust - in 
mai multe localități din Ungaria au 
avut loc adunări la care au luat cu- 
vintul conducători de partid și de 
stat. La Szolnok, unde Ziua Consti
tuției a coincis cu împlinirea a 900 
de ani de la întemeierea orașului, a 
vorbit Pal Losonczi. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare.

Dslggațiu Camerei Ee-
pr®zenlan|âlor a Congresu
lui S.U.A., condusă de președin
tele camerei. Carl Albert, aflată în
tr-o vizită oficială în Iugoslavia, a 
avut, la Belgrad, convorbiri cu Kiro 
Gligorov. președintele Adunării 
R.S.F. Iugoslavia, și cu alți parla
mentari iugoslavi. Schimbul de opi
nii dintre cele două părți a fost a- 
xat asupra diferitelor aspecte ale 
politicii R.S.F.I. și S.U.A. pe plan in
tern și extern, o deosebită atenție 
fiind acordată relațiilor de cooperare 
iugoslavo-americane.

Măsuri preconizate de P.C. 
din Danemarca 

pentru depășirea dificultă
ților din economie

COPENHAGA 20 (Agerpres). — 
înaintea deschiderii sesiunii extra
ordinare a Folketingului, convocată 
la începutul lunii septembrie, pentru 
examinarea problemelor economice 
cu care este confruntată Danemar
ca în etapa actuală. Partidul Comu
nist din Danemarca a elaborat un 
proiect de program pentru depășirea 
dificultăților din economia națională 
și combaterea șomajului. între alte
le, proiectul preconizează lichidarea 
taxelor indirecte asupra produselor 
alimentare și altor mărfuri de larg 
consum, arătînd că pe această cale 
se poate acționa eficient pentru spo
rirea puterii de cumpărare a mase
lor. Programul comuniștilor danezi 
prevede, de asemenea, creșterea alo
cațiilor pentru construcții, adoptarea 
de măsuri pentru stoparea tendințe
lor de majorare a prețurilor la com
bustibili, precum și introducerea 
controlului statului asupra comerțu
lui exterior.

Proiectul va fi prezentat de gru
pul de deputați comuniști în Folke
ting.

ÎN LAOS 
SE CONSOLIDEAZĂ 

PUTEREA POPULARĂ
VIENTIANE 20 (Agerpres).' — Po

trivit unei relatări a postului de radio 
Pathet Lao, reluată de agenția China 
Nouă, forțele populare din provincia 
și orașul Luang Prabang au pro
clamat, în cadrul unui miting, înlătu
rarea vechii administrații locale la 
diferite niveluri și crearea unor or
gane administrative noi, populare și 
revoluționare. La miting, comitetul de 
preluare a puterii a dat citire unei 
declarații în care au fost condamnate 
abuzurile vechii administrații corupte 
și s-a arătat că noile comitete admi
nistrative. pe plan provincial si mu
nicipal, vor fi puse sub conducerea 
Guvernului Provizoriu de Uniune Na
țională și a Consiliului Politic de 
Coaliție Națională din Laos. Totodată, 
la miting a fost proclamat, programul 
politic al noii administrații, menit să 
contribuie la transformarea Laosului 
într-o țară prosperă.

Alte acțiuni de preluare a admi
nistrației locale de către forțele 
populare au avut loc în zona orașului 
Vientiane, la nivel de cartiere și 
comune.
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de presă transmit:
Președintele R.P.D. Co

reene, Kim Ir Sen, a primit de
legația Republicii Socialiste a Uniu
nii Birmane, condusă de U Hla Phone, 
ministrul birmanez de externe, aflat 
în vizită la Phenian.

La închiderea simpozionului 
international de sculptură in 
piatră de la Burgas, juriul a a- 
cordat sculptorului român loan 
Deac premiul intii pentru lu
crarea intitulată „Dezvoltare".

ȘahinșaM Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr. l-a 
primit pe ministrul irakian de ex
terne. Saadoun Hamadi. sosit la Te
heran intr-o vizită oficială de câte
va zile in această tară — anunță a- 
genția iraniană ‘ de presă PARS. 
Ministrul irakian i-a prezentat șa- 
hinsahului iranian un mesaj din 
partea președintelui Ahmed Hassan 
El Bakr. La întrevedere a participat, 
de asemenea, ministrul iranian de 
externe. Abbas Aii Khalatbari.

Vicepremierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
Li Sien-nien. a avut, miercuri, la 
Pekin o convorbire prietenească 
cu membrii unei misiuni comercia
le din Tailanda. condusă de Thon- 
gyod Chittavera. ministrul tailandez 
al comerțului. La întrevedere a fost 
prezent Li Cian, ministrul chinez al 
comerțului exterior.

A treia balcaniadă de 
matematică, Ia care iau parte 
tineri cercetători științifici și stu- 
denți din țările balcanice, s-a des
chis la Sofia. Cu acest prilej a avut 
Ioc prima ședință a Consiliului exe
cutiv al uniunii. Printre cei decla
rați, în cadrul acestei ședințe, mem
bri de onoare ai Uniunii balcanice a 
matematicienilor se află și acad. Oc- 
tav Onicescu.

La Ballast s_a produs un nou 
atac terorist. O mașină încărcată cu 
explozivi, parcată de elemente ex
tremiste în fata unui local frecven
tat de muncitori din rîndul comu
nității catolice, a explodat, provo- 
cind rănirea a șapte persoane.

Comuniștii, întregul popor român 
au salutat cu cea mai vie satisfacție 
și simpatie victoria forțelor revolu
ționare, democratice și a forțelor ar
mate, care au răsturnat, la 25 apri
lie 1974, regimul de dictatură fascis
tă din Portugalia, creind condițiile 
pentru trecerea la o dezvoltare li
beră, independentă și democratică a 
țării, potrivit voinței și aspirațiilor 
de progres și bunăstare ale poporu
lui portughez. Un amplu ecou pozi
tiv au avut în rîndurile partidului și 
poporului nostru transformările În
noitoare din viața Portugaliei ini
țiate și înfăptuite de noua condu
cere, politica în favoarea obținerii 
deplinei independențe de către po
poarele subjugate de colonialismul 
portughez.

Este știut că încă din anii cind 
comuniștii portughezi militau in 
condițiile ilegalității, între P.C.R. și 
P.C. Portughez s-au dezvoltat le
gături de prietenie și colaborare, 
lupta tuturor forțelor revoluționare 
portugheze bucurindu-se în perma
nență de solidaritatea internaționa- 
listă a poporului român. Dezvoltind 
aceste tradiții, în condițiile noi, a- 
părute după răsturnarea dictaturii în 
Portugalia, între România socialis
tă și Portugalia nouă, între Partidul 
Comunist Român și forțele revolu
ționare, patriotice și democratice 
portugheze s-au stabilit relații trai
nice de colaborare, bazate pe deplină 
egalitate în drepturi, respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
pe neamestecul în treburile interne, 
încununarea acestei evoluții îmbucu
rătoare a constituit-o vizita între
prinsă în România de președintele 
Portugaliei, Costa Gomes, Ia invita
ția președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu. Convorbirile la cel mai 
înalt nivel, documentele semnate cu 
acel prilej, în primul rînd Tratatul 
de prietenie și colaborare, deschid 
largi perspective de cooperare între 
cele două țări, corespunzător intere
selor propășirii ambelor popoare, 
cauzei progresului social, destinderii 
și înțelegerii internaționale. Acelo
rași țeluri le-au servit și . întîlnirea 
dintre cei doi președinți care a avut 
loc cu ocazia reuniunii la nivel înalt 
de la Helsinki, precum și contactele 
dintre reprezentanții partidului nos
tru și cei ai mișcării forțelor arma
te, ai partideloi- comunist și socia
list. ai organizațiilor muncitorești și 
democratice din viața politică a Por
tugaliei.

Animat de sentimente prietenești 
profunde, poporul român dorește 
sincer ca poporul portughez să be
neficieze din plin de roadele victo
riei sale împotriva dictaturii fascis
te, să-și consolideze cuceririle obți
nute. să realizeze noi progrese pe 
drumul independenței, democrației, 
al progresului economic și social. 
Tocmai în virtutea unor asemenea

sentimente, poporul român resimte 
o adincă îngrijorare în legătură cu 
un șir de evenimente și evoluții din 
ultima vreme, de natură să frîneze 
procesul revoluționar, creind peri
cole serioase Ia adresa tinerei demo
crații portugheze.

Este un adevăr verificat de în
treaga dezvoltare socială acela că
numai dacă acționează în spiritul
unității, forțele progresiste revolu
ționare sînt puternice, își realizează 
obiectivele, devin de neînfrint. Pro
pria experiență a poporului rămân 
a învederat că răsturnarea dictaturii 
fasciste și inaugurarea cu succes a 
procesului revoluționar s-au realizat

pierdute ; și nu încape nici o îndo
ială că menținerea și întărirea ei re
prezintă premisa și garanția conti
nuității și dezvoltării cu succes a 
procesului revoluționar din Portu
galia.

In această privință, un rol esențial 
are unitatea de acțiune a clasei mun
citoare, a partidelor comunist și so
cialist. Produce mîhnire faptul că in 
momente hotărîtoare pentru destinele 
țării, pentru înaintarea ei pe calea 
socialismului — opțiune afirmată cu 
hotărire de toate forțele progresiste, 
de imensa majoritate a poporului 
portughez — cele două partide mun
citorești n-au acționat împreună,

fățișă în încercarea disperată de a 
stăvili mersul revoluționar în Portu
galia. Partidul comunist și alte for
mațiuni politice democratice care 
sprijină guvernul, au devenit ținta 
unor atacuri furibunde, atît prin 
recurgerea la sloganurile învechite 
ale anticomunismului, cit și prin 
atentate teroriste directe. în mai pu
țin de o lună, peste 40 de sedii ale 
partidului comunist, ale sindicatelor 
și altor organizații democratice au 
fost devastate și incendiate ; au avut 
loc tulburări grave, soldate cu răniți 
și morți.

Experiența istorică stă mărturie 
însă că atacurile împotriva comu-

PORTUGALIA:

0 sMu compleo si fiiciă care impune unitatea 
tortelor democratice pentru asigurarea nMiii 

procesului revoluționar
— așa cum a relevat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și in cuvîntarea 
rostită cu prilejul vizitei președinte
lui Gomes — „printr-o largă coope
rare a tuturor forțelor democratice 
naționale, prin unitatea între comu
niști și socialiști — care a constituit 
factorul primordial al succesului în
tregii noastre activități — prin uni
tatea cu alte forțe democratice na
ționale, cu partidele de atunci, prin 
colaborarea strînsă cu armata, eu 
comandamentul suprem". în cu totul 
alte condiții istorice, revoluția portu
gheză confirmă, de asemenea, rolul 
esențial, hotărîtor al unității dintre 
forțele progresiste. Lichidarea regi
mului de dictatură, care a durat a- 
proape o jumătate de veac, primele 
transformări democratice înfăptuite 
după instaurarea noului regim sint 
rezultatul nemijlocit al luptei desfă
șurate de forțele armate, de forțele 
democratice și patriotice ale po
porului portughez, alianța dintre 
forțele armate și popor constituind 
temelia procesului revoluționar din 
Portugalia. Această unitate a_ fost 
factorul esențial care a zădărnicit 
pînă acum diferitele încercări ale 
reacțiunii de a-și redobîndi pozițiile

ceea ce a influențat în mod negativ 
mersul evenimentelor. In ultimele 
săptămîni, situația politică și econo
mică a Portugaliei s-a agravat tot 
mai mult. Așa cum aprecia premie
rul portughez „într-un moment cind 
înfruntăm greutăți economice de- 
curgînd din prăbușirea vechiului sis
tem și din criza capitalismului mon
dial. cînd unele greșeli pe care le-am 
săvirșit se adaugă la situația gravă 
din Angola, la creșterea presiunilor 
internaționale asupra țării noastre și 
la incapacitatea forțelor pe care re
voluția le servește în mod obiectiv 
de a găsi o cale fermă care să ducă 
la înaintarea spre socialism — for
țele reacționare au declanșat o pu
ternică ofensivă care și-a găsit aliați 
acolo unde ar fi trebuit să-și gă
sească dușmani declarați".

Divizarea forțelor democratice și 
progresiste s-a dovedit și în cazul 
Portugaliei, ca de atitea ori în cursul 
istoriei, a fi numai în folosul reac
țiunii și în defavoarea cauzei demo
crației și progresului. Profitind de 
situația complicată ce s-a creat, reac- 
țiunea din Portugalia. încurajată și 
susținută de forțele reacționare in
ternaționale, a trecut la ofensivă

niștilor trebuie să constituie un 
serios semnal de alarmă pentru toți 
patrioții și democrații ; persecuțiile 
cărora le-au căzut victime comuniștii 
au fost invariabil urmate de prigo
nirea altor elemente democratice, de 
ofensiva reacțiunii pe toate fronturile.

Complexitatea și gravitatea situa
ției actuale pun, mai mult decît ori- 
cind, in evidență necesitatea impe
rioasă de a se trece peste divergențe 
și. în fața primejdiilor create de 
reacțiunea internă și internațională, 
să se înfăptuiască unitatea de acțiu
ne între comuniști, socialiști, miș
carea forțelor armate, toate celelalte 
forțe progresiste, in vederea respin
gerii ofensivei antipopulare și antide
mocratice a forțelor retrograde, a 
tuturor celor ce voi’ să reînvie trecu
tul. Colaborarea strînsă dintre comu
niști, socialiști și mișcarea forțelor 
armate apare acum, in aceste momen
te grele, ca o necesitate istorică in 
evoluția Portugaliei pe calea demo
crației, progresului și prosperității, a 
afirmării ei independente și suverane 
in lumea contemporană.

Incontestabil, singurul în drept să 
rezolve problemele complicate care 
s-au acumulat în Portugalia este po

porul portughez, în virtutea preroga
tivelor sale suverane fiind cu totul 
inadmisibil amestecul, sub orice for
mă, in treburile sale interne. Este 
cazul a aminti că Actul final — 
semnat la Helsinki de șefii de state 
și guverne ai țărilor participante la 
Conferința general-europeană — pre
vede ca unul din principiile funda
mentale ale relațiilor interstatale 
neamestecul în treburile interne, 
stipulindu-se, in acest context. că 
..statele participante se vor abține 
de la orice intervenție, directă sau 
indirectă, individuală sau colectivă, 
în treburile interne sau externe, care 
intră in competenta națională a al
tui stat participant, oricare ar fi re
lațiile lor reciproce" și că „în conse
cință, se vor abține. între altele, de 
la sprijinirea, directă sau indirectă, 
a activităților teroriste sau a acti
vităților subversive...". Opinia publi
că din România consideră că trebuie 
să înceteze amestecul din afară in 
viața politică și economică a Portu
galiei, să se renunțe cu desăvir- 
șire la presiunile de orice fel asupra 
poporului^ portughez, să se respecte 
dreptul său inalienabil de a-și con
tinua neabătut înaintarea pe calea 
dezvoltării democratice, de sine stă
tătoare.

România socialistă ține în perma
nență seama de faptul că proble
mele ce confruntă în prezent poporul 
portughez sînt probleme interne ale 
Portugaliei ; in concordanță cu prin
cipiile ce călăuzesc întreaga sa po
litică externă, ea respectă cu rigu
rozitate drepturile inerente suverani
tății acestei țări. Dar, în spiritul prie
teniei ce il leagă de poporul portu
ghez. poporul român ține să-și ex
prime îngrijorarea față de evoluțiile 
primejdioase care au loc in Portuga
lia și încrederea că, prin eforturi stă
ruitoare, se va ajunge la realizarea 
conlucrării și unității de acțiune in
tre partidele comunist și socialist, a 
acestora cu mișcarea forțelor arma
te, cu celelalte forțe democratice și 
progresiste, în scopul de a se salvgar
da cuceririle revoluționare de pînă 
acum, de a se apăra și întări indepen
dența națională a țării. Apărarea și 
consolidarea acestor cuceriri. întă
rirea democrației, afirmarea de sine 
stătătoare a Portugaliei vor avea, de
sigur, o însemnătate capitală pentru 
dezvoltarea economică a țării, pentru 
ridicarea nivelului de bunăstare ma
terială și spirituală a poporului, pen
tru inaintarea sa pe calea progresu
lui social. în același timp, o aseme
nea evoluție in Portugalia va exerci
ta o influență pozitivă pe plan in
ternațional, contribuind la adîncirea 
cursului spre destindere și colabora
re, la realizarea securității în Europa, 
la făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Guvernai Republicii Sri 
LaSlka 3 Pub,icat marți proiectul 
în baza căruia va fi decretată na
ționalizarea plantațiilor particulare, 
în principal a celor de ceai si cau
ciuc. controlate în cea mai mare 
parte de capitaluri britanice. Proiec
tul prevede trecerea acestor exploa
tări sub autoritatea Comisiei pentru 
reforma agrară, coordonată de minis
trul agriculturii.

Rccideni ds aviație. Un 
avion aparținînd companiei de trans
porturi aeriene cehoslovace, care se 
afla în cursă pe ruta Praga-Damasc- 
Bagdad-Teheran, s-a prăbușit, 
miercuri, în apropiere de Damasc. La 
bordul aparatului se aflau 117 pasa
geri și 11 membri ai echipajului. Po
trivit ultimelor informații — arată 
agenția C.T.K. — numai două per
soane au supraviețuit accidentului. 
Cauzele avariei vor fi examinate de 
specialiști cehoslovaci care s-au de
plasat la locul accidentului.

ORIENTUL APROPIAT

V. ALEXANDRESCU

CAIRO 20 (Agerpres). — într-o 
declarație distribuită presei, purtăto
rul de cuvint prezidențial al Repu
blicii Arabe Egipt. Tahsin Bashir, a 
subliniat că au intrat intr-o „fază 
decisivă" convorbirile desfășurate cu 
Israelul pentru realizarea unui al 
doilea acord de dezangajare militară 
în Sinai.

Menționînd că guvernul egiptean 
nu ezită in eforturile în direcția pă
cii. purtătorul de cuvint prezidențial 
a afirmat că Egiptul va accepta tot 
ceea ce va servi interesele sale na
ționale și interesele arabe. în ve
derea asigurării păcii în regiune, 
pentru respectarea drepturilor și re
zolvarea favorabilă a cererilor legi
time ale arabilor, ale poporului pa
les tinean.

★
Ministrul de externe, al Emirate

lor Arabe Unite. Ahmed Khalifa al 
Suweidi. și-a încheiat vizita oficia
lă de două zile în Egipt, unde a a- 
vut întrevederi consacrate examină
rii ultimelor evoluții intervenite in 
situația din Orientul Apropiat, prin
cipalelor probleme interesind lumea 
arabă, precum și promovării relații
lor bilaterale, cu precădere în sfera 
petrolieră.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Patru a- 
vioane israeliene au pătruns, miercuri 
seara, pe teritoriul Libanului și au 
bombardat localitățile Ham și Maara- 
boun din apropiere de Baalbek — a 
anunțat un purtător de cuvint militar 
libanez, citat de agenția Franca 
Presse.

Pt PRETUTINDENI
• SCRIERI INEDITE 

ALE LUI FRIEDRICH EN
GELS. La Wuppertal, în Re- I 
publica Federală Germania, a 
apărut o culegere de articole 
publicate de Friedrich Engels,
în 1840 și 1841 în ziarele „Mor- 
genblatt Fuer Gebildete Leser" 
și „Allgemeine Zeitung". în acea 
perioadă tinărul Engels, în 
vîrstă de 20 de ani, lucra in ca
litate de corespondent la Bre
men. Manuscrisele respective, 
necunoscute de istoriografia mo
dernă, au fost descoperite în 
„Arhivele literaturii germane" 
de la Marbach (Hesse) de direc
torii caselor memoriale „KarI 
Marx" din Trier și „Friedrich 
Engels" din Wuppertal.

• INTERVENȚIE CHI
RURGICALĂ LĂ HOUS
TON. Astronautul Donald 
Slayton, unul din cei trei 
membri ai echipajului american 
care a participat la misiunea 
„Soiuz-Apollo", va suferi la 26 
august o intervenție chirurgica
lă menită să determine natura 
unei leziuni pulmonare descope
rite recent de medicii centrului 
spațial de la Houston — a a- 
nunțat un purtător de cuvint al 
N.A.S.A. Se pare că leziunea 
existentă sub o formă incipientă 
încă înaintea zborului, după 
cum a arătat o studiere mai a- 
tentă a radiografiilor efectuata 
atunci, s-a extins ca urmare a 
inhalării tetraoxidului de oxi
gen (un gaz foarte toxic) pe 
care astronauții americani l-au 
inhalat în timpul reîntoarcerii 
pe Pâmînt.

• URMĂRILE CANI
CULEI. Autoritățile din Sete 
a hotărît să suspende vînzarea 
scoicilor provenite din eleșteele 
din Languedoc, a căror produc
ție de 20 000 de tone anual re
prezintă jumătate din cantitatea 
totală recoltată pe întregul te
ritoriu francez. Măsura a fost 
luată ca precauție datorită unei 
epidemii de „malaigul", boală a 
scoicilor, cauzată de slaba oxi
genare a apei, ca urmare a ca
niculei din ultimele săptămîni.

• 40 DE TONE DE 
MARIJUANA au fost confis
cate de autoritățile vamale ame
ricane, în Bahamas. Drogul, în 
valoare de aproximativ 20 mi
lioane dolari, era brichetat șl 
împachetat în săculețe din ma
terial plastic. După cum a de
clarat un purtător de cuvint al 
vamci, aceasta este cea mai 
mare cantitate de stupefiante 
confiscată vreodată.

• INFRUNTÎND 1N- 
DUSUL. Pentru prima oară, 
cursul superior al fluviului In
dus a fost străbătut pe porțiunea 
sa cea mai periculoasă, denu
mită Ladakh. Autorii temerarei 
expediții sînt doi docenți ai 
Universității din Koln (R.F.G.), 
Volker Stallbohm și Jaroslav 
Ponkar. La bordul unei canoe, 
ei au străbătut în cinci zile dis
tanța de 225 km, cu o diferență 
de altitudine de la 4 200 ia 
3 150 m.

• LICITAȚIE SUI-GE- 
NERIS. De trei ori pe an, sala 
de așteptare din gara Hradee 
Krălove este scena unui spec
tacol puțin obișnuit. Funcționa
rii serviciului de obiecte pier
dute (in trenurile și gările de 
pe magistrala feroviară nord- 
estică a R.S. Cehoslovace), o- 
feră spre vinzare, la licitație, în 
prezența unui numeros public, 
obiectele al căror termen de 
păstrare a fost depășit. La ulti
ma licitație au fost achiziționate 
circa o sută de umbrele, nume
roase articole de îmbrăcăminte
și o impresionantă gamă de ■ 
produse cosmetice.

• INSTRUMENTE MU
ZICALE DIN EPOCA DE 
PIATRĂ. într-o așezare din 
epoca de piatră, aflată în apro
pierea orașului ucrainean Cer-, 
nigov, au fost descoperite in
strumente muzicale confecționate 
din oase de mamut. Este vorba 
de instrumente de percuție care, 
la vremea lor, au făcut parte, 
după cum se presupune, dintr-o 
veritabilă... orchestră. Cu aju
torul lor se puteau produce su
nete de intensități diferite.

• „LIMBAJUL ANIMA
LELOR- Specialiști ai Uni- | 
versității din New York au 
întreprins interesante expe
riențe privind comunicarea în 
cadrul unei grupe de cimpanzei. 
La un moment dat, specialistul 
care făcea experiențele a arătat 
unei maimuțe, izolată de turmă, 
mai multe lăzi in care se aflau 
alimente, jucării și șerpi. Re
integrat grupului, cimpanzeul 
și-a informat „confrații" prin
tr-o mare varietate de priviri, 
mișcări și sunete despre ceea 
ce aflase. De îndată, întregul 
grup s-a îndreptat spre locul 
unde se aflau lăzile respective, 
cercetîndu-le. O surpriză în 
plus a constituit-o prudența cu 
care fiecare dintre ei s-a apro
piat de lada cu șerpi. Fuseseră 
doar „preveniți !“.

• RAVAGIILE TAIFU
NULUI „PHYLLIS". Nu
mărul total al victimelor taifu
nului „Phyllis" — unul dintre 
cele mai puternice care s-au a- 
bătut vreodată asupra Japoniei 
— s-a ridicat la 60, cărora li se 
adaugă 12 persoane dispărute și 
alte 146 rănite. Pe de altă par
te. au fost avariate sau distruse 
1 124 de case și inundate alte 
28 900. fiind înregistrate 1 270 a- 
lunecări de pămînt. Pierderile 
suferite de recoltele de orez, 
fructe și legume și de pescării 
sint evaluate la 10,96 miliarde 
yeni.
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