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PRIMIRI LA TOVARĂȘUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul afacerilor externe din Jamaica, Dudley Joseph Thompson

ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut loc șe
dința Consiliului de Stat.

Au participat, ca invitați, viceprim- 
miniștri ai guvernului, miniștri, alți 
conducători de organe centrale, pre
cum și președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

în cadrul ședinței, Consiliul de 
Stat a dezbătut și adoptat următoa
rele decrete : Decretul privind răs
punderea materială a militarilor ; 
Decretul privind evaluarea pagube- 
Ier aduse avutului obștesc prin lip
suri sau degradări de bunuri ; De
cretul pentru aprobarea Regulamen
tului operațiilor de casă ale unități
lor socialiste

Consiliul de Stat a ratificat : Acor
dul pe termen lung de colaborare 
economică și cooperare industrială și 
tehnică între Republica Socialistă 
România și Republica Elenă. Acordul 
comercial pe termen lung între Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Elene și

Acordul de plăți între Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Elene, sem
nate Ia Atena la 29 martie 1976 ; 
Acordul de cooperare economică, 
tehnică și industrială pe termen 
lung și Protocolul cu privire la 
unele acțiuni de cooperare economi
că între Republica Socialistă Româ
nia Și Republica Guineea-Bissau. în
cheiate la București la 9 aprilie 
1976 ; Acordul de cooperare econo
mică. tehnică și științifică și Pro
tocolul privind dezvoltarea cooperării 
economice și tehnice între Republica 
Socialistă România și Republica Se
negal, încheiate la București la 24 
aprilie 1976 ; Convenția între Re
publica Socialistă România și Japo
nia pentru evitarea dublei impuneri, 
cu privire la impozitele pe venit, 
semnată la Tokio la 12 februarie 
1976 ; Protocolul dintre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Arabe Egipt pri
vind adoptarea sistemului de decon
tări în devize liber convertibile. în
cheiat la București la 25 aprilie

1976 ; Acordul dintre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Gu
vernul Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord privind 
promovarea și garantarea reciprocă 
a investițiilor de capital, încheiat la 
Londra la 19 martie 1976 ; Al V-lea 
Acord international asupra cositoru
lui, adoptat la Geneva la 21 iunie 
1975 ; Acordul dintre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guver
nul Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia pentru colaborarea în do
meniul asistentei medicale a asigu- 
raților, semnat Ia București la 20 
martie 1976 ; Acordul dintre Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Singapore pri
vind înființarea Comisiei mixte in- 
terguvernamentale româno-singapo- 
reze pentru cooperare economică, 
încheiat la București la 20 mai 1976.

Toate decretele menționate au fost, 
în prealabil, avizate favorabil de co
misiile permanente de specialitate 
ale Marii Adunări Naționale, precum 
și de Consiliul Legislativ.

DECRET
PREZIDENȚIAL 

privind 
grațierea 

unor 
pedepse
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Luni, 5 iulie, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, in sta
țiunea Neptun, pe Dudley Joseph 
Thompson, ministrul afacerilor ex
terne din Jamaica, care face o vizită 
oficială în țara noastră.

La primire a participat George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Mulțumind pentru întrevederea a- 
cordată. oaspetele a înfățișat unele 
preocupări actuale ale guvernului 
din Jamaica pentru asigurarea dez
voltării suverane a țării, pentru li
chidarea subdezvoltării și întărirea 
independentei sale economice, pentru 
promovarea unor relații echitabile și 
a colaborării bazate pe egalitate in 
drepturi cu țările vecine, cu toate ță
rile lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat înțelegerea și sprijinul de 
care se bucură în România efortu
rile țărilor în curs de dezvoltare

pentru depășirea decalajelor econo
mice. pentru consolidarea suverani
tății de stat, subliniind in acest con
text importanța întăririi colaborării 
și solidarității tuturor forțelor pro
gresiste in lupta pentru stabilirea 
unor relații noi. pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Șeful statului român și ministrul 
jamaican au avut un schimb de pă
reri in probleme privind relațiile 
dintre cele două țări. Convorbirea a 
evidențiat interesul comun pentru 
promovarea unei colaborări strînse 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific. cultural, pentru inițierea 
unor acțiuni concrete în acest sens. 
S-a apreciat că statornicirea unei 
conlucrări multilaterale intre statele 
noastre este în folosul progresului 
lor economic și social, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei înțelege
rii și cooperării internaționale. A 
fost exprimată convingerea că vizita 
ministrului afacerilor externe din

Jamaica va contribui Ia stabilii 
unei rodnice colaborări bilaterale 

In cadrul convorbirii s-a relei 
faptul că rezolvarea marilor probi 
me ce preocupă omenirea contemp 
rână, între care și lichidarea fen 
menului subdezvoltării, impune pi 
ticinarea activă a tuturor statelor, 
țărilor mici și mijlocii, a țărilor 
curs de dezvoltare. întărirea colab 
rării și solidarității lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
ministrul Dudley Joseph ThompS' 
au reafirmat voința celor două ți 
de a contribui la realizarea desti 
derii, securității și cooperării inte 
naționale, la instaurarea noii ordi 
economice mondiale, la statorniciri 
unor relații cu adevărat democratic 
între state, care să asigure pacea, ii 
dependența, dezvoltarea liberă a fii 
cărei națiuni, dreptul de a fi stăpîr 
pe bogățiile naționale, pe destine 
sale.

întrevederea a decurs într-o an 
bianță cordială, prietenească.

Ministrul turismului și antichităților al Iordaniei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, în stațiu
nea Neptun, pe Ghaleb Barakat, mi
nistrul turismului și antichităților al 
Regatului Hașemit al Iordaniei, care 
efectuează o vizită în țara noastră.

La primire a participat Ion Cosma, 
ministrul turismului.

A fost de față Hani Khasawneh, 
ambasadorul Iordaniei la București.

Oaspetele a exprimat șefului sta
tului român întreaga sa gratitudine 
pentru onoarea de a fi primit și a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros și cele 
mai bune urări din partea regelui 
Hussein Ibn Talal, a prințului moște
nitor Hassan și a primului ministru 
al guvernului iordanian, Zeid el Ri- 
fai.

Mulțumind pentru mesajele adre
sate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a

rugat să se transmită regelui Hussein, 
prințului moștenitor și primului mi
nistru cele mai bune urări, iar po
porului iordanian bunăstare și pros
peritate.

In cursul întrevederii a fost releva
tă cu satisfacție evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre România și Iordania, 
avînd la bază acordurile și înțelege
rile convenite cu ocazia dialogului la 
nivel înalt româno-iordanian. A fost 
reafirmată, totodată, dorința comună 
de a se acționa în continuare pentru 
intensificarea și diversificarea aces
tor raporturi, pentru promovarea unei 
largi cooperări în economie, în do
meniul turismului și în alte sectoare 
de activitate, în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualității interna

ționale, îndeosebi probleme legate d 
situația din Orientul Mijlociu, subli 
niindu-se necesitatea continuării e 
forturilor pentru soluționarea pe cal 
politică a situației din această zonă 
care să ducă la retragerea Israelulu 
din teritoriile arabe ocupate, la resta 
bilirea drepturilor legitime ale po 
porului palestinean, inclusiv creare, 
unui stat palestinean independent, li 
instaurarea unei păci juste și traini 
ce. In acest context, a fost relevați 
și necesitatea de a se acționa fern 
pentru încetarea cît mai grabnică i 
conflictului din Liban pe calea tra 
tativelor, fără ingerințe străine ș 
fără să se recurgă la confruntări ar
mate, în vederea restabilirii păcii ș 
respectării independenței, suverani
tății și integrității acestei țări.

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

CINCINALUL 1976-1980 
lege a muncii noastre, 

orizont luminos al patriei socialiste
Să facem totul ca, în acest cincinal, prevederile stabilite 

de Congresul al XI-lea să fie realizate și, pe această bază, 
să asigurăm dezvoltarea generală a patriei noastre, creșterea continuă 
a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor!

NICOLAE CEAUȘESCU

Exprimînd voința Întregii noastre 
națiuni de a realiza sarcinile stabi
lite de Congresul al XI-lea al parti
dului. Marea Adunare Națională a 
adoptat prin lege Planul național 
unic de dezvoltare economico-socia- 
lă a României pe perioada 1976— 
1980. Impunătoare creație colectivă a 
partidului, a organismelor de stat, a 
maselor largi de oameni ai muncii, 
care au participat la dezbaterile 
pentru stabilirea prevederilor, pla
nul cincinal constituie o concluden
tă ilustrare a legăturii indisolubile 
dintre caracterul științific și modul 
democratic de abordare a progra
melor dezvoltării socialiste a țării 
noastre, poartă amprenta gîndirii 
politice a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. caracterizată prin găsirea 
căilor celor mai bune pentru pro
gresul susținut al forțelor de pro
ducție, pentru perfecționarea conti
nuă a structurilor economice și so
ciale. spre ridicarea sistematică a 
nivelului de viată al clasei munci
toare, al întregului popor, făurirea 
unui viitor luminos României socia
liste.

Corespunzător Programului parti
dului și Directivelor — așa cum sub
linia secretarul general al partidului 
nostru — obiectivul fundamental al 
cincinalului îl reprezintă continua
rea dezvoltării rapide a bazei teh- 
nico-materiale a economiei naționa
le, a întregii societăți, menită să im
prime un dinamism fără precedent 
activității economice și sociale, să 
confere noi valori capacității crea
toare a poporului nostru. în lumina 
acestui obiectiv, a exigentelor edi
ficării socialismului multilateral dez
voltat, studiile și analizele multila
terale desfășurate după Congresul 
al XI-lea, sub directa îndrumare și 
cu aportul determinant al tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu. au dus la 
identificarea unor posibilități supli
mentare de sporire a producției ma
teriale. de economisire a resurselor 
și valorificarea mai bună a acestora, 
de creștere a eficientei economice. 
Ca urmare, pe ansamblul economiei 
și ramurilor hotăritoare. ritmurile și 
proporțiile înscrise in planul cinci-

soclaliste avansate, apropierea de 
nivelul țărilor puternic dezvoltate 
din punct de vedere industrial.

Așa cum se desprinde din preve
derile cincinalului, trăsătura carac
teristică a planului constă in conti
nuarea neabătută, fermă a politicii 
de industrializare socialistă a țării 
— factor hotărîtor al dezvoltării și

Creșteri realiste, 
eforturi necesare, 

țeluri nobile
nai sint superioare celor stabilite 
prin Directivele Congresului al 
XI-lea la principalii indicatori ai 
dezvoltării economico-sociale, fiind 
în concordantă cu necesitățile actua
le și de perspectivă ale mersului 
înainte al României pe calea progre
sului multilateral, cu tendințele re
voluției tehnico-științifice contem
porane. Aceasta materializează în 
mod elocvent dorința poporului nos
tru de a fructifica și mai bine re
sursele de care dispune, pentru 
menținerea unui înalt ritm de dez
voltare, pentru asigurarea pe această 
bază a recuperării decalajelor econo
mice și tehnologice față de statele

modernizării bazei tehnico-materiale 
a societății, chezășie a progresului 
viguros al națiunii noastre, garanția 
independenței și suveranității patriei. 
Industria va crește intr-un ritm me
diu anual de 10,2—11,2 la sută, iși va 
întări necontenit poziția conducă
toare în economie, va participa cu 
peste două treimi la crearea veni
tului național și cu circa 75 la sută 
la dotarea tehnică a economiei, iși 
va spori ponderea în realizarea re
producției socialiste lărgite și satis
facerea nevoilor de consum ale 
populației, aducînd o contribuție im
portantă la amplificarea comerțului 
exterior și a cooperării economice

internaționale. în acest context, un 
ritm mai rapid de creștere vor în
registra ramurile și subramurile de 
înaltă tehnicitate, menite să asigure 
valorificarea superioară a resurselor 
de materii prime și de muncă so
cială, progresul tehnic în economie.

In strînsă concordantă cu sarcinile 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului, cu prevederile din pro
gramele speciale elaborate în dome
niul producției vegetale, legumicul- 
turii, pomiculturii, viticulturii, creș
terii animalelor și îmbunătățirilor 
funciare, planul cincinal asigură 
dezvoltarea intensivă a agriculturii 
și accentuarea procesului de moder
nizare a acestei ramuri de bază a 
economiei naționale, care își va mări 
astfel aportul la satisfacerea cerințe
lor de consum ale populației, a ne
cesităților de materii prime ale in
dustriei. Edificator este faptul că 
producția agricolă va crește in acest 
cincinal intr-un ritm mediu anual 
superior celui prevăzut în Directive, 
că recoltele la hectar stabilite depă
șesc sensibil, la toate culturile, rea
lizările din perioada 1971—1975. Cin
cinalul deschide, de asemenea, per
spective noi pentru extinderea și 
modernizarea în continuare a trans
porturilor și telecomunicațiilor, pro
gresul rapid al celorlalte ramuri, 
dezvoltarea armonioasă, echilibrată 
a întregii economii.

Progresul economico-social al țării 
în actualul cincinal este susținut de 
un vast program de investiții — de 
1 000 miliarde lei — asigurat, in 
principal, de alocarea unei rate de 
33—34 la sută din venitul național 
pentru fondul de dezvoltare, opțiune 
fundamentală a politicii partidului, a
(Continuare in pag. a IlI-a)

SĂ CUNOAȘTEM BINE PREVEDERILE CINCINALULUI 
PENTRU A LE ÎNDEPLINI EXEMPLAR

Investițiile 

în economie

Ritmul de creștere 

a producției industriale 
(media anualâ)

Productivitatea muncii 
în industria socialistă

Veniturile totale reale 
ale populației

Recoltarea orzului pe ogoarele C A P. Odoreu, județul Satu-Mars

Studenții la practică
După cum se știe, în acest an' organizarea practicii studenților 

beneficiază de condiții superioare, favorabile participării nemijlocite 
a tinerilor la desfășurarea proceselor de producție, Ia adincirea cu
noștințelor științifice in chiar procesul făuririi bunurilor materiale. 
Pentru a cunoaște modul in care această latură esențială a procesu
lui de învătămint se desfășoară în cea mai mare instituție de invă- 
țămînt superior tehnic din țară, am avut următoarea convorbire cu 
academicianul profesor Radu VOINEA, rectorul Institutului poli
tehnic din București.

— într-adevăr — ne-a spus tovară
șul rector — organizarea prac
ticii pentru cei circa 13 mii de stu- 
denți s-a realizat în acest an in 
condițiile oferite de prevederile De
cretului nr. 14 al Consiliului de Stat, 
care reglementează deopotrivă atri
buțiile întreprinderilor în ceea ca 
privește organizarea practicii stu
denților în condiții de producție, pre
cum și ale unităților de învățămînt 
in privința aportului studenților și 
al cadrelor didactice la realizarea 
planului de producție. Drept urmare, 
incheicrea convențiilor de practică 
s-a efectuat in acest an cu mult mai 
devreme, ceea ce a influențat pozi
tiv asupra alegerii locurilor într-o 
mai strînsă legătură cu profilul pre
gătirii studenților, asupra întăririi 
legăturilor de colaborare cu îndru
mătorii din întreprinderi, asupra a- 
daptării corespunzătoare, la fiecare 
Ioc de muncă, a planului unitar de 
pregătire a studenților. Conținutul 
practicii studenților cunoaște acum o 
eșalonare mult mai riguroasă și mai 
armonioasă. începînd cu activitatea 
în atelierele-școală ale Politehnicii, 
continuind cu activitatea în între
prinderi (anii I, II și III) și sfîrșind. 
pentru studenții aflați în ultimii doi 
ani, cu activitatea de cercetare, pro
iectare. organizare și conducere a

proceselor industriale. Chiar cu cî- 
teva zile. în urmă am fost solicitați 

*ca o serie de cadre didactice și stu
dent! din anii superiori sâ participe 
la activitatea de proiectare a lucră
rilor de investiții. Este un teren care 
oferă profesorilor și studenților largi 
posibilități de a contribui activ la 
soluționarea problemelor legate de 
proiectarea noilor obiective ; o mi
nunată școală de competență profe
sională, de eficacitate economică și 
de educație patriotică. Tocmai de 
aceea noi credem că, în spiritul im
perativelor formulate recent de to
varășul Nicolae Ceaușescu la șe
dința comună a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale, eficiența aces
tei acțiuni deosebit de importante ar 
putea fi mult mai mare dacă s-ar 
organiza din timpul anului, cu un 
caracter continuu. Dar. indife
rent pe care treaptă s-ar afla, toți 
studenții trebuie să lucreze efectiv.

— Să înțelegem din cele ce ne-a(i 
relatat că manifestările de forma
lism sint, in noile condiții, dimi
nuate ?

— Cred că da. Și asta. In primul 
rînd. datorită faptului că există o 
mai bună colaborare intre cadrele

uzinelor și Îndrumătorii studenților. 
De altfel, in cele mai multe cazuri, 
o asemenea colaborare s-a statorni
cit cu mult înaintea începerii peri
oadei de practică, prin activitatea 
foarte amplă pe care cadrele noastre 
didactice o desfășoară pentru ono
rarea contractelor economice înche
iate cu întreprinderile De pildă, pe 
anul în curs avem peste 300 de con
tracte, in valoare de circa 45 d>" 
milioane lei. la care lucrează peste 
2 000 de cadre didactice și studenți. 
Tocmai în scopul valorificării depli
ne a experienței dobîndite in acest 
sens au fost antrenați în îndrumarea 
practicii studenților peste 800 cadre 
didactice de specialitate, intre care un 
mare număr de șefi de catedră, pro
fesori și conferențiari. Nu cre
dem că vor exista prea multe cazuri 
care să mijlocească semnul egalității 
intre zilele de practică și... pierderea 
de vreme. Sau, mai precis spus, și 
dacă vor exista asemenea excepții, 
mecanismul organizatoric, mult mai 
bine pus la punct în acest an, va ac
ționa rapid pentru eliminarea lor.

— Concret, ce rol revine, in acest 
mecanism organizatoric, întreprinde
rilor economice ?

— Atitudinea gazdelor sau. mai 
bine zis, a colaboratorilor noștri este 
hotăritoare din mai multe puncte de 
vedere. Știut fiind că numai în ha
lele de producție studenții pot lua 
cunoștință de tehnologiile cele mai 
moderne, de utilajele și agregatele 
de mare capacitate cu care sînt do
tate unitățile noastre industriale, se 
înțelege că de aceste unități depinde
(Continuare in pag. a IV-a)

CONTROL și AUTOCONTROL 
în lupta pentru CALITATE

Dacă cinstea muncito
rească a ținut întotdea
una la lucrul de calitate, 
la „marca fabricii", cu 
atît mai mult acest lucru

mecanice din Timișoara. 
De o parte — vitrina bu
nei calități, unde sint pre
zentate. dintre multe po

ne în vitrină, spre văzul 
tuturor ?...

— Ei. nu-i chiar așa — 
ni se răspunde. Sau. mai

este valabil astăzi, cînd 
fiecare este, totodată, și
proprietar, și producător. 
Tocmai această conștiin
ță a dublet calități, parte 
integrantă a conștiinței 
socialiste, stă la baza 
succeselor obținute în 
lupta pentru calitatea 
superioară a muncii de
puse în toate domeniile 
de activitate ; ea este, 
concomitent, motorul prin
cipal al luptei împotriva 
lucrului făcut de ochii 
lumii, a trebii de mîntu- 
ială.

...Discuția noastră des
pre calitate a debutat în 
fața unor interesante vi
trine din secția prelucrări 

y^mecanice a întreprinderii

sibile, cele mai frumoase 
realizări ; de cealaltă — 
vitrina slabei calități, a 
rebuturilor.

— Cînd se greșește — 
îl întrebăm pe Dimitrie 
Bandu, secretarul comite
tului de partid din secție 
— se ia piesa și se expu-

exact, nu-i numai așa. 
Un rebut este, la urma 
urmei, un rebut — oricui 
i se poate întîmpla, să zi
cem. Depinde însă ce se 
ascunde în spatele rebu
tului. In adevăratul în
țeles al cuvîntului, rebu
tul este nu atit un produs

sau o piesă ratată, cît un 
„punct de sinteză" al unei 
greșite sau insuficiente 
educații etico-profesio- 
nale. De aceea, din
colo de momentul produ
cerii rebutului în cau
ză, remanierea lui. ri
dicarea calității muncii 
presupun întotdeauna o 
atentă și eficientă analiză 
a adevăratelor cauze care 
l-au generat, luarea celor 
mai adecvate măsuri edu
cative. Uneori, trebuie să 
acționăm împotriva lipsei 
de cunoștințe tehnice. 
Alteori — împotriva indis
ciplinei. a lipsei de con
știinciozitate sau a delăsă
rii. Nu ne batem numai 
cu cîrpăceala în sine, ci și 
cu mentalitatea cîrpăcelii!

— Nu este însă mai
(Continuare 
in pag. a Il-a)
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FAPTULi 
divers! 
Mama !
cu 17 copii I

Medicul Gheorghe Teleman, 
șeful clinicii a IlI-a a Maternită- | 
ții din Iași, ne istorisește un caz 
emoționant. Este vorba de I 
Ana Ursache din Iași (strada 7 I 
Noiembrie nr. 36), care a născut ’ 
la maternitatea ieșeană cel de-al I 
17-lea copil. Și mama și copilul I 
te simt bine. •

Ana Ursache are 39 de ani ■ 
Toți cei 17 copii — 8 fete și 9 
băieți — trăiesc și sint sănătoși. | 
Cel mare are 18 ani, iar cel mic 
— citeva zile. Din cei 17 copii, 
11 sint școlari și toți invață I 
foarte bine.

De 3 500 I 
de ani

De 
Culciu, 
fac săpături arheologice pentru 
dezvelirea unei străvechi și im
portante așezări umane datind 
de circa 3 500 de ani. Pînă în 
prezent au fost dezvelite 14 lo
cuințe care au fost construite 
la vremea respectivă la supra- 
față, 
fost 
stuf, 
meroase piese ceramice, piese 
de bronz, topoare, ace, brățări. 
Specialiștii Muzeului județean 
Satu-Mare continuă lucrările 
pînă la dezvelirea integrală a 
așezării.

cîtva timp, in comuna 
judeful Satu-Mare, se

din pămînt ars, și 
acoperite cu paie 
în ele s-au găsit

au 
sau 
nu-

Tocmai cînd 
își pierduse 
nădejdea

Un muncitor de la Depoul 
C.F.R. Simeria, județul Hune
doara, pe nume M. Silviu, nu 
putea să-și explice unde și cum 
pierduse portmoneul cu acte și 
cu peste trei mii de lei. A um
blat peste tot, s-a interesat pre
tutindeni pe unde avusese drum 
in ziua aceea, numai pe la can
tină unde luase masa nu se gin- 
dise să se ducă. In schimb s-a 
gindit Maria Crișan să-i facă 
omului bucuria, dindu-i port
moneul cu tot ce se afla in e.l 
tocmai cind își pierduse orice 
nădejde.

în cuvintarea la recenta ședință 
comună a C.C. al P.C.R. și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia, intre al
tele, necesitatea perfecționării conti
nue a activității de conducere, a or
ganizării producției și a muncii la 
toate nivelurile, pentru îndeplinirea 
in cele mai bune condiții a mărețe
lor obiective ale planului cincinal. 
Aceste sarcini pun nemijlocit în fața 
comuniștilor, a organizațiilor de 
masă și obștești, a tuturor instituții
lor culturale, obiective ce vizează 
dezvoltarea conștiinței socialiste, 
creșterea răs
punderii tuturor 
oamenilor mun
cii în realizarea 
sarcinilor econo
mice ce le revin, 
subordonând în
tregul proces e- 
ducativ finaliză
rii lor calitativa 
exemplare.

Printre obiec
tivele majore ale 
activității în do
meniul propa
gandei și muncii 
politice de masă 
se situează la 
loc prioritar for
marea și dezvol
tarea atitudinii 
înaintate față de 
muncă, crește
rea responsabili
tății patriotice a oamenilor, angaja
rea lor conștientă in înfăptuirea a 
tot ceea ce ne-am propus. Și jude
țul Ialomița — modificat struc
tural de prefacerile economice pe
trecute aici — își propune multe și 
de acum înainte. în sprijinul acestor 
sarcini, organizațiile de partid, co
muniștii găsesc un instrument efi
cient în numeroasele inițiative ce
iau naștere în procesul muncii și
care exercită un puternic rol mobi
lizator. Acțiuni ca : „Leu cu leu se 
adună milionul" (Combinatul de ce
luloză și hîrtie Călărași), „Valoarea 
lucrurilor mărunte", continuată cu 
„Contul de economii al secției" (în
treprinderea de confecții Călărași), 
„Să lucrăm o zi pe lună cu mate
riale economisite" (întreprinderea 
materialelor de construcții), „Onoa
rea noastră — marca fabricii" (între
prinderea de prelucrare industrială 
a legumelor și fructelor Fetești). „Eu 
produc, eu controlez, eu răspund", 
„Să lucrăm la 6 părți de ring" (Fi
latura de bumbac Slobozia) au con
tribuit și contribuie efectiv la ridi
carea eficientei economice, la obți
nerea unor însemnate economii de 
materii prime și materiale, la anga
jarea tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii în realizarea unor însem
nate sporuri de producție.

în același context, pornind de la 
ponderea mare pe care o deține a- 
gricultura în economia județului, 
munca politico-educativă privește cu 
deosebire valorificarea superioară a 
pămîntului, a condițiilor existente in 
Bărăganul ialomițean, în scopul 
creșterii producției vegetale și ani
male. De un larg ecou se bucură în 
acest sector important al economiei 
noastre inițiativele „Vecine, ascul
tă-mi sfatul !“, ..Să realizăm lucrări 
în valoare de 13 lei cu fiecare litru 
de motorină consumat" etc., ele vă- 
dindu-și rolul educativ și, mobiliza
tor în campania de vară, care se află

gă a problemelor în partid, în dife
rite organisme sociale, nu este un 
scop in sine, ci presupune găsirea în 
comun a soluțiilor practice celor mai 
bune. Un exemplu din cele mai 
actuale : participar/ii la Congre
sul educației politice și al cul
turii socialiste au purtat fructuoa
se dialoguri cu oamenii despre sar
cinile ce rezultă din congres, cu a- 
cest prilej fiind evidențiate atît re
zultatele bune, cît mai ales neim- 
plinirile colectivelor respective, cău- 
tindu-se căile concrete, metodele 
cele mai eficiente de rezolvare a a- 
cestora. Paralel, se organizează ac

Cum se desfășoară munca 
politico-educativă... așa sint 

și rezultatele muncii in producție

în plină desfășurare, cu rezultate 
mulțumitoare.

Avind drept călăuză documentele 
adoptate de Congresul educației po
litice și al culturii socialiste, munca 
de partid este orientată spre apli
carea în viață a ideilor de inestima
bilă valoare desprinse din aceste 
documente, în mod deosebit din Ex
punerea secretarului general al par
tidului nostru, pe baza cărora au 
fost revăzute și îmbogățite toate 
planurile de acțiune. Programul unic 
de activități politico-educative și 
cultural-artisti-ce pe semestrul al 
II-lea, Ia realizarea căruia participă 
toate organizațiile de masă și' 
obștești, unitățile din sistemul așe
zămintelor culturale, școlile, sub 
conducerea nemijlocită a organelor 
și organizațiilor de partid — pro
gram menit să contribuie la dezvol
tarea și formarea multilaterală a o- 
mului, la înțelegerea aprofundată de 
către acesta a îndatoririlor sociale 
ce-i revin în dubla calitate de pro
prietar și producător — este inti
tulat sugestiv : „Oameni, conștiințe, 
fapte".

Ne străduim să aplicăm cît mai 
consecvent ideea evidențiată în re
petate rînduri de conducerea parti
dului — și anume că dezbaterea lar

țiuni de popularizare a legilor, un 
accent deosebit punindu-se pe expli
carea unor capitole, articole, preve
deri ale Legii fondului funciar. Toate 
aceste acțiuni urmăresc concentrarea 
eforturilor comuniștilor, ale locuito
rilor satelor mai ales la înfăptuirea 
punct cu punct a programului de 
dezvoltare economică și edilitar-gos- 
podărească a localităților.

In sfera de preocupări a organiza
țiilor noastre de partid intră și cu
prinderea în ample activități educa
tive a navetiștilor. Din că în ce 
mai des și cu tot mai mare eficiență 
au loc acțiunile „Acasă Ia navetiști" 
sau „Fiii uzinei, fiii satului", cu pri
lejul cărora conducători de unități 
industriale, ingineri, maiștri se de
plasează în localități din care provin 
un număr mai mare de muncitori 
industriali, unde se poartă discuții 
cu consătenii, cu rudele, cu organele 
locale de partid și de stat.

Un cuprinzător program de acti
vități — care se vor desfășura pe 
parcursul unui an și care pregătesc 
sărbătorirea in județ a unui secol 
de Ia cucerirea independentei de 
stat a României — a fost declanșat, 
din inițiativa comitetului județean 
de partid, sub denumirea „Eroica", 
în acest cadru, pe șapte șantiere 
arheologice locale au început săpă

«i

Chilipirgiii 
si escrocul
•

— Sint reprezentantul unei 
firme străine și mă ocup cu 
achiziționarea de cai. împrumu
tă-mi, te rog, 2 500 lei și n-o 
să-ți pară rău — i-a spus, pe 
tonul cel mai firesc din lume, 
Ștefan Samuilă, din Tărlungeni 
— Brașov, unei vechi cunoscute, 

N„ din Hălchiu.
i-a împrumutat 2 500 
după o săptămînă alți 

lei. în loc să-i înapoie-

-

% n

Noul centru civic al Tulcei

A.
A. N. 

lei, iar 
3 000 de ____
ze banii femeii, i-a arătat o sti
cluță cu un lichid incolor, jspu- 
nîndu-i : __ ' ' . ’ ’
care pot fabrica milioane de Iei, 
dar mai 
să-mi cumpăr aparatură". A. N. 
i-a mai dat escrocului citeva 
zeci de mii de lei.

într-un mod asemănător, Sa
muilă a buzunărit de bani pe 
M.M. din Păunești — Vrancea. 
pe A.M.B. din Alungeni — Co- 
vasna și pe alții. Depistat de 
miliție, escrocul va lua din nou 
drumul detenției, fiind recidi
vist, în timp ce amatorii 
chilipiruri fluieră a pagubă.

„E materia primă cu
am nevoie de bani

de

Nu mai 
sint bilete...

...pentru transportul in comun 
cu autobuzele din Tg. Jiu. De 
necrezut, dar adevărat. In seara 
zilei de 29 iunie, stațiile de pe 
traseul Gară—Pod din Tg. Jiu 
erau tixite de oameni, cei mai 
mulți fiind muncitori din schim
bul II din zona industrială de 
nord a orașului. In sfirșit, cu 
două minute înainte de ora 24 
și-a făcut apariția un autobuz, 
care s-a umplut chiar de la ca
pătul liniei. Dar abia s-au în
ghesuit oamenii — care cum au 
putut — in autobuz, că s-a și 
auzit glasul șoferului: „Degeaba 
v-ați urcat, că la prima vă dăm 
jos. Nu mai avem bilete de că
lătorie și gratis nu vă putem 
duce. Așa că mă retrag la garaj!“ 
Și, intr-adevăr, șoferul și incasa- 
toarea autobuzului (31-Gj-3714) 
s-au ținut de cuvînt. în zadar 
au încercat oamenii să-i îndu
plece, pentru că cei mai multi 
aveau abonament, că e noapte, 
că a doua zi merg din nou la 
lucru... Șoferul a virat spre 
garaj.

i zi merg din nou la 
Șoferul a virat spre

casei“ ?
La restaurantul „Pelican" din 

cartierul gălățean „Dunărea", la 
loc vizibil, un anunț cu litere 
de-o șchioapă : „Specialitatea 
casei — șnițel natur cu ceapă. 
Specialitatea bucătarului-șef — 
escalop de porc cu ciuperci. 
Specialitatea zilei — ciulama de 
pasăre". Deci:

— Aveți specialitatea casei 7
— Nu avem.
— Aveți specialitatea bucăla- 

rului-șef 7
— Nu avem.
— Aveți specialitatea zilei 7
— Nu avem.
— Atunci ce aveți 7
— Ce se vede.
Dar nu se vedea mai nimic. 

Poate tocmai asta o fi „specia
litatea casei".

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

ne- 
acei

Nu mai cautâ 
nod în papura 
într-o scrisoare a- 

dresată redacției noas
tre se arăta că Nico
lae Bușu, contabil- 
>ef al Fabricii de mo- 
rărit și panificație Pi
tești, se comporta in 
unitate ca un satrap. 
In loc să se ocupe de 
„problemele ce frămîn- 
tă unitatea noastră, el 
comite tot felul de 
abuzuri, care îngreu
nează buna desfășu
rare a activității". în 
scrisoare erau relatate 
apoi pe larg o seamă 
de ilegalități săvirșite 
de contabilul-șef. Pe 
de altă parte, se sub
linia „atitudinea 
demnă față de
muncitori care îi ara
tă diferite lipsuri pe 
linie de producție. De 
la o vreme, nu mai în
drăznește nimeni să-i 
spună ceva, că ime
diat îi și .găsește nod 
în papură și ajunge 
pînă acolo incit pro
pune desfacerea ile
gală a contractului de 
muncă al celui 
cauză".

Din verificările 
cute, se spune în _ 
punsul Consiliului 
popular al județului 
Argeș, răspuns contra
semnat și de un 
cretar al ~ 
județean 
P.C.R. 
parte la 
constatat _..
tate in sesizare sint in 
mare măsură juste. 
Nicolae Bușu se face 
vinovat de încălcarea 
normelor de etică și 
echitate socialistă, 
ceea ce-I face incom
patibil cu funcția de 
conducere pe care o 
deține. Materialele în
tocmite cu prilejul 
verificărilor au fost 
prezentate Comitetului 
municipal de partid 
Pitești, care a hotărît 
schimbarea ' lui din 
funcția de contabil-șef 
al F.M.P. Pitești și 
punerea sa la dis
poziția Întreprinderii, 
pentru a fi repartizat 
intr-un post corespun
zător pregătirii sale.

in
fă- 

răs-

se- 
Comitetului 
Argeș al 

care a luat 
cercetări, s-a 
că cele rela-

Lecția dată de 
colectivul secției

Organizația de par
tid de la U.F.E.T. Bă- 
beni, județul Vîlcea, 
ca și organizațiile ob
ștești din unitate au 
dus o serioasă muncă 
de educație cu Ion

Militaru, angajat la 
respectiva unitate. 
Spunem aceasta de
oarece din cele afir
mate în sesizarea sa 
adresată „Scinteii" și 
realitatea existentă — 
comunicată în răspun
sul Consiliului jude
țean al sindicatelor 
Vjlcea — rezultă gra
ve confuzii în ceea ce 
privește înțelegerea 
drepturilor și îndato
ririlor cetățenești ele
mentare. Pe scurt, el 
reclama că in unitate 
nu î se acordă dreptu
rile ce i se cuvin, deși 
muncește cot la cot cu 
ceilalți, că, la un mo
ment dat, a fost oprit 
să mai muncească — 
fapt deosebit de grav 
— și, in consecință, 
n^ci cîștigul realizat 
n-a fost ca al celor
lalți. Zelos nevoie 
mare, el nu a scă
pat prilejul să ara
te că unul din șefii de 
depozit face și drege, 
iar el a sesizat toate 
acestea forurilor ad
ministrative superioa
re. dar nu s-a luat 
nici o măsură.

Iată însă ce ne răs
punde. în legătură cu 
toate acestea, consi
liul județean al sindi
catelor : „Din cercetă
rile făcute și din dis
cuțiile purtate cu mun
citorii a rezultat 
Ion Militaru

■'scos de 
cherestea pentru fap
tul că 
păca cu
nu vrea să muncească 
la fel cu ceilalți mun
citori din formația de 
lucru, chiulea foarte 
mult ; cînd i se atră
gea atenția de către 
muncitori sau de șe-

că 
a fost 

la secția
nu se îm- 

disciplina.

Concis,

tul de brigadă îi în
jura, îi bîrfea și 
arunca bucăți 
restea peste 
fapt pentru 
fost pus în 
grupei de sindicat de 
peste 12 ori. Cu toate 
acestea, el nu a vrut 
să înțeleagă ajutorul 
colectivului de mun
că, ceea ce a făcut ca 
grupa sindicală să ho
tărască trecerea sa la 
secția lăzi, unde urma 
să lucreze individual 
la șipcuit șl nu în ca
drul unei formații de 
lucru, unde primea 
bani mulți fără mun
că". La acest fapt, ca 
și la celelalte, autorul 
scrisorii trebuie să 
mediteze foarte serios, 
cu atît mai mult, cu 
cit în răspuns se sub
liniază că „nici la data 
actuală nu se înca
drează în disciplina 
muncii, pleacă de la 
lucru, nu dovedește 
interes pentru reali
zarea sarcinilor de 
producție, creează în 
permanență discuții 
neprincipiale, nu vrea 
să asculte de nimeni 
atunci cînd i se spu
ne cum trebuie să 
muncească și să se 
comporte față de co
lectiv ; amenință în 
permanentă cu recla- 
mații și cu sesizări..."

Una dintre acestea 
ne-a venit și nouă, la 
redacție. Dar. după 
cum se vede, neînte
meiată. Ceea ce tre
buie să-i dea de gin
dit semnatarului ei, 
care confundă dreptul 
și îndatorirea cetățe
nească de a sesiza 
neajunsurile cu lipsa 
de răspundere vecină 
calomniei.

la obiect

le 
de che- 
picioare, 
care a 
discuția

județului Vîlcea : S-auConsiliul popular al
luat măsuri ca prin grupul de șantiere Lotru 
să fie curătat canalul, iar aluviunile să fie eva
cuate de pe terenurile numiților Tudor Alexescu, 
Mihai Tertereanu. Pavel Smeranda și Ion Ale
xescu, pentru ca aceștia să poată executa lucră
rile agricole. în privința satului Casata, s-au 
luat următoarele măsuri : stabilirea unui grafic 
pentru verificarea funcționării iluminatului pu
blic ; refacerea, cu sprijinul cetățenilor, a rigo
lelor și șanțurilor pentru scurgerea apelor pro
venite din ploi ; întocmirea documentației teh
nice de execuție pen(tru amenajarea torentului 
ce traversează satul,

C.I.R.O.A. Brașov : Au fost luate măsuri deo
sebite la unitatea de șuruburi Tg. Secuiesc pen
tru lichidarea tuturor pozițiilor restante, cu 
prioritate ia I.M.U Bacău. Conducerea între
prinderii a dat un avertisment celor responsabili 
de situația creată. Mulțumim ziarului „Scînteia" 
pentru semnalarea unor deficiente privind res
pectarea obligațiilor contractuale la întreprinde
rea de șuruburi.

Neculai ROȘCA

turi sistematice, de punere in va
loare a unor monumente istorice de 
mare importantă pentru istoria po
porului român. Organizînd aici vi
zite de documentare, prelegeri des
pre trecutul de luptă al poporului 
nostru și prezentul socialist al pa
triei, dezvoltăm admirația față de 
tradițiile strămoșești, acționăm con
secvent pentru stimularea mindriei 
față de realizările acestor ani. a dra
gostei și devotamentului față de pa
tria socialistă.

Efervescenta activitate politică și 
organizatorică desfășurată de organi
zațiile de partid, rezultatele pozitive 

obținute în eco
nomia județului 
nu ne pot opri 
însă să apreciem 
cu toată exigen
ța întreaga mun
că dusă pe plan 
educativ, să nu 
vedem deficien
tele care se mai 
întregistrează. A- 
baterile de la 
disciplina muncii 
nu au fost încă 
înlăturate pre
tutindeni, timpul 
de lucru nu este 
în toate cazurile 
și în toate unită
țile suficient uti
lizat ; în agricul
tură, participarea 
la muncă în vîr- 
furile de campa

nii nu este pretutindeni cea nece
sară.

Experiența pe care am cîștigat-o 
ne dovedește că prin folosirea judi
cioasă. atentă a tuturor pîrghiilor 
muncii politico-educative, aceste ne
ajunsuri pot fi înlăturate. Sîntem 
hotăriți să acționăm ferm, susținut, 
prin toate mijloacele muncii politi
co-educative de masă pentru asigu
rarea ritmicității, îmbunătățirea ni
velului tehnic și a calității pro
ducției, pentru creșterea produc
tivității, reducerea consumurilor 
materiale, pentru realizarea exem
plară a angajamentelor ce ni le-am 
asumat în 1976 și în întregul cin
cinal in industria si agricultura 
județului — și orientăm toate orga
nizațiile de partid în aceste direcții. 
Măsurile politico-educative pe care 
le-am inițiat și vom continua să le 
luăm își vor găsi corespondentul, e- 
ficiența scontată în rezultatele în 
producție. îndeplinirea tuituror aces
tor sarcini va fi dovada cea mai si
gură că am înțeles pe deplin ce în
seamnă conștiința socialistă în ac
țiune.

Gheorghe GEODEANU 
secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R.

..........
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Militant de seamă al mișcării
muncitorești din țara noastră

Era in aprilie 1906. Lucrătorii de 
la mai multe ateliere de cizmărie 
din București se aflau în grevă. 
Patronii au cedat în cele din urmă, 
consimțind la satisfacerea revendică
rilor greviștilor. Succesul luptei lu
crătorilor cizmari a fost asociat de 
numele unui tînăr energic, entuziast 
care, așa cum remarca o publicație 
muncitorească, „a depus atita devo
tament, că ajunsese la epuizare".

Tînărul era Constantin Popovici, 
cel ce avea să devină, datorită devota
mentului său față de cauza socialis
mului, însușirilor sale de militant 
revoluționar, unul dintre conducă
torii de frunte ai vechii noastre miș
cări muncitorești

Născut într-o familie de țărani să
raci, cunoscînd apoi viața grea a 
muncitorimii ca ucenic și apoi ca lu
crător cizmar într-un atelier din 
Iași, s-a legat din 
fragedă tinerețe 
de mișcarea mun
citorească, deve
nind în anul 1894 
membru al Clu
bului social-de
mocrat din Iași.

Peste cîțiva ani 
va părăsi 1 Iașiul, 
stabilindu-se de
finitiv la 
me cînd 
că se afla 
de reorganizare. El se va afirma ca 
unul dintre cei mai apreciați condu
cători ai mișcării sindicale. Ales se
cretar al Comisiei generale a sindica
telor la Congresul P.S.D. și ai mișcării 
sindicale din 1912, a deținut această 
funcție timp de aproape un deceniu. 
S-a remarcat și ca publicist, demas- 
cînd în coloanele presei muncitorești 
— „România muncitoare", „Tribuna 
transporturilor", „Cizmarul" etc. — 
condițiile grele de muncă și de trai 
ale lucrătorilor din fabrici și ateliere, 
chemînd la organizare și luptă.

în anii primului război mondial, 
C. Popovici, împreună cu I. C. Fri
mu, Al. Constantinescu, Gh. Crlstes- 
cu, Ecaterina Arbore și alți militant! 
socialiști rămași în București sub o- 
cupația germană au constituit un 
grup ilegal socialist care a mobilizat 
muncitorimea și populația Capitalei 
la acțiuni hotărite împotriva cotro
pitorilor.

După încheierea războiului, în con
dițiile în care marile bătălii de cla
să ce au culminat cu greva gene
rală din octombrie 1920 au eviden

țiat cu pregnanță imperativul creării 
unui partid de tip nou, capabil să 
organizeze și să conducă clasa mun
citoare la îndeplinirea misiunii sale 
istorice. Constantin Popovici s-a nu
mărat printre cei care au mili
tat pentru transformarea partidu
lui socialist în partid comunist. A 
făcut parte din delegația socialistă 
română care în toamna anului 1920 
a purtat la Moscova discuții cu re
prezentanții Internaționalei Comu
niste, exprimînd adeziunea pentru 
reorganizarea mișcării socialiste pe 
baza principiilor partidului revolu
ționar al clasei muncitoare. Reîntors 
în țară, n-a putut participa — fiind 
arestat — la Congresul din 8 mai 
1921. care a marcat crearea Partidu
lui Comunist Român.

Eliberat în 1922, el se integrează 
mișcării socialiste.

100 de ani
de la nașterea 

lui Constantin Popovici
București, într-o vre- 
mișcarea muncitoreas- 
într-un amplu proces

i *
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Foto : S. Cristian

Posibilitățile locale mai bine
valorificate

dar. nefiind de 
acord cu unii din
tre conducătorii 
ei de dreapta, se 
desprinde în ia
nuarie 1933 din 
P.S.D., înființind 
Partidul Socialist, 
în toamna acelu
iași an, acesta se 
unifică, pentru 
scurt timp, cu 

Independent, con- 
Ghelerter, formind 
Unitar.

pe 
se

c. 
cu 
de

Odată cu dezvoltarea eco- 
nomico-socială a județului 
Tulcea, serviciile publice 
din satele și orașele sale 
au cunoscut in ultimii ani 
—'cu toate greutățile speci
fice acestei zone — o di
versificare continuă, reușind 
să satisfacă mai bine ce
rințele populației. Bună
oară, volumul serviciilor o- 
ferite locuitorilor din me
diul urban de către unitățile 
cooperației meșteșugărești 
a fost in 1975) cu 56 Ia sută 
mai mare decit în anul 1971, 
iar cel al serviciilor coope
rației de consum din me
diul rural cu 32 la sută mai 
mare. Totuși, față de eco
nomia județului Tulcea, 
care înregistrează un ritm 
înalt de dezvoltare, supe
rior mediei pe țară, fapt 
care atrage după sine im
portante prefaceri de ordin 
social, organizatorii servi
ciilor publice nu și-au pro
pus o extindere corespun
zătoare a unităților presta
toare pentru anii ce ur
mează.

în condițiile în care în 
jumătate din comunele ju
dețului activează in prezent 
mai puțin de 5 profile de 
servicii, în condițiile în care 
4 comune nu au frizerie, 6 
comune nu au croitorie, iar 
jumătate din numărul co
munelor nu au cizmărie — 
ca să nu mai vorbim de 
faptul că în nici o comună 
nu sint organizate ateliere

de reparare a obiectelor de 
uz casnic — în programul 
județean de dezvoltare a 
serviciilor publice se pro
pune un nivel de creștere 
a volumului de prestații 
pentru actualul cincinal cu 
mult sub nivelul mediu sta
bilit pe țară prin Progra-

specțivă prevede și in con
tinuare cele mai mici rit
muri de creștere pînă in 
1980 (Ceatalchioi — zero la 
sută, Crișan — 4 la sută, 
Grindu — 7 la sută, Pardi- 
na — 9 la sută, C. A. Ro- 
setti — 20 la sută). Sint 
ritmuri interioare mediei

Prestările de servicii la Tulcea

mul național de dezvoltare 
a prestărilor de servicii — 
respectiv, 62 la sută față de 
71,5 la sută.

Deși în programul jude
țean de dezvoltare a pres
tațiilor de- servicii către 
populație se menționează 
clar că pînă în 1980 in fie
care comună din județ tre
buie să funcționeze unități 
în 15 profile, iar la orașe 
în peste 40 profile, organi
zatorii serviciilor tulcene 
(U.J.C.M., U.J.C.C. ș.a.) 
n-au prevăzut pentru nici 
o localitate a județului — 
oraș sau comună — atin
gerea, pînă in 1980, a bare
melor minimale stabilite. 
Ba, mai mult: tocmai în 
comunele în care nivelul 
actual al ofertei anuale de 
servicii, raportat la numărul 
locuitorilor, este extrem de 
redus programul de per-

pe județ — stabilită la 62 
la sută.

Că este necesară o dez
voltare mult mai intensă a 
prestărilor de servicii în ju
dețul Tulcea ne-au confir
mat-o numeroși locuitori 
ai județului cu care am stat 
de vorbă în timpul raidu
lui nostru.

— Dacă al de remaiat o 
pereche de ciorapi, de e- 
xemplu, trebuie să pleci cu 
vaporul pînă la Tulcea — 
cale de 71 de kilometri — 
ne spunea Eugenia Pre- 
descu, din Sulina. Deși in
tr-o localitate ca a noastră
— cu peste 5 000 de oameni
— se puteau organiza în 
spatiile existente și alte 
activități apropiate profilu
lui unităților de servire pu
blică existente (avem în 
total 7 unități) cooperativa 
meșteșugărească nu a în
treprins nici o măsură in

ultimii ani. (Din păcate, 
nici pînă in I960, cooperația 
meșteșugărească nu și-a 
stabilit în programul său 
organizarea vreunei noi ac
tivități la Sulina — n.n.).

■ — La noi în comună, cu 
o populație de circa 3 000 
locuitori — ne spunea Gh. 
Ivanov, din comuna Steja- 
ru — rețeaua unităților de 
servire se rezumă la o 
croitorie, o cojocărie și o 
sifonărie. Pentru orice re
parație trebuie să ne depla
săm tocmai la Babadag.

în încheierea investigației 
noastre am solicitat opinia 
tovarășului Alexandru Ga- 
vriliuc, secretar al Comite
tului județean Tulcea al 
P.C.R., vicepreședinte al 
consiliului popular jude
țean:

— într-adevăr, programul 
județean de dezvoltare a 
serviciilor publice în pe
rioada 1976—1980 nu re
flectă corespunzător nivelul 
cerințelor și al posibilități
lor locale. în ce! mai scurt 
timp vom cere organizato
rilor de servicii de pe raza 
județului nostru să revadă 
prevederile de creștere, ra- 
portîndu-le la parametrii- 
cadru, cuprinși in Progra
mul național de dezvoltare 
a prestărilor de servicii și 
la cerințele, în continuă 
creștere, ale populației 
tulcene.

Mihai IONESCU

(Urmare din pag. I)
puțin adevărat că, Ia toate 
bunele rezultate obținute in 
lupta pentru ridicarea cali
tății muncii noastre, un rol 
important îl joacă Însuși 
C.T.C.-ul — intervin Idsif 
Bobescu și Simion Rus, șefi 
de echipă la reductoare.

— Nu „iartă" nimic ?
— Evident ; dar nu în asta 

constă valoarea participării 
lor la ridicarea continuă a 
calității producției.

Și Simion Rus ne explică 
noua metodă de lucru a 
C.T.C.-ului, cea „activă". De 
exemplu : felul în care lu
crează Alexandru Sep (fost 
muncitor specialist in secția 
pe care astăzi o controlează). 
Acesta nu așteaptă placid 
la bancul de probă sosirea 
agregatelor pe care le are 
de verificat ; lucrul lui înce
pe in secție, printre cei ce 
execută - efectiv agregatele. 
Și. ori de cite ori este cazul, 
intervine. Acționează pre
ventiv, nu așteaptă „la coti
tură" cu ștampila „respins" 
într-o mină și cu tușiera în 
cealaltă I

„Mă interesează cum pro
duc eu, dar și cum își reali
zează sarcinile profesionale 
tovarășul de lingă mine". „Pe

lucrul făcut de noi nu scrie 
că executantul a avut 16 sau 
61 de ani". Prima dintre a- 
ceste devize am întîlnit-o în 
întreprinderea mecanică Ti
mișoara ; pe cea de-a doua 
— la S.M.A. Orțișoara din 
același județ. Ambele subli
niază însă unul și același lu
cru : imperativul exigenței și

pot fi admise, dar, odată ivi
te, adesea nu pot fi nici mă
car corectate. O semănătură 
de toamnă, să zicem, nu poa
te fi mai întîi ratată, 
băgată in menghină și
dreptată. Nimeni nu poate 
nici să aducă timpul înapoi, 
nici să impună culturii în 
cauză o altă tehnologie. După

Partidul Socialist 
dus de dr. L. 
Partidul Socialist

în anii care au urmat, în condi
țiile creșterii pericolului fascist, 
partidul comunist a militat cu 
consecvență pentru unirea tuturor 
forțelor democratice și patriotice 
pentru apărarea independenței și su
veranității țării. Constantin Popovici 
a înțeles aceste imperative, desfă- 
șurînd, alături de comuniști, nume
roase acțiuni pentru făurirea unui 
larg front patriotic antifascist 
care îl numea „un dig de care să 
spargă talazurile dreptei".

Partidul Socialist condus de 
Popovici a stabilit strinse legături 
Blocul Democratic — organizație
masă condusă de P.C.R. — încheind 
la 26 noiembrie 1935 o înțelegere în 
vederea desfășurării pe un plan larg 
a luptei antifasciste. Acordul, se 
sublinia în protocol, este expresia 
frămintării și acțiunilor mulțimilor 
muncitoare pentru unirea tuturor 
forțelor progresiste spre a împiedica 
ascensiunea fascismului.

în luna următoare, Partidul So
cialist, condus de Constantin Po
povici. a încheiat o înțelegere de 
front popular cu Blocul democratic și 
Frontul plugarilor, la care a aderat 
apoi și Uniunea oamenilor 
cii maghiari 
acordul semnat 
1935 se făcea 
mare la lupta ... .. _
Țebea, din ținuturile lui Horia și ale 
Iui Avram lancu, luptători pentru li
bertate și dreptate socială, ne adre
săm întregului popor din această tară 
și tuturor organizațiilor... tutu
ror asociațiilor de meseriași, co
mercianta funcționari, pensionari și 
intelectuali, cum și 
muncitorești, politice și 
să se alăture acțiunii noastre 
tru a înfăptui cu un 
devreme, adevăratul Front popular, 
între toate forțele democratice din 
România, singura chezășie a luptei 
pentru libertate și pace". Acțiunea 
unită a adus forțelor democratice o 
serie de succese in alegerile parla
mentare parțiale din județele Me
hedinți și Hunedoara din 1935, ca și 
la cele comunale din 1937. Constan
tin Popovici a militat și in anii ce-au 
urmat împotriva pericolului fascist, 
pentru apărarea independenței și su
veranității naționale.

A murit la 1 septembrie 1940. Viața 
și activitatea sa, dăruite în întregi
me cauzei muncitorimii, lupta con
secventă pentru libertate *și socia
lism, alături de cei mai înaintați fii 
ai acestui pămînt — comuniștii — îl 
situează la loc de seamă in galeria 
militanților mișcării noastre munci
torești.

mun-
România. în
6 decembrie 
vibrantă che

ia

din
la
o

comună: „De

organizațiilor 
sindicale, 

pen- 
ceas mai

Florian TĂNASESCU

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ 
Se dezvoltă 

baza materială 
a turismului

Situate în locuri pitorești, 
cabanele și popasurile turistice 
Plăeșu, Potoci, Ardeluța, Durau, 
Dochia sau 7 Noiembrie — toa
te din județul Neamț — cunosc 
în aceste zile o 
de vizitatori, atit 
de peste hotare, 
ciului județean 
aceste apreciate 
locuri de popas au fost luate 
din timp măsuri pentru diver
sificarea serviciilor și îmbogă
țirea meniurilor. De asemenea, 
în orașul reședință al județului 
— Piatra Neamț — după darea 
în folosință a hotelului „Cen
tral" cu 11 etaje, a fost inau
gurat și un popas turistic situat 
pe frumoasa vale a Bistriței. 
Aici, vizitatorii au la dispoziție 
căsuțe cochete, un grup social, 
popicărie etc. (Ion Manea).

cadrul uneia dintre brigăzi 
o întrecere colegială mai a- 
parte. în fiecare primăvară, 
cind porumbul se înalță 
deja de citeva palme deasu
pra pămintului, toți mem
brii brigăzii ies în cimp alt
fel decit de obicei. Fără 
tractoare sau alte utilaje 
agricole. îmbrăcați de sărbă-

Control și autocontrol

indiferent 
îndeplinită, indi- 

virstă. în plus, se 
evidență necesita- 
transmite tinerei 
nu numai „cultul

autoexigenței 
de munca 
ferent de 
scoate în 
tea de a 
generații 
muncii", dar și „cultul ca
lității".

— însoțirea controlului de 
calitate de autocontrol este, 
desigur, o preocupare perma
nentă a fiecărui colectiv — 
ne-a declarat comunistul Pe
tru Genzer, tractorist la 
S.M.A. Orțișoara. Cu atit 
mai mult lucrul este valabil 
la noi, mecanizatorii. în 
'cimp, lucrul in dorul lelii, 
cirpăceala nu numai că nu

unii, lucrul în cimp, unde 
„nu te vede nimeni", este e- 
chivalent cu lucrul făcut 
„cum vrei" și „cum te pri
cepi". (Mentalitate falsă, ale 
dărei consecințe ies la ivea
lă odată cu prima sămînță 
încolțită !). Da. lucrăm „sin
guri" ; cu atit mai mult insă 
răspunderea noastră este mai 
mare, gradul nostru de con
știință trebuie să fie mai ri
dicat... Arătura este a noas
tră, recolta este a tării.

Ginduri asemănătoare
ne-au mărturisit și mecani
cii Constantin Bogdan și 
Gligore Bumb. Ginduri care, 
de cițiva ani. au generat in

toare. Apoi, în dreptul fie
căreia dintre tarlale, fac 
toți unul și același lucru : 
se pronunță cit ' 
sint rindurile 
înaltă și de 
cultura.

— întărirea 
personal, promovarea 
mai buni dintre membrii 
colectivului, pretutindeni — 
în industrie sau agricultură, 
în cercetare sau proiectare 
etc. — transformă zi de zi 
preocuparea pentru calita
tea muncii intr-o adevărată 
competiție — ne-a spus to
varășul Traian Șandor. se
cretar al Comitetului muni-

de drepte 
lanului, cît de 
omogenă este

exemplului 
celor

mare afluență 
din țară, cît și 
Prin grija ofi- 
de turism, in 

și solicitate

cipal de partid Timișoara. 
Totuși, unii înțeleg încă în
gust problema calității mun
cii. Pun semnul egal între 
cerința calității sporite a 
muncii și... calitatea noilor 
mașini și tehnologii. Cu alte 
cuvinte, așteaptă totul sau 
aproape totul de la ele. Or, 
cincinalul revoluției tehni- 
co-științifice înseamnă, nu 
numai introducerea tot mai 
accentuată a progresului 
tehnic, cît, mai ales, afir
marea plenară a conștiinței 
muncitorești înaintate, co
muniste, în promovarea tu
turor laturilor acestui pro
gres.

în context, lupta pentru 
calitatea muncii trebuie să 
devină tot mai mult o „cau
ză personală" a fiecăruia, să 
polarizeze preocupările edu
cative ale tuturor factorilor 
de răspundere. Calitatea, in 
sensul cel mai strict, cit și 
în sensul cel mai larg al no
țiunii — așa cum o reliefea
ză exigențele Codului etic 
— reprezintă un seismograf 
fidel al sporurilor conștiin
ței socialiste a fiecărui om, 
la fiecare loc de muncă.

Titus ANDREI 
Cezar IOANA
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CELEI DE A DOUA CUL TURI
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în unitățile agricole din 
județul Olt au fost recol
tate aproape toate cele 
8 600 ha cultivate cu orz.

„Trebuie să folosim fie
care clipă bună de lu
cru pentru a strînge repe
de și fără pierderi întreaga 
recoltă de păioase — ne 
spune inginer Nicolae Tă- 
bircă, directorul S.M.A. 
Vlădila. în numai trei zile 
am reușit să recoltăm în
treaga suprafață de 425 hec
tare cu orz ale cooperati
velor agricole de producție 
din raza noastră de activi
tate".

Așa se procedează și în 
alte stațiuni pentru meca
nizarea agriculturii. De alt
fel, pentru mărirea ritmu
lui la seceriș, biroul comi
tetului județean de partid, 
organele agricole județene 
au stabilit un amplu pro
gram de măsuri. Cu forța 
mecanică de care dispune 
județul Olt — 744 combine 
C-12 și 486 prese de balo
tat — secerișul poate fi în
cheiat în 15 zile bune de 
lucru, iar balotatul paielor 
în 25 de zile. Dar viteza 
zilnică la recoltarea celor 
84 000 hectare cu grîu cul
tivate în cooperativele agri
cole de producție din județ 
va fi mult sporită. Din ju-

dețele Brașov și Mureș au 
sosit în sprijin 110 combi
ne C-12 și 120 prese de ba
lotat. Pe lingă acestea, din 
stațiunile din nordul jude
țului, unde secerișul griu-

sudul județului, urmînd ca 
apoi, pe măsură ce grîul 
ajunge la maturitate, să 
concentrăm forța mecanică 
în nord.

Intr-adevăr, un mare nu-

După combină - 
plugul, după plug 

semănătoarea
Măsuri pentru organizarea muncii in flux

lui va începe mai tîrziu, au 
fost trimise în sud 110 com
bine și 556 prese 
lotat.

— în acest fel — 
cizează ing. Vasile 
directorul direcției 
județene — în 
9—10 zile bune de lucru 
vom încheia secerișul in 
cooperativele agricole din

de ba-

ne pre- 
Ciuciu, 

agricole 
maximum

măr de combine și prese 
de balotat lucrează în coo
perativele agricole din lun
ca Dunării și cea a Oltului 
de jos, acolo unde, la sfîr
șitul săptămînii recent în
cheiate, s-a terminat strîn- 
sul orzului și unde 
cut din plin la 
șui griului. Că 
o bună organizare

s-a tre- 
seceri- 
există 

a mun-

cii ne-o dovedește și fap
tul că se lucrează în flux' 
continuu. îndată după com
bine, presele prevăzute cu 
sănii balotează paiele, ce 
sînt depozitate la ca
petele tarlalelor; vin apoi 
tractoarele cu pluguri c^are 
revarsă brazdă crudă și, în
tr-o zi-două, terenul este și 
însămînțat cu culturi du
ble. Au fost însămințate 
culturi duble pe o suprafa
ță de 4 750 hectare.

La recenta analiză făcu
tă de biroul comitetului ju
dețean de partid s-au mai 
inițiat și alte măsuri care 
să conducă la desfășurarea 
în condiții optime a recol
tării : descărcarea din mers 
a combinelor, stabilirea 
unui program de sosire a 
mijloacelor de transport la 
bazele de recepție, elibera
rea terenului cu toate mij
loacele disponibile (sănii, 
atelaje etc.), efectuarea a- 
răturilor și pregătirea te
renului noaptea, precum și 
semănatul imediat a doua 
zi etc. Sînt măsuri care 
vor conduce, fără îndoială, 
la strîngerea recoltei in 
timp optim și fără pierderi.

Emlllan ROUĂ
corespondentul „Scînteii'

din Vlădila-Olt înfâțișeazâ aspecte de la efectuarea lucrd-Instantaneele surprinse pe terenurile cooperativei agricole din Vlădila-Olt înfâțișeazâ aspecte de la efectuarea lucră
rilor de bazâ : dupâ recoltarea orzului (fotografia din stingă), la cel mult 48 de ore, semânâtorile au trecut la 

însâmințarea porumbului pentru boabe (fotografia din dreapta) Foto; Nicu Ciorei

go

ÎN LIVEZI

COMBATEREA DĂUNĂTORILOR
impune acțiuni organizate bine și la timp

Lunile mai, iunie, iulie și, într-o 
oarecare măsură, luna august consti
tuie perioada cea mai prielnică pen
tru dezvoltarea principalilor inamici 
ai pomilor ; temperatura și precipi
tațiile sint favorabile ; organele po
milor se găsesc în stadiile de vege
tație cele mai vulnerabile (frunzele 
și lăstarii în creștere, fructele în for
mare sau pîrgă). Ca atare, combate
rea dăunătorilor care atacă pomii in 
perioada actuală are o deosebită în
semnătate.

RAPĂNUL, cea mai păgubitoare 
boală la măr și păr, se recunoaște u- 
șor după petele care apar pe frunze ; 
la început, ca ușoare decolorări, după 
care devin brune, iar frunzele se de
formează și încep să cadă. Atacul de 
rapăn se manifestă și pe fructe, pe 
care apar, de asemenea, pete brune, 
se produc crăpături ale pieliței, nu
meroase fructe căzîind de pe ramuri 
înainte de pîrgă. Timpul ploios și 
călduros favorizînd dezvoltarea rapă
nului, sint necesare un număr mai 
mare de tratamente, uneori la 10—12 
zile.

La măr, în special la soiul Io- 
nathan, pagube deosebite în această 
perioadă poate produce FAIN AREA, 
boală care atacă1 lăstarii în creștere și 
rozetele de frunze. Pe organele ata
cate apare o pîslă albicioasă. Tot 
atit de periculoasă este făinarea 
și în livezile de piersic, la care 
atacul este din ce în ce mai in
tens spre sfîrșitul verii și în toamnă. 
Făinarea se combate de obicei prin 
5—10 tratamente in perioada de ve
getație. Limitarea atacului se face, de 
asemenea, prin ruperea și arderea 
lăstarilor și rozetelor atacate.

La speciile sîmburoase (cireș, vi
șin. cais, piersic, prun), daune impor
tante generează boala cunoscută sub 
numele de ciuruirea frunzelor. La un 
atac puternic, frunzele cad in între
gime din pomi încă din lunile iunie- 
iulie, fenomen accentuat și de o altă 
boală denumită antracnoza frunzelor. 
Atacul pe ramuri și pe fructe în pri
mele stadii de formare se manifestă 
prin apariția unor pete circulare de 
culoare brună. Piersicul mai este, în 
plus, ținta atacului unei boli deosebit 
de păgubitoare : bășioarea frunzelor. 
Frunzele atacate se deformează pu
ternic și cad înainte de vreme. Anii 
ploioși sînt cei mai favorabili pentru 
dezvoltarea acestei boli. Prin apli- • 
carea a 3—4 tratamente în cursul pe
rioadei de vegetație, se reușește com
baterea integrală a acestor boli.

PRODUSELE CHIMICE (FUNGI
CIDE) folosite pentru combaterea bo
lilor enumerate mai sus sînt foarte 
numeroase. Pentru făinare se poate 
folosi unul din următoarele fungi
cide : Karathan, sulf muiabil, zeamă 
sulfocalcică Benlate, Topsin. Acricid.

Alături de boli, pagube tot atit de 
mari la pomii fructiferi produc NU
MEROASE SPECII DE INSECTE, 
dintre care deosebit de dăunător in

această perioadă este păduchele din 
San Jose. Atacă ramurile și fructele 
la peste 200 specii pomicole și fores
tiere. Pe ramuri și fructe, acolo unde 
se fixează păduchele, apar pete de 
culoare roșie-violacee. Are 2—3 gene
rații pe an. Prima generație se des
fășoară in această perioadă (sfirșitul 
lunii iunie — început de iulie), iar a 
doua, de la 10—20 august și pină la 
căderea primelor brume. Combate
rea de vară se realizează prin 5—7 
tratamente. Eficacitatea tratamentelor

Lucrări urgente recomandate 
de specialiști

este determinată de momentul apli
cării acestora. în cazul păduchelui 
din San Jose, larvelș pot fi distruse 
numai în momentul cînd migrează pe 
organele pomilor. După fixarea și for
marea carapacei, insectele nu mai 
sînt vulnerabile la acțiunea substan
țelor chimice.

La fructele de măr și prun are loc, 
în perioada imediat următoare, des
fășurarea generației a doua a vierme
lui merelor și prunelor. Insectele 
adulte (fluturi) depun ouă pe frunze 
și fructe, din care, după 10—18 zile, 
apar larvele (viermii) care pătrund 
în fructe și provoacă căderea prema
tură a acestora. Tratamentele trebuie 
efectuate înainte de pătrunderea lar
velor în fruct. Mulți cultivatori de 
pomi, mai ales din zonele sudice, afir
mă că soiul cutare de măr nu reu
șește deoarece nu „ține" fructele. 
Căderea fructelor este determinată 
tocmai de acest dăunător necombătut.

Majoritatea speciilor pomicole sînt 
atacate de o altă categorie de insecte 
denumită aphide. Este vorba de spe
cii de păduchi și pureci care apar 
sub formă de colonii pe frunzele și 
lăstarii tineri, hrănindu-se cu seva 
țesuturilor atacate. Frunzele și lăsta
rii se răsucesc, iar în cele din urmă 
se usucă. Tratamentele se aplică la 
apariția insectelor și, în special, la or
ganele atacate.

în ultimii ani, în livezi se constată 
un atac tot mai intens de_ păianjeni 
roșii și bruni (acarieni). 
colonii, pe partea inferioară 
zelor de măr, păr, piersic, 
du-se cu seva din țesuturi, 
se recunoaște după colorația .. 
cărămizie pe care o capătă frunzișul 
pomilor.

SUBSTANȚELE CHIMICE UTILI
ZATE pentru combaterea insectelor 
în perioada de vară se găsesc într-o 
gamă destul de largă, cele mai răs- 
pîndite fiind următoarele : Ethyl pa- 
rathion, Wophatox, Carbetox, Sino- 
ratox D E F 25. Zolone, Bromofos 35, 
Metasistox 50. Manipularea și folo-

sirea 
să se 
acestora fiind toxice pentru oameni 
și animale.

Foarte important este faptul că — Ia 
multe boli și insecte — coincid peri
oadele cînd acestea pot fi combătute. 
Pe această bază se folosesc tratamen
tele „complexe", la care în soluția 
pentru combatere se amestecă mai 
multe substanțe fungicide și insecti
cide. Amestecul de substanțe trebuie 
făcut numai pe baza recomandărilor 
din buletinele de avertizare, întrucit 
unele produse nu sînt compatibile și 
determină fenomene de fitotoxicitate 
pe organele pomilor. Stabilirea 
momentelor pentru aplicarea tra
tamentelor se face de către rețeaua 
de stații de avertizare, care, pe baza 
urmăririi permanente a biologiei ciu
percilor și insectelor, a condițiilor 
climatice și fazelor'de vegetație ale 
pomilor, anunță perioadele cele mai 
favorabile pentru combatere, substan
țele și concentrațiile care să se folo
sească.

Efectuarea rațională a tratamente
lor in livezi și a tuturor celorlalte 
măsuri de îngrijire asigură sănătatea 
pomilor și o recoltă de fructe mare și 
de calitate superioară.

produselor insecticide trebuie 
facă cu mare grijă, majoritatea

Ing. Maria ISAC
din Centrala pentru leguma 
și fructe București

O

Trăiesc in 
a frun- 
hrănin- 
Atacul 

galben-

Utilaje de bună tehnicitate la întreprinderea 
„Nicoîina“ din lași

Atelierele C.F.R. „Nicolina" Iași, 
a căror existență trece de 70 de ani, 
au devenit, in ultimii ani. o puter
nică întreprindere mecanică profi
lată pe realizarea de mașini și uti
laje destinate șantierelor și con
strucției de drumuri. Lucrătorii și 
specialiștii acestei unități au reu
șit să producă centrale automate 
pentru betoane, echipamente pen
tru tractoare, buldozere, scarifica- 
toare etc.

creație tehnică 
ultimii ani la 
efectuat o se- 
ale procesului

Valorificîndu-se mai bine poten
țialul de gîndire și 
al întreprinderii. în 
„Nicolina" Iași s-au 
rie de modernizări
tehnologic. De asemenea, au fost 
asimilate și introduse în fabricația 
de serie noi produse cu performante 
tehnico-economice superioare. (M. 
Corcaci).

lot de locomotive pentru mind
Foto : S. Cristian

întreprinderea UNIO din Satu-Mare: o ultimâ verificare la un nou

• în JUDEȚUL BRĂILA, se
cerișul orzului a fost terminat 
în majoritatea unităților agri
cole. Terenurile de pe care s-a 
recoltat orzul sînt eliberate o- 
perativ, pregătite și insămînța- 
te cu culturi duble. Acest fapt 
a permis multor unități, între 
care se înscriu cooperativele a- 
gricole de producție Mircea 
Vodă, Stăncuța și „Grivița ro- 
șie“-însurăței, să raporteze 
și încheierea insămînțării pe 
întreaga suprafață de pe care a 
fost strinsă recolta.

• Ieri seară, în JUDEȚUL BI
HOR, mecanizatorii, cooperatorii 
și lucrătorii din întreprinderile 
agricole de stat au raportat 
minarea secerișului pe 
14 400 ha însămințate cu 
Concomitent cu încheierea 
coltatului la orz, pe aceste
prafețe au început lucrările de 
insămînțare și plantare a cultu
rilor duble, din care 1300 ha 
destinate legumelor. (Dumitru 
Gâță).

ter- 
cele 
orz.
re- 
su-

• Ieri, 5 iulie a.c., In JUDE
ȚUL ARAD a început recoltatul 
griului. La ferma nr. 10 a în
treprinderii agricole de stat Pe- 
cica, pe o tarla de 50 hectare 
cultivată cu grîu din soiul „Li
belula", a început lucrul o for
mație de 10 combine „Gloria", 
servită, printre alții, de meca
nizatorii loan Dragomir, Petru 
Erdeli, Andrei Siadik și Sieg- 
frid Hampel. în cursul zilelor de 
marți și miercuri, secerișul griu
lui va începe, după cum am 
fost informați, și la fermele 11 
și 9 ale aceleiași 
agricole de stat. 
Simioh).

întreprinderi 
(Constantin

VASLUI, re- 
se desfășoară

CONTRASTE
Inițiative și economii

CINCINALUL
denumiri 
precum :

Purtînd 
sugestive, 
„Economisirea în ofen
sivă", „Să lucrăm o zi 
pe lună cu metal eco
nomisit" sau „Nici un 
centimetru de țesătură 
irosit, totul valorifi
cat", aceste inițiative 
muncitorești din ma
rea întrecere socialis-' 
tă dau rezultate deo
sebite în unitățile in
dustriale din județele

Ploi reci
Depozi-

Suceava și Botoșani 
— comunică o in
formație „Agerpres". 
Este și firesc, întru
cit, pentru aplicarea și 
generalizarea acestor 
inițiative, muncitorii 
pun în valoare nebă
nuite resurse interne, 
priceperea și gindirea 
de buni gospodari. 
Rezultatele ? Econo
misirea, între altele, a

peste 3 000 MWh ener
gie electrică. 350 tone 
de benzină și 280 tone 
de combustibil conven
țional. Și, după cum 
se apreciază, colecti
vele respective nu se 
vor opri aici. „Ofen
siva" economisirii con
tinuă în interesul în
treprinderilor din cele 
două județe, al Între
gii țări.

(Urmare din pag. I)

peste îngrășăminte calde

• în JUDEȚUL 
coltatul orzului 
acum cu intensitate sporită de la 
o zi la alta. în cîteva zile a fost 
strinsă recolta de pe aproape 
2 000 de hectare. Duminică s-a 
muncit din plin pe terenurile 
întreprinderilor agricole de stat 
Fălciu. Vetrișoaia, Zorleni și 
altele, precum și ale. coopera
tivelor agricole Lunca Banului, 
Berezeni, Suletea, Fălciu, Cîrja, 
Viișoara, Vutcani, Pogonești din 
zona de centru și sud-estul ju
dețului. Potrivit programului a- 
doptat de biroul Comitetului ju
dețean de partid Vaslui, orga
nele și organizațiile de partid, 
conducerile trusturilor I.A.S. și 
S.M.A., unitățile agricole locale 
au luat măsuri pentru ca în 
această săptămînă să se înche
ie recoltatul orzului pe cele 
7 500 ha și. concomitent, să se 
treacă Ia recoltatul griului. 
(Crăciun Lăluci).

• Și in JUDEȚUL NEAMȚ 
a început secerișul. încă din pri
mele ore ale zilei de ieri, 5 iu
lie, toate cele 14 combine ale 
întreprinderii agricole de stat 
Roman se aflau grupate în la
nurile de orz de la ferma Cuci. 
Munca este organizată în flux 
continuu, toate forțele fiind gru
pate in trei formații speciali
zate pe lucrări. Astfel, o for
mație de combine recoltează, 
altă formație, dotată cu mij
loace mecanice, preia paiele gata 
tocate și le însilozează în a- 
mestec cu lucernă, <ar a treia 
formație se ocupă de arături și 
însămînțalul culturilor duble. 
Tot ieri a început secerișul or
zului și în cooperativele agri
cole din Gîdinți, Borlești, Ro- 
rrian și Moldoveni. (Ion Manea).

„Atențiune! 
tarea se face numai în 
locuri uscate". Acest 
avertisment este în
scris pe fiecare sac cu 
îngrășăminte1 chimice 
care iese pe 
combinatului 
Turnu-Măgurele. 
„gospodarii" de 
cooperativa agricolă 
„Zimnicea" din Zim- 
nicea, județul Teleor
man, l-au putut citi, 
nici mai mult nici mai 
puțin, de 160 de ori. 
pentru că în tot atiția 
saci au fost ambalate 
cele 8 tone de îngră
șăminte chimice com-

poarta 
de la 

Iar
la

plexe granulate procu
rate nu de

Iată însă
160 de saci cu îngră
șăminte complexe au 
fost „depozitați" sub 
cerul liber, chiar lin
gă sediul cooperativei 
agricole, așa, pentru ca 
să-i poată vedea și 
admira toată lumea. 
Consecința ? O bună 
parte din saci s-au 
rupt, iar îngrășămin- 
tele, supuse intempe
riilor, s-au pietrificat. 
„Știți, îngrășăminte- 
le erau calde 
le-am luat 
combinat și,

mult. 
că cei

cind 
de la 

din cau-

za 
din 
încerca să justifice si
tuația tov. Constantin 
Stingă, președintele 
cooperativei agricole. 
Apoi au căzut două 
ploi reci și am pățit 
necazul pe care îl ve
deți". Necazul, adică 
pierderea, este, după 
cum am mai spus, la 
vederea tuturor mem
brilor consiliului de 
conducere. Rămîne de 
văzut cine va băga 
mina în buzunar pen
tru a plăti... (I. Teo
dor).

aceasta, o parte 
saci au plesnit,

Irigații prin băltire?
Mai întîlnim si

tuații de degradare a 
unor terenuri fertile, 
datorate lipsei de răs
pundere tocmai din 
partea celor care au 
datoria de a aplica 
legea pentru apăra
rea pămîntului. Pe te
renurile cooperativei 
agricole Vilcele, jude
țul Ialomița, suprafețe 
mari de teren sînt 
acoperite de bălți. Și 
nu este vorba de o 
singură baltă, ci de o 
salbă de bălți, înși
ruite de-a lungul ca
nalului de aducțiu- 
ne a apei CS-4 al sis
temului de irigații 
Mihai Viteazul. O a- 
preciere sumară ară

tă că cel puțin zece 
hectare din cel mai 
fertil teren, în loc să 
fie cultivate, au de
venit punct de agre
ment pentru rumegă
toare. De unde provine 
apa? „Din canalul de 
irigații — ne explică 
cu seninătate tovarășul 
Cosma Bădulescu, șe
ful sistemului de iri
gații. Nefiind bine 
impermeabilizat. apa 
ajunge prin infiltra
ții, in exces, pe te
renurile agricole". Se 
pune însă întrebarea : 
cunoscîndu-se de mai 
mulți ani aceste defi
ciențe de amenajare, 
de ce întreprinderea 
de exploatare a lucră-

rilor de îmbunătățiri 
funciare din Călărași 
nu a luat din timp 
măsuri pentru reme
dierea lor ? Gurile re
le spun că tovară
șii de la sistemul 
Mihai Viteazul expe
rimentează astfel o 
nouă metodă de uda
re... aceea prin „băl
tire". Și o experi
mentează pe banii sta
tului, căci pagubele 
sint triple : teren de
gradat și scos din cir
cuitul productiv, apă 
adusă cu cheltuieli 
mari tocmai din Du
năre și irosită de po
mană și randament 
scăzut în funcționarea 
sistemului. Cam mult. 
(A. Papadiuc).

Lung e drumul de la Galați pînă la... Galați!
Doar cițiva kilome

tri despart lamino
rul de tablă de com
binatul siderurgic — 
ambele din Galați. în 
cit timp pot fi par
curși ? Cronometrat, 
cu tramvaiul, cam în- 
tr-o jumătate de ceas, 
în cazul ce-1 relatăm, 
această jumătate de 
ceas s-a metamorfozat 
in cîteva luni bune, 
căci drumul cu pricina 
este mult mai lung și 
trece neapărat prin 
București: de la Trus
tul de izolații pentru 
lucrări industriale la 
Ministerul Construc
țiilor Industriale și de 
aici la Ministerul In
dustriei Metalurgice.

în plus, 
le acestui 
rar de la 
Galați sint resimțite, 
simultan, tocmai la 
Iași și Craiova. Un a- 
devărat tur al țării. 
Iată de ce. Pen
tru închiderea ha
lelor de producție de 
la două importante u- 
nități constructoare de 
utilaje grele, una cra- 
ioveană, cealaltă ie
șeană, este necesară o 
anumită cantitate de 
tablă cutată de tip 
„Romcor". Furnizo
rul, laminorul de ta
blă, nu și-a onorat 
contractele decît în 
proporție de o treime.

Cauza? Celălalt fur-

consecințe- 
bizar itine- 
Galați... la

nizor, combinatul si
derurgic, n-a livrat 
laminorului tabla lisă 
necesară. Motivul: ne
cunoscut. Iar urma
rea: clasică. Note, a- 
drese, telefoane, tele
xuri, intervenții etc. 
etc. Toată lumea e de 
acord in principiu : 
cum, necum, tabla cu
tată trebuie imediat 
livrată pe cele două 
șantiere. Acord doar 
în principiu, 
ce lucrurile 
urnesc 
atunci, 
mine 
ce vor
structorii 
producție ? (C. Anto
nescu).

deoare- 
nu se 

din loc. Pînă 
problema ră- 

deschisă : 
închide 

halele
cu 

con- 
de

Optica neconstructivă... a unor constructori
Potrivit planului, la COMBINA

TUL DE PRODUSE SODICE DIN 
OCNA MUREȘ, la sfîrșitul primu
lui semestru al acestui an 
urma să se înregistreze, în domeniul 
investițiilor, importante scadențe : 
punerea în funcțiune a unei instalații 
și intrarea în probe tehnologice a al
tei instalații de fabricare a două 
noi produse chimice. Deci, un mo
ment de bilanț al activității desfă
șurate de constructor și beneficiar 
pentru realizarea investițiilor amin
tite, care au o deosebită însemnătate 
pentru colectivul combinatului în 
îndeplinirea sarcinilor de plan din 
primul an al cincinalului.

Cu o săptămînă înainte de sfîrși
tul semestrului I am participat la 
Ocna Mureș La o intîlnire dintre cei 
doi parteneri. Avind în vedere 
timpul scurt care a mai rămas pînă 
la termenele scadente planificate, 
era de așteptat ca analiza întreprin
să să ducă la lămurirea, intr-un spi
rit constructiv, de strinsă colaborare, 
a unor ultime detalii de execuție, la 
concentrarea eforturilor comune pen
tru încadrarea riguroasă în perioa
dele stabilite de realizare a inves
tițiilor. Nu s-a intimplat însă așa...

Dar să rememorăm cîteva secven
țe pentru a vedea cum au conlucrat 
constructorul și beneficiarul. încă 
de la începutul anului, pe șantier 
s-au acumulat serioase restanțe dato
rită activității necorespunzătoare a 
constructorului — T.C.M.R.I.C. Bucu
rești, lotul Ocna Mureș — care lu
cra cu efective reduse și insuficient 
organizat. în fața unei asemenea 
situații, in luna februarie a.c.. con
structorul și beneficiarul au întocmit 
împreună un grafic de recuperare a 
răminerilor în urmă. în scurtă vre
me însă, acest grafic. în loc să de
vină un instrument activ de impul
sionare a ritmului de lucru, a fost

compromis (aprecierea aparține be
neficiarului), transformat intr-o hîr- 
tie fără valoare practică. După un 
reviriment în luna martie, în apri
lie și mai realizările pe șantier s-au 
situat sub nivelul impus de grafic, 
în preajma scadentelor amintite, sta
diile fizice de construcții prezintă 
serioase întîrzieri. De altfel, pentru 
situația în care se află instalația ce 
urmează a fi pusă In funcțiune este 
elocvent următorul dialog purtat în-

voiau, parcă, să atragă atenția că 
pină la sfîrșitul lui august mai 
este încă timp. Alături, la noua 
instalație de producție, care tre
buie să intre în probe tehnolo
gice, se lucra de asemenea neorga
nizat, irosindu-se timpul de lucru 
cu plimbări și pauze inutile. Păreau 
mai degrabă a fi „constructori în 
vacanță", în vreme ce la noua in
stalație stadiile fizice de execuție 
prezentau rămîneri în urmă la casa

La Combinatul chimic din Ocna Mureș, 
două întreprinderi — cu același for tutelar - față în față 
cu termenele de punere în funcțiune a noilor obiective

tre ing. Vasile Mînăscurtă, directorul 
combinatului din Ocna Mureș, deci 
beneficiarul, și ing. Gheorghe Ze- 
riu, șeful lotului din localitate al 
T.C.M.R.I.C. București, deci con
structorul.

Constructorul : Nu se poate dis
cuta de recepția instalației la 30 iu
nie a.c.

Beneficiarul : Atunci, cind 7
Constructorul : La 30 august. Sînt 

de lămurit unele probleme la insta
lațiile electrice de la podul rulant, 
care nu sint clare. Au fost greșeli 
de proiectare la întregul obiectiv.

Beneficiarul : Dar nu putem lucra 
in bune condiții. Nu reușim să des
cărcăm vagoanele cu cocs și. din a- 
ceastă cauză, plătim locații mari.

Am vizitat șantierul respectiv, 
împreună cu tovarășul Traian Ma
rele, secretarul comitetului de 
partid de la combinatul din Ocna 
Mureș. Lucrătorii, in jur de 15, 
prin încetineala cu care munceau,

liftului și turnul de bicarbonat, la în
chiderea halei, hidroizolațiile de la 
hală, depozitul de materii prime și 
anexe. In plus, mai este de efectuat 
un volum mare de umpluturi și par
doseli. întîrzieri se constată și Ia 
instalațiile tehnologice de apă, ca
nal, rețelele electrice de forță și lu
mină. în comparație cu graficul 
elaborat în februarie, 36 diverse lu
crări sînt rămase în urmă. La intil- 
nirea amintită, paradoxal, construc
torul părea mai puțin preocupat de 
găsirea unor soluții rapide și efi
ciente de redresare a situației, chel
tuind energie și. uneori, făcind risi
pă de fantezie pentru a justifica 
restanțele, invocind. printre altele, 
unele întreruperi accidentale în ali
mentarea cu energie electrică pro
duse cu cîteva zile in urmă, deși, 
in condițiile unei temeinice organi
zări a muncii, in spirit de ordine șl 
disciplină, aceasta nu trebuia să 
aibă vreo influență.

Nici beneficiarul nu este absolvit 
de o parte de răspundere. Nu au 
fost aduse pe șantier utilaje pentru 
noua instalație chimică, cu toate că 
termenul de livrare a expirat. Prin
tre furnizorii restanțieri se află 
„Tehnofrig" din Cluj-Napoca, deoa
rece trebuia să expedieze unele agre
gate frigorifice încă de la sfirșitul 
anului trecut, așa cum prevedea 
obligația contractuală asumată, și 
I.U.C.F, Rimnicu-Vilcea, care avea 
datoria să trimită la Ocna Mureș, 
la 30 aprilie a.c., un vas de alimen
tare și un vas tampon. Alte utilaje 
au fost contractate de beneficiar cu 
diverși furnizori cu termene de li
vrare după 1 iulie a.c. : rezervoare 
cauciucate — furnizor I.U.C.F. Fă
găraș, ventilatoare de diferite tipuri 
— furnizor Fabrica de ventilatoare 
București

în privința asigurării condițiilor 
necesare începerii probelor tehnolo
gice, beneficiarul și constructorul 
împărtășesc puncte de vedere dife
rite, de parcă legea investițiilor nu 
ar fi aceeași și obligatorie pentru 
toți. Lipsa de unitate in opinii din
tre cei doi parteneri, de intervenție 
hotărîtă pentru lichidarea neajunsu
rilor surprinde cu atit mai mult cu 
cit ei fac parte din același minister, 
respectiv, Ministerul Industriei Chi
mice. Această „ceartă în familie" se 
soldează, din păcate, cu lipsa de or
dine in organizarea activității, cu 
nerealizarea la timp a producției sta
bilite prin plan. Se impune, de aceea, 
intervenția fermă și operativă a fo
rului de resort amintit, astfel îneît 
cele două obiective de investiții de 
la Combinatul de produse sodice din 
Ocna Mureș să intre in funcțiune cit 
mai grabnic.

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scînteii'

cărei justețe a fost pe deplin confir
mată de viață, de natură să garanteze 
creșterea continuă a avuției naționa
le și, pe această temelie solidă, ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor. Partea cea 
mai importantă a investițiilor este 
destinată ramurilor producției mate
riale, cu prioritate industriei. în 
esență, tocmai pe baza înfăptuirii 
prevederilor programului de investi
ții, repartizarea zonală judicioasă a 
forțelor de producție se va realiza în 
acest cincinal potrivit unei concepții 
științifice, de sistematizare planifica
tă și omogenizare a dezvoltării eco
nomice și sociale a teritoriului țării ; 
tocmai în acest cadru, industria va 
deveni preponderentă în fiecare ju
deț, volumul producției industriale 
minime pe un județ urmînd să ajun
gă la 10 miliarde lei, în profilul eco
nomic al unui număr de 17 județe 
apărind, în acest cincinal, subramuri 
moderne din construcția de mașini, 
chimie, metalurgie ș.a.

Sporirea potențialului economic al 
țării asigură, în actualul cincinal, 
condiții pentru înfăptuirea obiective
lor stabilite de Congresul al XI-Iea 
al partidului privind ridicarea nive
lului de trai, a gradului de civilizație 
materială și spirituală a poporului, 
în acest sens, se prevede creșterea 
însemnată a volumului de mărfuri 
destinate populației ; sînt asigurate 
fondurile necesare majorării venitu
rilor tuturor categoriilor de oameni 
al muncii, precum și fondurile pen
tru satisfacerea nevoilor social-cul- 
turale. Sint create premisele pentru 
realizarea unui amplu program de 
construcții de locuințe, îmbunătățirea 
dotării edilitar-gospodărești a orașe
lor și comunelor (in cincinal, 12(1 de 
centre comunale se vor transforma 
în orașe agroindustriale), dezvoltarea 
construcției de școli și internate șco
lare, cămine studențești, spitale, 
policlinici, complexe, sanatoriale, case 
de cultură, amenajări sportive, clu
buri muncitorești ș.a. Cu., alte cuvin
te, dacă avem în vedere atit preve
derile cincinalului devenit lege, cit 
și programele referitoare la produc
ția și desfacerea către populație a 
bunurilor de consum, la dezvoltarea 
industriei alimentare în perioada 
1976—1980, este limpede pentru fie
care cetățean al țârii că in centrul 
politicii partidului se află permanent 
omul, satisfacerea tot mai deplină a 
necesităților . sale materiale și spiri
tuale.

Realizarea obiectivelor cincinalului 
cere eforturi serioase, muncă și iar 
muncă, pentru mai mult, mai repede, 
mai bine și mai eficient. „Avem po
sibilități materiale — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — dispunem de 
capacități de producție, avem for
ța de muncă corespunzătoare pen
tru a realiza aceste obiective". 
Sintetizînd cu înaltă competență 
și largă viziune politică direc
țiile de acțiune pentru îndeplini
rea obiectivelor planului, secretarul 
general, al partidului aprecia că, 
acum, esențial este să acordăm maxi
mă atenție problemelor calitative ale 
cincinalului. Ca urmare, accentul tre
buie pus pe gospodărirea cu deosebi
tă grijă a resurselor materiale pro
prii, ridicarea nivelului tehnic și a 
calității produselor atît pentru eco
nomia națională și populație, cît și 
pentru export, creșterea in ritm sus
ținut a productivității muncii, ca fac
tor decisiv al amplificării avuției na
ționale, reducerea consumurilor și a 
cheltuielilor, sporirea eficienței — 
problema numărul unu a acestui an 
și cincinal .— convertirea uriașelor 
investiții în mașini, utilaje și instala
ții și nu în clădiri costisitoare ș.a. 
Din citirea și recitirea cuvîntării se
cretarului general al partidului se
desprinde cu deosebită forță că în
făptuirea obiectivelor cincinalului
depinde, în ultimă instanță, de mo
dul de organizare, îndrumare și con
trol, de disciplina și ordinea In toate 
sectoarele producției materiale, de 
concentrarea forțelor proprii ale cer
cetării pentru introducerea rapidă în 
practică a cuceririlor celor mai avan
sate în tehnică și tehnologie, în gin
direa economică și conducere, în 
fructificarea plenară a tuturor ener
giilor noastre. Un rol de prim ordin 
revine în aceste acțiuni comuniștilor, 
organelor și organizațiilor de partid, 
care au datoria de a asigura cunoaș
terea în profunzime a prevederilor 
cincinalului, explicarea și însușirea 
lor amănunțită — premisă esențială 
pentru mobilizarea colectivelor în 
vederea îndeplinirii lor. Secție cu 
secție de producție, întreprindere cu 
întreprindere, centrală cu centrală 
trebuie să vegheze ca sarcinile cinci
nalului să fie bine înțelese de fiecare 
lucrător — de la muncitor la direc
tor — ca, pretutindeni, să se creeze 
condițiile necesare realizării lor rit
mice și integrale.

Este remarcabil faptul că în primul 
semestru al cincinalului, planul in
dustrial s-a îndeplinit in bune con
diții, iar in agricultură rezultatele 
stringerii recoltei sint corespunzătoa
re, că în investiții, transporturi și in 
alte ramuri ale producției materiale 
s-au înregistrat realizări, existînd 
toate premisele ca prevederile planu
lui să fie înfăptuite. Aceste succese 
de la începutul cincinalului reflectă 
cu pregnanță realismul sarcinilor 
mari și complexe ce ne stau in față, 
caracterul profund științific al aces
tora, sînt o mărturie elocventă a fap
tului că întregul nostru popor — 
strins unit in jurul partidului, al 
secretarului său general — este 
hotărît să-și consacre energia și capa
citatea creatoare transpunerii în viață 
a prevederilor planului, a Programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României pe drumul lu
minos al comunismului.
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CUM VORBIM, (Urmare din pag. I)

Studenții la practică

CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE?
Fenomenul lingvistic al 

repetiției poate fi 
privit din două perspec
tive : 1. Ca procedeu ar
tistic, redînd, în ipostaze 
și cu nuanțe diferite, ideea 
de insistență ; 2. Ca unul 
dintre cele mai curente 
vicii de exprimare, prove
nind din „comoditate", din 
neglijență.

1.......cintă frunza verde,
cîntă floarea cîmpului, cîn- 
tă floarea muntelui, cintă 
nădejdea", spune Alecu 
Russo. în Cîntarea Româ
niei, însuflețit de o voioa
să încredere în viitorul 
neamului. în preajma mor- 
ții, Dan. căpitan de plai, 
dorește, cu ardoare, să re
vadă Moldova : „Ghirai, 
mă lasă, lasă, în ora mor- 
ții grele / Să mai sărut o 
dată pămîntul țării mele 1“ 
într-o frumoasă poezie 
populară, „perechea" luna- 
mîndra revine, de patru 
ori, cu puterea unei obse
sii, pînă la confundarea — 
în plan poetic 
două 
tate 
meia 
luna pe cer merge, / Ori 
mindra la
Ori 
Ori 
Pe 
Nu 
Ori _____  __ ______
/ Nu știu, luna e de vină, / 
Ori mindra nu vrea să 
vină". Un maestru al repe
tiției este Zaharia Stancu. 
Următorul Cîntec de dra
goste — transferat de scrii
tor din opera sa poetică în 
romanul Șatra — are vir
tuțile unei incantații. Re
petiția pătrunde textul cu 
melodia ei domoală. tără
gănată, insinuantă : „Eu 
sînt soarele tău și fără 
mine / Tu nu poți să tră
iești / Eu sînt aerul tău și 
fără mine / Tu nu poți să 
trăiești. / Eu sînt apa ta și 
fără mine / Tu nu pofi să 
trăiești. / Eu sînt piinea ta 
și fără mine / Tu nu pofi să 
trăiești. / Eu sînt somnul 
tău și fără mine / Tu nu 
poți să trăiești...". Mai e de 
adăugat că. în unele specii 
poetice „cu formă fixă" 
(glosă, rondel) revenirea, la 
intervale a anumitor ver
suri, este obligatorie. O 
formă îndătinată a repeti
ției o constituie refrenul.

2. Cînd repetiția nu ur
mărește un efect stilistio 

ca în cazurile amintite,

cărora li s-ar putea adăuga 
multe altele din domeniul 
artei oratorice — ci este 
rezultatul unei neglijențe, 
ea reprezintă un viciu de 
exprimare și trebuie să fie 
combătută și preintimpi- 
nată. Cîteva exemple din 
diferite publicații, mai cu 
seamă din cronicile lite
rare. plastice, sportive : 
„...expoziția de desene de 
Victor Brauner prezintă o 
selecție din seria 
desene' 
tul liric este un 
dialog liric, printr-o 
soare în sat. cu cei rămași 
acasă. Satul nu rămine

celor 82
„Alteori pretex- 

imaginar 
scri-

ția eminesciană. în primul 
rind, nuvela Cezara. Data 
la care a fost scrisă nuvela 
nu poate fi fixată cu pre
cizie, cel puțin pe baza da
telor ce le avem pină a- 
cum". La fel de reproba
bile sînt, 
fragment, 
nuvela...
datelor.

înlănțuirea nemijlocită a 
mai multor substantive de 
același gen, în același caz 
— e vorba de genitiv — se 
încadrează în sfera repeti
ției „gramaticale" : „nece
sitatea perpetuării mani
festării", „capacitatea ob-

în acest scurt 
și alte reluări : 
nuvela. Data...

I

fost salvatoare. Un ultim 
exemplu : „linearitate fili- 
formă". Materialul pre
zentat mai sus vădește din 
partea unora dintre vorbi
tori o condamnabilă nepă
sare față de rosturile so
ciale ale limbajului, față 
de bogăția, frumusețea și 
expresivitatea graiului stră
moșesc.

Tocmai asemenea factori 
ne stau întrajutor. cînd 
încercăm să ferim expri
marea noastră de balastul 
repetițiilor. Mijlocul cel 
mai eficace în această pri
vință îl constituie apelul 
la disponibilitățile sinoni-

Virtuțile și viciile »

a celor 
tărimuri, reprezen- 

de Selene și de fe- 
iubită : „Nu știu.

/ 
/ 
/ 
/ 
/

izvor trece, 
luna s-a-ntunecat, 

mindra s-a supărat 
drăguțul ei din sat. 

știu, luna învechește, 
mindra se veștejește.

„repetiției6*
numai un tărîm al nostal
giei, evocat liric..." ; „După 
pauză, Politehnica pune 
chiar de la început stăpî- 
nire pe joc..., punîndu-i în 
mare dificultate pe oas
peți" ; „acest concurs în 
care avem prilejul să-i ur
mărim pe cîțiva dintre 
membrii lotului olimpic a 
evidențiat și cîteva supără
toare lacune" ; „reușește 
cîteva momente de fotbal 
aplaudat, ca de pildă faza 
din minutul 64, cînd reu
șește o splendidă acțiune 
personală". Mai supără
toare, încă, este frecvența 
propozițiilor subordonate a- 
tributive introduse prin 
care, în aceeași frază ; 
„Pentru tînărul absolvent, 
viața pe care o petrece în 
comuna transilvăneană nu 
este decît un șir nesfîrșit 
de încercări la care este 
supus". Alternanta pronu- 
melor care și ce, în astfel 
de situații, este doar un 
paliativ : „Că această con
cluzie din 
nu este un 
hotărîre la 
în urma
sale frămîntări o dovedește 
o serie întreagă de mani
festări ce urmează în crea-

psihologiei co-
„Imposibilitatea

servării 
lective", 
schimbării condiției în sen
sul anulării esenței sale 
definitorii", „expresie a 
depășirii limitelor perioa
dei genezei". „Vîrf la toa
te" le pune însă pasajul de 
mai jos, în care fenomenul 
in discuție se aliază cu to
pica defectuoasă, rezultat 
al unei punctuații lacu
nare : ....ideea umplerii
casei fetei care vrea să se 
mărite cu o mare droaie 
de fete și femei, toate 
slujnice parcă nu ale Aga- 
fiei Tihonovna, ci ale ob
sesiei realizării căsătoriei" 
(!). Lipsa „virgulei" după 
să se mărite creează un e- 
chivoc de tot hazul ! în 
fine, merită un anumit fel 

expre-
— o 
altfel, 
însuși 
„mas-

Floare albastră 
accident, ci o 

care ajunsese 
îndelungatelor

de... atenție și 
sia — pleonastică 
mare droaie... De 
ce este pleonasmul 
decît o repetiție 
cată" : ....structuri prozodi
ce suprapuse peste...", 
„Eul individual se supra
pune peste eul colectiv" 
etc. Evident, supra- și 
peste exprimă același lu
cru. Construcția cu dativul 
(„Eul individual se supra
pune eului colectiv") ar fi

mice ale lexicului româ
nesc. Ilustrativă este, de 
pildă la Sadoveanu, perin
darea dubletelor sau chiar 
a seriilor sinonimice în 
contexte reduse î „Oamenii 
Iui Petru-Vodă Aron au 
pus pinteni cailor și s-au 
dus învăluiți de pulbere ; 
o samă dintre dînșii au 
rămas și s-au supus. Călă
reți sprinteni s-au ținut de 
departe după vîrtejurile de 
colb"; „Lucrătorii de coră
bii căutau mai ales stejarii 
moldovenești și îi lăudau 
a fi, pentru năvi, mai buni 
decît oricare alt lemn și 
mai tari împotriva cariu- 
lui" ; „M-a dezbrăcat de 
paltonaș, mi-a 
ciula. Pe urmă 
îmbrăcat și mi-a 
pe frunte cușma".
ficativ — pentru arta nuan
țării la Sadoveanu — este 
textul următor : „Părintele 
ieșise la soare și își pusese 
obrăzarul. Observînd că-i 
vin musafiri, își scoase 
masca și așteptă să vadă 
ce este". Mască este un 
neologism curent, cu sens 
general, folosit în diferite 
domenii de activitate, 
cînd obrăzar — format 
teren românesc, de

scos că- 
iar m-a 
îndesat 
Semni-

pe 
pe 
la

obraz ! — circulă mai ales 
în limbajul „profesional" 
al apicultorilor. Nu o dată 
alternanța sinonimelor an
gajează termeni cu sensuri 
figurate : „Adă-ți aminte 
și cheamă din piciă cătră 
noi atîtea chipuri pe care 
le-am întîlnit altădată, în 
altă lume. între noi și ele 
s-a pus perspectiva timpu
lui — și ceața depărtării le 
dă o ușoară linie artistică, 
ce nu poate dăuna realită
ții". Alteori intră în acțiune 
seriile sinonimice : „Omul 
cu nasul roș a adus un șip 
verde. Glasuri n-aud. Dar 
văd pe uriaș că pune ga
rafa la gură și trage, pe 
urmă o dă bărbosului și 
bărbosul răstoarnă capul 
pe spate și stă mult așa, 
mult — parcă a încreme
nit. Apoi se îndreaptă, pri
vește sticla în zarea focu
lui și iar o pune la gură". 
Sinonimul simplu poate fi 
substituit printr-o expre
sie sau locuțiune, cum se 
întîmplă în textele urmă
toare : „Se va vedea că o 
muiere a fost pricina nă- 
păstuirii lui Ferid, după 
cum multe din cumpenele 
lumii și durerile omenești 
s-au iscat și se iscă 
pricina amăgirilor 
ale fiicelor Evei" ; 
devărat că măria 
găsi iertare dacă scurtezi 
pe un fiu de voievod. 
Deși-i cu primejdie dacă-i 
iei capul, dar poți 
iertare".

Pentru Lucian Blaga 
tul este totdeauna un 
măcitor. Căci inima are, și 
ea, „limba" ei, care trebuie 
„tradusă". Succesiunea ce
lor două verbe — a tălmăci 
(de origine veche slavă) și 
a traduce (neologism ro
manic). ca și repetarea ce
lui de-al doilea, sprijinită 
de un adverb al duratei 
(întotdeauna) — sînt detalii 
pline de interes și de 
tîlcuri stilistice. în poezia 
Stihuitorul 
tunci cînd 
originale / 
tălmăcesc.
e cu cale, 
stihul are 
se-mplinească i 
floare. / Traduc 
una. Traduc / în limba ro
mânească / un cîntec pe 
care inima mea / mi-1 
spune, îngînat suav, in 
limba ei".

tot din 
dulci 

„E a- 
ta poți

găsi

poe- 
tăl-

: „Chiar și a- 
scriu stihuri 

Nu fac decît să 
/ Așa găsesc că 
/ Numai astfel 
un temei / să 

și să fie 
întotdea-

G. I. TOHANEANU

în mare parte ca studenții să lucreze 
efectiv în producție, ca activitatea 
practică a acestora să dobîndească o 
înaltă valoare economică și. totodată, 
să contribuie efectiv la ridicarea ni
velului de pregătire a viitorilor spe
cialiști. Pentru că de felul cum stu
denții sint îndrumați și orientați în 
întreprinderi depind diversitatea și 
amplitudinea deprinderilor practice, 
pe fondul cărora poate fi dezvoltat 
și mai bine un volum sporit de cu
noștințe științifice, inginerești. De 
aceea, cum spuneam, întreprinderile 
acordă, în general, atenția cuvenită 
activității practice a studenților.

■— In ultimii ani, din ce în ce mai 
mult, practica studenților s-a efec
tuat și prin angajarea efectivă in 
producție, cu toate atributele econo
mice și științifice rezultate de aici. 
Care este situația in acest an?

— In ultima perioadă am întîmpi- 
naț. greutăți ceva mai mari. Dato
rită faptului că prin decretul amin
tit se reglementează riguros retri
buția studenților pentru munca e- 
fectuată, unele întreprinderi au dat 
înapoi cînd au văzut că trebuie să 
plătească. S-a întîmplat și aici, ca 
și în cazul altor forme de instruire 
practică a elevilor și studenților : 
toată lumea le-a aplaudat și le-a 
sprijinit cită vreme aduceau avan
taje. Cind a intervenit însă și în 
acest domeniu o reglementare stric
tă, menită tocmai să impulsioneze 
atît procesul pregătirii cadrelor, cît 
și aportul economic rezultat din 
chiar această pregătire, înțelegerea 
s-a realizat mai greu. Totuși s-a re
alizat, un rol esențial avînd în a- 
ceasta colaborarea amplă statornicită 
pe linia integrării îndeosebi spri
jinul reprezentanților producției aleși 
în consiliile profesorale și in senatul 
universitar. Astfel incit acum stu
denții au o pondere însemnată în 
activitatea unor secții de la „Elec- 
troaparataj", „Policolor", Uzina chi- 
mică-Dudești, „Electronica" etc.

— Cunoaștem din anii precedenți 
că de calitatea și continuitatea în
drumării pe care o asigură reprezen
tanții producției depinde in mare 
măsură succesul practicii studenți
lor. Ce recomandări ați dori să for
mulați in acest sens ?

— îndrumarea practicii studenților 
nu poate fi efectuată prin improvi
zații. Există uneori tendința ca 
personalul tehnic. desemnat să 
controleze și să îndrume activi
tatea studenților, să nu fie degrevat 
de alte sarcini ce-i revin în cadrul 
funcției, din care cauză practica 
studenților este adesea lăsată pe pla
nul al doilea. Nu sînt rare nici situa
țiile cînd de această problemă se 
preocupă efectiv din partea între
prinderii numai persoane din com
partimentul de învățămînt și perso
nal. Cu toată bunăvoința lor. acestea 
nu pot efectua 
mare, ci numai 
asta incomplet, 
nevoie de o și 
rare între reprezentanții 
și ai învățămîntului, o 
care să excludă orice tendință spre 
rutinji, spre formalism.

Mihai IORDANESCU

acțiunea de îndru- 
pe cea de control, și 
Tocmai de aceea e 
mai intensă colabo- 

producției 
colaborare

„Vor oriei ia na" Un nou complex 
sanatorial

La Suceava, din ini
țiativa comitetului ju
dețean de cultură și 
educație socialistă, 
timp de două luni s-a 
desfășurat prima edi
ție a festivalului-con- 
curs de pictură, „Vo- 

manifes- 
adresai 
institu- 
plastică 
noastră,

ronețiana", 
tare care s-a 
absolvenților 
telor de artă 
din țara 
membrilor Uniunii ar
tiștilor plastici. Me
nite să cheme artiștii 
într-o cuprinzătoare 
competiție, condițiile 
concursului au fost 
mobilizatoare, vizind 
o vastă tematică, largi 
domenii de inspirație 
din istoria patriei și a 
poporului nostru, 
viața de zi cu zi 
constructorilor 
lismului, din 
de inegalabile 
seți ale țării.

Bilanțul întreprins 
de organizatori este 
grăitor : au participat 
71 de artiști, mai ales 
tineri, din 19 județe 
ale tării și din muni
cipiul București, care 
au trimis la Suceava 
213 lucrări. Desigur, 
nu cifrele statistice 
ilustrează valoarea u- 
nei competiții artis
tice ; totuși, ele dau 
măsura popularității 
acesteia. Caracterul 
larg de masă al mani
festării îl ilustrează și 
faptul că peste 
de vizitatori din 
ceava. Fălticeni, 
dăuți și Vatra Dornei 
s-au perindat prin ga
leriile deschise în a- 
ceste localități sub
semnul „Voroneția- 
nei". într-un spirit
larg democratic, pu
blicului i s-a dat po
sibilitatea să acorde 
unul dintre cele mai 
importante trofee ale 
concursului : premiul 
opiniei publice, acor
dat prin buletine de 
sondaj. Astfel, acest 
dialog între artiști și 
public a relevat dis- 
cernămîntul și sensi
bilitatea iubitorilor de 
artă, oameni ai mun
cii, cei pentru care 
sînt create, de fapt, 
bunurile spirituale.

O privire cît de su
mară asupra celor 
peste 200 de tablouri 
evidențiază predilecția 
artiștilor pentru 
presia realistă, | 
tru tratarea, de 
siunanimitatea 
ticipanților. a i 
teme esențiale — 
fără ca. prin repetare, 
să se ajungă la uni
formizare.

Marele premiu „Vo
ii trofeul con- 

au revenit 
Elena Gre

ex- 
pen- 
cva- 
par- 
unor 

- dar

roneț“ 
cursului 
pictoriței
culeși, din București,

pa-

tv

din 
a 

socia- 
peisajul 
frumu-

4 000 
Su- 
Ră-

PROGRAMUL I

pentru lucrarea „Săr
bătoare", realizată cu 
un talent viguros, a- 
preciată pentru me
sajul luminos, pentru 
știința cu care sînt 
folosite simbolurile.

Pictorul Eugen Tă- 
utu, din Sibiu, a ob
ținut Premiul special 
al U.A.P„ pentru lu 
crarea 
sului", 
ziune 
ginală, 
dăcini 
Iară.

Acestora li s-au a- 
dăugat : Mircea Hriș
că, din Suceava, (pre
miul I pentru lucra
rea „Bucovina"), Cor- 
neliu Ionescu, din Iași 
(premiul al II-lea 
pentru lucrarea „Gri- 
gore Ghica Vodă"), 
Liviu Suhar, din Iași 
și Ion Carp-Fluierici, 
din Suceava (premiul 
al III-lea pentru lu
crările „Căluț albas
tru" și respectiv „Băr
bați din Bucovina"), 
Gheorghe' Radu canu, 
din București (pre
miul opiniei publice 
pentru lucrarea „Mun
ții lui Ștefan").

Expoziția finală a 
întrunit și alte pre
zențe notabile, nelip
sind din preocupările 
artiștilor evocarea u- 
nor evenimente cru-

pentru lu- 
„Fiul univer- 
dovedind o vi- 
cromatică ori- 
cu adinei ră- 

în arta popu-

dale din istoria 
triei și a partidului, 
peisajul citadin 
trial, portretele 
mari luptători 
dreptate socială 
berare națională, 
mele generoase oferi
te de folclorul româ
nesc.
nume 
ritorii ; Călin Alupi — 
„Combinatul de celu
loză și hirtie din Su
ceava", Romeo Andro- 
nic — „Peneș Curca
nul", Dumitru Bezem
— „Gînd pentru uni
re", Ilie Boca — „O- 
biceiuri străbune", 
Mihai Butnaru — „Io, 
Ștefan Voivod", Nico- 
lae Constantin — „Bă- 
trîni din Săpînța", Ion 
Grigore — „Petru Vo- 
ivod-Rareș", Eugen 
Mircea — „Martiri", 
Tiberiu Moruz — 
„Lupta pentru neatîr- 
nare", Marius Todo- 
ran — „Amintirea lui 
Ion Ursu-Horia".

Desigur, o manifes
tare artistică de ase
menea amploare nu 
poate fi scutită de ne- 
împliniri. Astfel, la 
unii artiști s-a făcut 
simțită o exigență mai 
scăzută față de propria 
lor creație (tendințe 

. naturaliste, „împru
muturi" neasimilate 
din stilul unor mari 
maeștri, un mai slab 
meșteșug în abordarea 
portretului, elaborarea 
superficială a 
lucrări). Dar, 
și prin faptul 
odată cu certele va
lori, a etalat și o se
rie de lipsuri tipice — 
subiecte de meditație 
pentru artiști și critici
— „Voronețiaria" s-a 
dovedit, la prima sa 
ediție, o reușită, iar 
prin aceasta, o pro
misiune de împliniri 
și mai mari la viitoa
rele ediții, înscriin
du-se în rîndul ma
nifestărilor organizate 
în întreaga tară, în 
lumina documentelor 
Congresului educației 
politice și al culturii 
socialiste.

18,10 Vetre
dețul Sălaj.

18,35 Teleglob.
18,55 ...............
19.20
19.30
20.00
20,15

indus- 
unor 

pentru 
și eli- 

te-

Notăm cîteva 
și lucrări [ne

unor 
fie 
că,

Marcel 
MUREȘEANU

folclorice — satul Aluniș, ju-

9,00 Teleșcoală.
10,00 „Sînt născut In Bărăgan".
10,20 Film artistic : „Haita" — produc

ție a studiourilor bulgare.
“ Telex.

Matineu de vacanță. 
Curs de limba franceză 
Telex.
Pentru sănătatea dv. : Primul aju
tor in caz de accidente (V).
Scena. Emisiune de actualitate și 
critică teatrală.

17,40 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
grlcultură.

11.50 
16.00 
16,30 
17,00 
17,05

17,20

20,50

22,10

20.00

Amfiteatrul cărților. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Muzică ușoară.
Ancheta T : „De la elevii... pro
blemă, la clasa premiantă1' 
Teatrul liric TV prezintă 
Lesnea Rusallm" — operă 
Constantlnescu.
24 de ore.

: „Pană 
de Paul

PROGRAMUL II

de baletDialog în timp. Spectacol 
contemporan.
Film serial : Olga Sergheevna. 
Producție a studiourilor de televi
ziune sovietice.

21,40 Reportaj pe glob t Cucerirea Hi- 
malayei.

20,20

în stațiunea balneoclimaterică 
Băile Herculane s-au dat în fo
losință, în ultimii ani, noi com
plexe sanatoriale. între care și 
complexul „Roman". Edificiul, 
cu 10 etaje, este amplasat pe 
malul Cernei. El dispune de un 
hotel sanatorial. cu o capacitate 
de 300 de locuri — în aparta
mente și camere 
2 paturi, bază 
proprie, 
publică, 
tament 
ratură 
pentru 
în același timp, recente cerce
tări științifice au dovedit că pot 
fi tratate aici, cu succes, și a- 
fecțiuni psiho-somatice, dato
rită ionizării negative a atmos
ferei, care este echivalentă cu 
cea oferită de o pădure de co
nifere la o altitudine de 3 500 
metri. (N. Cătană).

cu cite 1 și 
de tratament 
de alimentație

Baza de tra-
unități 

piscină, 
este înzestrată cu apa

și instalații moderne 
electro și hidroterapie.

Spectacolele Ansamblului 
național de cîntece și dansuri

populare din Iordania
Ne-a vizitat recent, 

susținind spectacole la 
Slatina, 
Pitești.
București, 
național de cintece și 
dansuri populare din 
Iordania.

Oaspeții iordanieni 
formează un ansamblu 
reprezentativ pentru 
arta populară a țării 
lor. Dornici să păstreze 
neștirbită autenticita
tea acestei creații fol
clorice, artiștii iorda
nieni s-au arătat în a- 
celași timp preocupați 
să dea o cit mai vie 
expresie sentimentelor 
și năzuințelor 
ale poporului

Am ascultat 
tîi mesajul 
populare iordaniene — 
interpretată de forma
ția instrumentală nu- 
mericește restrînsă, 
dar de o aleasă ținu
tă artistică, condusă 
de Anton Hajjar, pres
tigios dirijor și im
presionant virtuoz. 
Sub bagheta sa ne-am 
lăsat purtați de rit
murile muzicii arabe ; 
tonul baladesc al uno
ra dintre cîntece ne-a 
trimis cu gîndul către 
faptele de vitejie re
levate în eposul arab ; 
am ascultat cu deo
sebită atenție sune-

Rm. Vîlcea, 
Brăila și 

Ansamblul

de azi 
lor.
mai în- 
muzicii

PIATRA NEAMȚ,

//
Vacanțele

tele tulburătoare, 
date, ale unor 
strumente specifice 
cum ar fi „rababa", al 
unor varietăți aparte 
de nai, fluier ori cob
ză. Am fost fermecați 
de nostalgia, patosul 
și căldura cu care cîn- 
tăreții Siham Safadi, 
Abdu Musa și Moha
med Wahib eviden-

ciu- 
in-

țiau sensul expresiv al 
cuvîntului.

Marea surpriză pro
dusă de acest ansam
blu a fost rafinamen
tul artei folclorice 
muzicale și îndeosebi 
a celei coregrafice. 
Evoluția sobră și ma
iestuoasă a dansatori
lor. eleganța pașilor, 
grația mișcării, dese
nul din care se com
puneau grupurile și 
perechile, agitația sim
bolică a mîinilor. frea
mătul lin al brațe
lor, unduirile subtile 
ale dansatoarelor poar
tă toate o notă de 
distincție excepționa
lă, prezentă și în li
nia stilizată, de mare 
noblețe și frumusețe a

costumelor, monocro
me sau îngemănări de 
negru și alb. de verde 
și roșu stins... De re
marcat, în același 
sens, gustul simpli
tății, puținătatea po
doabelor. diversitatea 
și pitorescul turbane
lor, basmalelor pro
tectoare în fata tăriei 
soarelui, a 
vîntului. a 
de nisip.

Mai mult 
ginea unei 
mediului său. dansu
rile iordaniene suge
rează trăiri 
adinei : 
muncii, 
iubirea 
evocă fapte 
trecutului.

Mesaj al 
tății poporului iorda
nian, al idealurilor lui 
contemporane, turneul 
Ansamblului național 
de cîntece și dansuri 
populare, venit de la 
Amman, a avut 
îndoială darul 
contribui la o 
bună cunoaștere 
popoarele noastre. Pri
mirea care i-a fost fă
cută pretutindeni in 
România a fost încă o 
expresie a relațiilor 
de prietenie și colabo
rare dintre țările 
noastre.

asprimii 
furtunilor

omenești 
relevă cultul 

preamăresc 
prietenia, 

eroice ale
și

spirituali-

fără 
de a 

mai 
între

Natalia STANCU- 
ATANASIU

Aflată la cea de-a 
cincea ediție, „Vacan
tele muzicale", mani
festare organizată de 
Comitetul județean de 
cultură și educație 
socialistă Neamț, în co
laborare cu Conserva
torul de muzică ..Geor
ge Enescu“și Filarmo
nica „Moldova" din 
Iași, își propune să a- 
sigure și să orienteze 
practica de vară a 
studenților din insti
tutele de specialitate 
artistică în direcția 
adincirii procesului de 
integrare a învăță- 
mîntului cu practica 
social-culturală și. tot
odată. să dezvolte ac
tivitatea de educație 
muzicală a publicului 
larg.

Spre deosebire de 
anii trecuți, actuala 
ediție se bucură de o 
mai largă participare 
a unor ansambluri, 
cvartete, orchestre, co
ruri și instrumentiști 
de renume, din ma
joritatea centrelor u- 
niversitare ale țării. 
Amintim. de pildă, 
prezenta la această 
prestigioasă manifes
tare a ansamblului de 
instrumente de suflat 
„Nuova Consonanza", 
a cvartetelor „Canta
bile" și „Voces con- 
temporanae" — ulti
mul, laureat al Con
cursului internațional 
de muzică de cameră 
de la Colmar-Franța, 
din 1974. și al Festi-

Practicd studențeascâ la Institutul de chimie al Universității din Ciuj-Napoca 
Foto : E. Dichiscanu

Octavian TOROPU:
a • A ••„Romanitatea tirzie și străromânii 

în Dacia Traiană sud-carpatică“
istorică 

începuturile 
poporului ro- 
îmbogătit re- 
lucrarea apă-

Literatura 
privind 
formării 
mân s-a 
cent cu 
rută în editura Scrisul 
românesc : „Romani
tatea tirzie și stră- 
românii în Dacia Tra
iană sud-carpatică", 
aparținînd lectorului 
universitar craiovean, 
dr. Octavian Toropu.

Cartea se remarcă, 
în primul rind, prin 
aceea că pentru pri
ma dată se prezintă 
într-o expunere ana
litică și totodată sin- 
tetic-interpretativă to
talitatea datelor și ma
terialelor arheologice, 
numismatice și epigra- 
fice cunoscute și acce
sibile astăzi, care con
tribuie, în mod esen
țial, la reconstituirea 
procesului istoric pe
trecut pe teritoriul cu
prins între Carpați, 
Dunăre și Olt. în pe
rioada dintre anii 275 
și 1025 e.n., adică în 
răstimpul în care a 
continuat și s-a desă- 
vîrșit etnogeneza ro
mânilor.

Autorul și-a conce
put studiul în cinci 
mari capitole care — în 
bună parte — cores
pund unei noi periodi
zări a epocii, periodi
zare impusă de conți
nutul și restructură
rile culturii materiale 
și spirituale locale a 
vremii, privită în di
namica și evoluția sa 
firească. Sînt abordate 
probleme privind stă- 
pînirea romană și 
populația romanică în 
Dacia sud-carpatică 
în secolele III—VI 
e.n., primii migratori 
la vest de Olt. rapor
turile dintre autohtoni 
și migratori în secole
le VI—VII e.n.. stră- 
românii dintre Carpați 
și Dunăre și Olt (sec. 
VIII—IX). Baza docu
mentară a lucrării este 
sintetizată într-un re
pertoriu arheologic, 
numismatic și epigra
fic — realizare temei
nică. menită să ajute 
substanțial cercetările 
viitoare. Un număr de 
27 anexe centralizează 
în tabele, corespunză
toare periodizării a- 
doptate de autor, com
plexele arheologice și 
antichitățile din seco
lele III—XI descope
rite în Oltenia. Nu
meroase figuri și 20 
planșe ilustrează o 
parte din materialul 
documentar.

Concluziile cărții se

întemeiază, în cea 
mai mare parte, pe 
descoperiri și date noi, 
adeseori inedite sau 
insuficient interpre
tate pînă în prezent, 
pentru a căror depis
tare, adunare, înre
gistrare, clasare, iden
tificare și interpretare 
în măsura posibilului, 
autorul a depus o 
muncă migăloasă, în
delungată și compe
tentă. O parte impor
tantă dintre aceste noi 
izvoare sau noi in
terpretări sînt rodul 
investigațiilor autoru
lui, care a reușit — 
mai ales prin descope
rirea și cercetarea ci
mitirului și a așezări-

lor de la Obîrșia Nouă 
și de la Făcăi (Craio
va) — să se documen
teze, clar și bogat, a- 
supra unei întregi pe
rioade necunoscute din 
istoria Olteniei.

Bogăția materialu
lui documentar-arheo- 
logic, numismatic și 
epigrafic este impre
sionantă. Sînt prezen
tate și interpretate 
complexe arheologice 
și antichități din 
rioada 275—1025, 
coperite în 142 1
lități, dintre care 
cunoșteau pînă 
doar zece. Trebuie, de 
asemenea, . relevată 
strădania autorului de 
a cerceta toată litera
tura de specialitate 
românească și străină. 
Bogatul material do
cumentar a permis 
formularea unor con- 

converg 
centrală 

urmărită 
Ia ultima

pe- 
des- 

loca- 
! se 
acum

cluzii care 
spre o idee 
ce poate fi 
de la prima 
filă a cărții : aceea a 
permanențelor.

Permanența și 
zența efectivă a 
periului roman, 
de trei secole și 
mătate la nord de Du
năre, după evacuarea 
aureliană, au 
tuit garanția militară 
și economică

pre- 
im- 

timp 
ju-

consti-
pentru 

populația rămasă 
loc. Dunărea nu 
constituit un „zid chi
nezesc" după anul 275, 
procesul romanizării 
continuînd puternic 
pe întregul teritoriu 
al fostei 
îane.

muzicale"
internațional

1976 —
valului.
— Bordeaux, 
Orchestra Simfonică și 
corul Conservatorului 
de muzică t,George E- 
nescu" din Iași, trio-ul 
Conservatorului „Ci
prian Porumbescu" din 
București și altele. De 
asemenea, își dau 
concursul artistul e- 
merit Ștefan Ruha, 
pianiștii Dan Grigore, 
Sofia Cosma. Ninuca 
Oșanu, precum și di-

Ni-
Vicente

rijorii Ion Baciu, 
colae Gîscă, 
Tușcă și alții.

Elementele 
actualei ediții 
în aceea că 
cursurile didactice, de 
interpretare — canto, 
vioară, pian, compozi
ție — și de dirijare 
vor fi „predate" și 
dezvoltate jn fața pu
blicului, 
parte, în taberele de 
pionieri 
Neamț 
cursuri de inițiere 
de măiestrie muzicală. 
De asemenea, majori
tatea recitalurilor și a 
concertelor, în 
gramele cărora 
înscris un larg și 
riat repertoriu

noi ale 
constau 

toate

Pe de altă
din județul 

vor avea loc 
Și

pro- 
este 
va- 
din

muzica clasică și con
temporană, vor fi 
itinerante, artiștii de- 
plasîndu-se în unități 
industriale, școli și 
alte instituții, la case 
de cultură și Ia că
mine culturale din ju
deț.

„Vacanțele muzica
le" vor dura pină la 
25 iulie. Finalul va fi 
marcat printr-un con
cert simfonic popular, 
in parcul din comuna 
Războieni, concert pri
lejuit de împlinirea a 
500 de ani de la ma
rea izbîndă a răzeșilor 
lui Ștefan cel Mare a- 
supra cotropitorilor, și 
va constitui un cald 
omagiu adus înainta
șilor noștri care au a- 
părat cu viața glia 
străbună. întregul pro
gram al „Vacantelor 
muzicale" conceput — 
tematic și organizato
ric — în lumina exi
gentelor formulate de 
Congresul educației 
politice și al culturii 
socialiste are un subli
niat caracter educativ. 
Pregătit cu atenție și 
pasiune, el se dorește 
a fi o amplă frescă 
muzicală menită să 
contribuie la educația 
maselor în spiritul fru
mosului autentic, al 
artei create în numele 
oamenilor și pentru 
oameni.

ION MANEA 
corespondentul 
„Scinteii"

pe 
a

Dacii Tra-

A

Permanența roma
nității tirzii — daco
românii — mai apoi a 
străromânilor și ro
mânilor, din momen
tul „Aurelian" și pină 
la anul 1025, pe ac
tualul teritoriu al Ol
teniei, este evidențiată 
pe multiple planuri 
(așezări, necropole, e- 
lemente de cultură 
materială, viață eco
nomică și socială, cul
tură spirituală, rapor
turile cu lumea în 
migrație etc.). Migra
torii care i-au pre
mers pe slavi și care 
nu s-au așezat durabil 
în Oltenia sint docu
mentați sporadic. Ma
joritatea antichităților 
ce aparțin acestora 
sînt atribuite de autor 
— pe bună dreptate — 
mercenarilor barbari 
înrolați în armata ro
mană și romano-bizan- 
tină cantonate pe ma
lul drept al — 
Migrația și 
rea slavilor, 
jumătate a 
al VI-lea, la vest de 
Olt, n-au putut clinti 
blocul romanic de aici. 
Nicăieri în Oltenia 
n-au fost descoperite 
complexe slave „pure". 
Se dovedește arheolo
gic că noii veniți s-au 
adaptat la civilizația 
locală, mult superioară 
creațiilor lor. și că o- 
dată intrați într-un 
proces de simbioză et- 
no-culturală cu autoh
tonii romanici,' aveau 
să fie asimilați repede 
de străvechii locuitori 
ai acestor locuri.

Folosind cu price
pere descoperiri arhe
ologice (în mare parte 
inedite) autorul dove
dește convingător că 
în tot răstimpul seco
lelor III—XI populația 
autohtonă a locuit in
tens nu numai în zona 
colinară 
nă, dar 
zona de 
ritoriul 
teniei.

Lucrarea este 
mită critic și 
mentat, în așa fel in
cit controlul tezelor 
autorului să fie 
cînd posibil. în 
samblu. o carte 
înaltă ținută științifi
că, înscriindu-se ca o 
contribuție valoroasă 
la demonstrarea roma
nității poporului ro
mân, a unității de ori
gine etnică și lingvis
tică a românilor de 
pretutindeni.

Dunării, 
pătrunde- 
în a doua 

secolului

și submonta- 
mai ales 
cîmpie, 
actual

in 
pe te
al Ol-
întoc- 
docu-

ori- 
an- 
de

Prof. univ. dr. 
docent D. TUDOR

apărut revista 
„PROBLEME ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI" 
nr. 4/1976

EDITURA POLITICA

La Suceava

Concursul de interpretare

1! Ciprian Porumbescir*
Luni dimineața la Suceava a 

început Concursul muzical de inter
pretare instrumentală „Ciprian Po- 
rumbescu", rezervat copiilor de la 
virsta preșcolară pină la 15 ani cu 
aptitudini pentru instrumentele de 
coarde, de suflat și pian.

Aflată la cea de-a cincea ediție, 
prestigioasa competiție, care durează 
timp de o săptămînă, este menită să 
contribuie la depistarea și 
varea talentelor autentice din 
celor mai tineri interpreți, la 
varea înaltelor sentimente de 
goste de țară prin intermediul 
cului patriotic, revoluționar.

La concurs iau parte peste 160 de 
concurenți din întreaga țară, elevi ai 
școlilor și liceelor de muzică, mem
bri ai cercurilor de profil de pe lingă 
casele pionierilor. Paralel cu probele 
incluse în program, concurenții vor 
susține un concert omagial în satul 
compozitorului al cărui nume este în
scris pe emblema festivalului, micro- 
concerte în unități industriale, case 
de cultură și cămine culturale și alte 
acțiuni cu caracter educativ.

în încheiere, juriul va desemna pe 
cîștigătorul marelui premiu, trofeul 
„Lira de aur" și pe cîștigătorii celor
lalte premii.

promo- 
i rîndul 

culti- 
dra- 

cînte-

(Agerpres)
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DECRET PREZIDENȚIAL SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A VENEZUELEI

privind grațierea unor pedepse
în temeiul art. 75 punct. 7 din Con

stituție,
Președintele Republicii Socialiste 

România decretează :
Art. 1. — Se grațiază în întregime :
a) pedepsele cu închisoare pînă la 

2 ani inclusiv ;
b) pedepsele cu închisoare între 

2 și 5 ani inclusiv, aplicate celor care 
la data adoptării prezentului decret 
au împlinit vîrsta de 60 de ani, femei
lor gravide sau care au unul sau mai 
mulți copii pînă la 5 ani inclusiv, 
precum și celor care au săvîrșit in
fracțiunea în perioada minorității.

Art. 2. — Se grațiază în parte, cu 
1/4, pedepsele cu închisoare între 2 și 
5 ani inclusiv și cu 1/6 pedepsele cu 
•închisoare între 5 și 8 ani inclusiv.

Art. 3. — Nu beneficiază de dispo
zițiile prezentului decret cei condam
nați pentru infracțiuni săvîrșite în

stare de recidivă, precum și cei care 
sînt recidiviști prin condamnări ante
rioare.

Art. 4. — în cauzele în care urmă
rirea penală nu a început, precum și 
în cele aflate în curs de urmărire sau 
de judecată, procesul penal se va 
porni sau, după caz, va continua, iar 
după pronunțarea pedepsei se va face 
aplicarea dispozițiilor prezentului 
decret.

Art. 5. — Sancțiunile cu închisoare 
pentru contravențiile săvîrșite pină la 
data adoptării prezentului decret nu 
se mai aplică, iar în cazul cînd au 
fost aplicate nu se mai execută.

Art. 6. — Dispozițiile prezentului 
decret nu se aplică celor care nu au 
început executarea pedepsei sau a 
sancțiunii închisorii contravenționale, 
deoarece s-au sustras de la aceasta.

Art. 7. — Beneficiază de dispozițiile

prezentului decret și cei care execută 
pedeapsa închisorii prin muncă corec- 
țională.

Art. 8. — Cei grațiați, care în curs 
de 3 ani vor săvîrși vreo infracțiune 
intenționată, vor executa, pe lingă 
pedeapsa stabilită pentru acea infrac
țiune, și pedeapsa neexecutată ca ur
mare a aplicării prevederilor prezen
tului decret.

Art. 9. — Comitetele sau birourile 
executive ale consiliilor populare, di
recțiile pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale și conducerea unități
lor socialiste vor asigura încadrarea 
în muncă a persoanelor care benefi
ciază de prevederile prezentului de
cret.

Art. 10. — Dispozițiile prezentului 
decret se aplică numai cu privire la 
faptele săvîrșite pînă la data adop
tării lui.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului HASTINGS KAMUZU BANDA

Președintele pe viață al Republicii Malawi
Sărbătoarea națională a Republicii Malawi îmi oferă plăcutul prilej de 

a vă adresa călduroase felicitări, împreună cu sincerele mele urări de feri
cire personală, de progres și prosperitate poporului malawian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei

Tovarășului MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Mănescu,
Primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și urările transmise 

cu prilejul realegerii mele în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria.

La rîndul meu, vă doresc multă sănătate și noi succese în edificarea so
cialismului în patria dumneavoastră.

Sînt convins că colaborarea dintre țările noastre va continua să se extindă 
ți adincească spre binele celor două popoare frățești, în interesul consolidării 
pe mai departe a unității și coeziunii comunității socialiste, pentru triumful 
socialismului și păcii în lume.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Venezuela, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Juan Uslar 
Pietri, a oferit luni o recepție.

Au participat Gheorghe Cioară, 
viceprim-ministru al guvernului. Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al minis
trului apărării naționale, membri ai 
conducerii altor ministere, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, oa
meni de cultură.

Au luat parte șefi de misiupi di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Luni dimineața, George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Maurice Yocko, . noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Gaboneze în Republica So
cialistă România, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Luni dimineața, Gheorghe Oprea, 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit pe membrii delegației ja
poneze, condusă de Masatada Ta- 
chibana, directorul general al birou- 
liii pentru afacerile cu Europa și 
Oceania din Ministerul Afacerilor 
Externe, președintele părții japoneze 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-japoneză de colaborare eco
nomică. industrială și tehnică, care 
se află în țara noastră cu prilejul 
primei sesiuni a acestei comisii.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu această ocazie au fost subli
niate evoluția ascendentă a schimbu-

rilor economice bilaterale româno- 
japoneze și necesitatea intensificării 
eforturilor de ambele părți pentru 
sporirea schimburilor comerciale și 
dezvoltarea cooperării economice și 
tehnice în diverse domenii de interes 
reciproc.

La întrevedere au participat Con
stantin Stanciu. adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. Nico- 
lae Finănțu, ambasadorul țării noas
tre Ta Tokio. A fost, de asemenea, 
prezent Ryoko Ishikawa, ambasado
rul Japoniei ‘ “la București.

(Agerpres)

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Capului Verde, 
Abilio Duarte, cu prilejul primei 
aniversări a proclamării independen
ței acestei țări.

De asemenea, a transmis o telegra
mă de felicitare ministrului relațiilor 
externe al Republicii Venezuela, Ra
mon Escovar Salom, cu prilejul celei 
de-a 165-a aniversări a proclamării 
independenței acestei țări.

★
Luni dimineață a plecat la Praga 

delegația de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul Ion Stănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, va 
face o vizită de schimb de expe
riență în R. S. Cehoslovacă.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Lucian Drăguț, vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc 
Sociale,

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
DIN BUZĂU

TEHNOLOGIC

al Activității Economice și 
de activiști de partid.

★
a părăsit Capitala delegația 

al Frontului

Productivitatea muncii
întreprinderea de utilaj tehnolo

gic din Buzău s-a afirmat in ulti
mii ani ca unul din marii produ
cători de instalații și utilaje nece
sare industriilor chimică 
lurgică.

Bazîndu-și activitatea 
duse unicat — ne spune 
Aurel Vartic, director tehnic al uni
tății — colectivul întreprinderii 
noastre a acordat o atenție deose
bită aplicării continue a unor mă
suri tehnico-organizatorice menite 
să conducă la creșterea continuă a 
productivității muncii. In contex
tul acestor preocupări, numai în 
acest an în întreprindere s-au apli
cat o seamă de perfecționări ale 
fluxurilor de producție, s-au intro
dus noi procedee de lucru care, la 
rîndul lor, au permis creșterea 
complexității utilajelor fabricate.

și meta-
pe pro- 
inginerul

fa continuă creștere
Tehnicile sudurilor în medii pro
tectoare au devenit o practică de 
fiecare zi in principalele secții, 
dind unității posibilitatea să exe
cute ia un nivel calitativ superior 
utilaje și instalații de bază pentru 
industriile chimică și metalurgică. 
Un rol deloc neglijabil în preocu
pările pentru creșterea productivi
tății muncii s-a acordat în primul 
semestru al acestui an extinderii . 
sudurii automate și semiautomate, 
acțiune care a condus la creșterea 
de patru ori a randamentului orar 
al fiecărui angajat.

Calificarea la locul de muncă a 
peste 200 de oameni, ca și perfec
ționarea pregătirii profesionale a 
cadrelor de bază au creat condițiile 
propice asimilării și introducerii în 
fabricație a unor utilaje • comnlexe 
de înaltă tehnicitate. (Mihai Bâzu).

Luni
Consiliului Național 
Național din R. D. Germană, con
dusă de Klauss Lenk, membru al 
Prezidiului și Secretariatului, care a 
făcut O' vizită pentru schimb de ex
periență în tara noastră, la invitația 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Național, de activiști ai Frontului 
Unității Socialiste.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R. D. Germane la București.

★
Începînd de luni dimineață. Bucu- 

reștiul găzduiește lucrările celui de-al 
doilea Simpozion de imunoterapia 
cancerului, organizat de Uniunea so
cietăților de științe medicale. Societa
tea de oncologie 
gic București în 
ciația europeană 
cerului.

Timp de două 
pozionului sînt prezentate comunicări 
privind stadiul actual al cercetărilor 
experimentale și clinice efectuate pe 
plan național și internațional.

(Agerpres)

și Institutul oncolo- 
colaborare cu 
pentru studiul

Aso- 
can-

zile, în cadrul sîm-

Excelenței Sale
Domnului CARLOS ANDRES PEREZ

Președintele Republicii Venezuela
Aniversarea proclamării independenței țării dumneavoastră îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român, al guvernului și 
al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de noi realizări poporului venezuelean prieten, pe calea pro
gresului și prosperității.

Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare statornicite între țările noastre vor continua să se dez
volte pe multiple planuri. în spiritul acordurilor și înțelegerilor bilaterale 
convenite. în folosul popoarelor român și venezuelean, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale, 
in lume.

al înfăptuirii unei noi ordini economice si politice

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

UN AN DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENȚE^ 

REPUBLICII CAPULUI VERDE

Tovarășului ARISTIDES PEREIRA 
Secretar general al Partidului African al Independenței 

din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, 
Președintele Republicii Capului Verde

Imensul arc pe care-1 
descrie rîul Orinoco, 
în cursul său, de la 
izvoare și pînă la în
tîlnirea cu oceanul, 
împarte Venezuela în 
două părți aproape e- 
gale : la nord — ci
vilizația petrolului, 
marile orașe, autostră
zile moderne și zone
le industriale, la sud 
— selva (jungla), 
cursurile de apă cu 
mari potențiale hidra
ulice și bogății mine
rale (fier, aur. diaman
te etc.), resurse fores
tiere și agricole. A- 
ceastă din urmă ju
mătate este Guaya
na. o regiune de 
414 000 km pătrați, ră
masă, mai bine de pa
tru secole, nepopulată, 
dar asupra căreia po
porul venezuelean con
centrează azi 
speranțe și 
considerînd-o 
viitorului țării".

Intr-adevăr, 
contemporană a 

■ yanei se confundă 
eforturile 
venezuelean pentru re
cuperarea bogățiilor 
sale naturale și folosi
rea lor în interes pro
priu, corespunzător cu 
necesitățile procesului 
de dezvoltare în care 
se află angajată țara.

în plină junglă fu

multe 
eforturi, 

„cheia

istoria 
Gua- 

cu 
poporului

megă coșurile cuptoa
relor uzinei siderurgice 
Sidor de pe Orinoco, 
iar alături, la mică dis
tanță, se înalță bara
jul complexului de hi
drocentrale electrice 
Guri, de pe rîul Car- 
roni.

Eldorado, ținutul mi
tic, pe care conchista
dorii spanioli l-au cău
tat cu atîta indîrjire, 
se transformă astăzi în 
realitate. Ciudad de 
Guayana, întreaga ac
tivitate ce se desfășoa
ră în această regiune 
sînt răspunsul pe care 
Venezuela îl dă com
plexelor probleme ale 
dezvoltării industriale, 
ale făuririi unei eco
nomii de sine stătătoa
re, pentru consolidarea 
independentei naționa
le — cucerită acum 
165 de ani.

Cu trei ani în urmă, 
locuitorii din Ciudad 
de Guayana. muncito
rii de la Sidor, perso
nalul hidrocentralei de 
la Guri salutau cu 
bucurie prezența în 
mijlocul lor, ca oaspe
te stimat, a președin
telui României, Nicolae 
Ceaușescu. Vizita șefu
lui statului român pe 
pămîntul Venezuelei 
s-a înscris, după cum 
se știe, ca un moment 
de cea mai mare in-

semnătate în evoluția 
relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre 
România și Venezuela. 
Declarația comună 
semnată cu acel prilej 
a consemnat voința 
ambelor țări și popoa
re de a da noi dimen
siuni raporturilor re
ciproce in domeniile e- 
conomic, tehnic, știin
țific, cultural, de a lăr
gi conlucrarea pe tă- 
rîmul vieții interna
ționale. In aceeași di
recție. întîlnirea din 
1975 dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și 
Carlos Andres Perez, 
cu prilejul scurtului 
popas al șefului sta
tului român la Caracas, 
a dat, în continuare, 
un nou impuls cursului 
ascendent al colaboră
rii româno-venezuele- 
ne. Un asemenea curs, 
corespunzînd întru to
tul intereselor celor 
două popoare, oglin
dește procesul de 
continuă extindere a 
relațiilor de colaborare 
prietenească dintre 
România și statele la- 
tino-americane și se 
înscrie, totodată, ca 
un aport cert la cauza 
generală a păcii și 
propășirii tuturor na
țiunilor.

Valentin 
PAUNESCU

Sosirea ministrului afacerilor
din Jamaica

Luni la amiază a sosit în Capitală, 
ministrul afacerilor externe al Ja- 
maicăi, Dudley Joseph Thompson, 
care, la invitația 'ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, face o 
vizită oficială în țara noastră.

externe

La sosire, 
oaspetele a 
Macovescu. Cornel 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

pe 
fost

aeroportul Otopeni, 
salutat de George 

Pacoste, adjunct

(Agerpres)

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ DE REPARAT 
MATERIAL RULANT PAȘCANI

A

însemnate realizări prin autoutilare
Colectivul de muncă de la 

întreprinderea mecanică de re
parat material rulant din Paș
cani și-a îmbogățit. în ultimii 
ani. prin autoutilare, zestrea 
de utilaje și mașini cu poduri 
rulante de mare capacitate și 
cuptoare de forjă recuperatoare 
de căldură, cu instalații speciale 
de sudură automată a tampoa
nelor, o mașină de îndoit țevi 
pentru instalația de frînă a va
goanelor. instalații de degresat

și altele. De asemenea, acțiunea 
de autoutilare a fost dezvoltată 
și în direcția -asimilării și pu
nerii în fabricația de serie a 
mai multor piese de schimb 
pentru material rulant. Tot prin 
forțele tehnice proprii. între
prinderea mecanică de reparat 
material rulant din Pașcani a 
introdus în producția de serie 
vagonul basculant autodescărcă- 
tor pe 4 osii, și un tip de va
gon pentru transportat marfă. 
(M. Corcaci).

vremea
Ieri in țâră: Vremea a fost frumoasă 

în cea mai mare parte a țării, cu cerul 
variabil, mai mult senin dimineața. în- 
norărl mai accentuate s-au produs în 
Maramureș, Moldova, Transilvania și 
în zona de munte. S-au semnalat averse 
locale de ploaie și descărcări electrice 

•în Moldova, nordul șl estul Transilva
niei, în Carpațil răsăriteni, cu caracter 
izolat în nordul Crișanei și în Mara-
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La Arad s-a deschis aeroclubul 
„Traian Vuia“

Peste 15 000 de locuitori ai Aradu
lui au ținut să fie prezenți duminică 
la festivitățile organizate pe platoul 
aeroportului din localitate cu prilejul 
inaugurării activității aeroclubului 
„Traian Vuia" din Arad de către 
Aeroclubul central român în colabo
rare cu Comitetul județean Arad al 
U.T.C., consiliul județean al organi
zației pionierilor și consiliul județean 
pentru educație fizică și sport. Festi-

vitățile au prilejuit o impresionantă 
demonstrație aviatică : evoluții de 
aeromodele (susținute de participant!! 
la tabăra republicană de aeromodele 
de la Arad), evoluții aeriene și 
lansări * demonstrative executate de 
parașutiștii lotului republican, zbo
ruri în formație și înaltă acrobație 
cu avionul, executate 
tivi. (C. Simion).

de piloții spor-

„Cupa sportului sătesc"
în comunele Moldovița, Frumosu, 

Vama, Vatra Moldoviței și Frasin 
din județul Suceava au avut loc 
întrecerile din cadrul celei de-a doua 
ediții a „Cupei sportului sătesc", 
împreună cu reprezentanții județu-

12 ramuri de 
reprezentanții 

Mara- 
total

lui gazdă, la cele 
sport, s-au întrecut 
județelor Bistrița-Năsăud și 
mureș, competiția reunind în
aproape 400 de sportivi. (Gh. Paras- 
can).

ÎN CÎTEVA
FOTBAL

RÎNDURI
BOX

• „PARTIDULUI, RECUNOȘ
TINȚA NOASTRĂ" este generi
cul spectacolului cu care s-a în
cheiat la Tirgu-Jiu cea de-a 4-a 
ediție a concursului folcloric in- 
terjudețean al pionierilor și șco
larilor „Pe fir de baladă", o LA 
CRAIOVA, o adunare festivă a 
marcat absolvirea cursurilor de 
către prima promoție de medici 
a universității craiovene. • A- 
GENDA BOTOȘANEANA. Cu 
premiera de gală a filmului ro
mânesc „Instanța amină pronun
țarea", la care au participat și 
realizatorii acestuia, s-au înche
iat manifestările educative din 
cadrul „Lunii culturii cinemato
grafice" în județul Botoșani. 
Premiera a coincis și cu inaugu
rarea unui nou cinematograf. 
Locuitorii din 22 de comune ale

județului Botoșani au participat 
la acțiunile educative organizate 
de comisia județeană de răspin- 
dire a cunoștințelor științifice. 
Serile de dezbateri de Ia cămi
nele culturale din Avrămeni. 
Copălău și Bălușeni au avut ca 
temă „Minunile lumii și inter
pretarea lor în lumina științei", 
iar almanahul științific prezen
tat la Vîrfu Cimpului, Vorona, 
Brăești și Șendriceni a cuprins, 
pe lingă expunerea „Epopeea cu
noașterii umane", experiențe și 
demonstrații, gale ale filmului 
documentar. Ansamblul artistic 
„Rapsodia" din Botoșani a efec
tuat un turneu în raionul 
Rîșcani, R.S.S. Moldovenească. 
• La CASA DE CULTURA A 
TINERETULUI SI STUDENȚI
LOR din Iași a avut loc o largă

Secretariatul Uniunii europene de 
fotbal (U.E.F.A.) a anunțat luni la 
amiază că prima „manșă" a „Super- 
cupei" europene 1976 va fi disputată 
la 17 august la Miinchen intre Ba
yern Miinchen. deținătoarea „C.C.E.", 
și formația belgiană Anderlecht. ciș- 
tigătoarea „Cupei cupelor". Returul 
acestui meci se va desfășura la sfir- 
șitul lumi august la Bruxelles.

★
Astăzi la ora 13 (ora Bucureștiului) 

va avea loc la Ziirich tragerea la 
sorți pentru stabilirea primelor jocuri 
ale noii ediții a competițiilor euro
pene de fotbal „Cupa campionilor 
europeni", „Cupa cupelor" și „Cupa 
U.E.F.A.". 32 de echipe și-au anun
țat participarea la „C.C.E." și 33 de 
formații în „Cupa cupelor". La star
tul „Cupei U.E.F.A." sînt prezente 
64 de echipe reprezentînd 31 de țări.

Echipa de box a U.R.S.S. peniru 
Jocurile Olimpice de la Montreal 
va cuprinde, între alții, pe campio
nul mondial V. Solomin, campionul 
european V. Limasov. D. Torosian. 
A. Tkacenko, A. Volkov. E. Ris- 
kiev, A. Timanov și V. Ivanov. Cel 
mai tînăr component al echipei este 
„greul" V. Ivanov, care va împlini 
virsta de 20 de ani la 20

mureș. Vîntul a suflat slab, plnă la 
potrivit, cu intensificări izolate în zo
nele de munte. Temperatura aerului a 
scăzut ușor în nord-estul țării. La ora 
14 valorile oscilau între 19 grade la 
Rădăuți și Suceava și 31 grade la Sebeș, 
Moldova Veche și local în Cîmpia ves
tică și Cîmpia română. In București: 
Vremea a fost frumoasă și călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin di
mineața. Temperatura maximă a fost 
de 32 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 iulie. In țară: Vremea se va răci 
ușor în jumătatea de nord a țării. în 
această regiune, precum și in zona de 
deal și de munte, cerul va fi variabil, 
cu innorâri mai accentuate după-amla- 
za. Vor cădea ploi locale. însoțite 
de frecvente descărcări electrice. 
Vînt moderat, cu intensificări locale 
de scurtă durată. In celelalte zone, 
vreme călduroasă. cu cerul va
riabil. Averse izolate de ploaie. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse, în nord- 
estul tării, între 8 și 14 grade, izolat mai 
coborîte în depresiunile intramontane, 
și intre 14 și 19 grade în celelalte re
giuni. Valorile maxime vor oscila 
între 21 șl 26 grade, In nord-est, și 
între 26 și 31 grade în sud-vestul țării. 
In București: Vreme relativ călduroa
să, cu cerul variabil, favorabil aversei 
de ploaie după-amlaza. Vînt slab, pînă 
Ia potrivit. Temperatura ușor variabilă.

octombrie.

ATLETISM
desfășurat 

Nikolina 
bună pcr- 

proba de

Cu prilejul concursului 
la Sofia, atleta bulgară 
Stereva a stabilit cea mai 
formanță mondială în
1 000 m. cu timpul de 2’33”8/10. Ve
chiul record (2’35”6/I0) aparținea 
Gunhildei Hofmeister (R. D. Ger
mană).

la

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 4 IULIE 1976

Extragerea 1 : 2 29 16 25 27 19 
Extragerea a II-a : 25 19 27 
Extragerea a IlI-a : 29 12 30 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

a 
a 
a 
a 
a

13 !
36 :
38 ;
44

VI- a : 39 32 13 37 11
VII- a : 44 4 6 12 5
VIII- a : 12 23 43 33 13

IV- a : 3 22 29
V- a : 6 42 14

37
23
12
40

24
16
25

manifestare cultural-artistică cu 
tema „Te cintăm, patrie socialis
tă" ; și-au dat concursul an
samblul artistic al Comitetului 
județean Iași al U.T.C., corul de 
cameră „Pastorala" și formația

CARNET CULTURALț - . . -ș

de muzică folk „Estudiantina". 
• AGENDA SAlAJEANA. Casa 
de cultură a sindicatelor din Za
lău găzduiește expoziția de artă 
plastică a pictorului clujean 
Ghedeon Zoltăn. O altă expozi
ție este organizată în incinta ca
sei orășenești de cultură din a- 
ceeași localitate ; expun elevii 
școlii populare de artă. La „Bră- 
det“ — loc de agrement pentru

locuitorii Zalăului — a avut loc 
serbarea populară „Rapsodia 
muncii sălăjene", ediția a IlI-a. 
• O bogată activitate editorială 
la CASA CORPULUI DIDAC
TIC din Suceava. De la începu
tul anului 'au fost publicate două 
buletine de informare și docu
mentare a cadrelor didactice, ur- 
mînd ca peste puțin timp 
să iasă de sub tipar un al
bum intitulat „Școala și pro
ducția", o culegere de jocuri ma
tematice originale destinate în- 
vățămîntului preșcolar etc. • A- 
GENDA ARADEANA. Din pro
gramul principalelor manifestări 
cultural-educative : simpozionul 
„Rolul familiei și școlii in edu
carea și dezvoltarea dragostei 
pentru muncă la elevi", expune
rile : „Proclamația de la Islaz și

începutul revoluției din 1848 în 
Țara Românească", „Congresul al 
XI~lea al P.C.R. — moment cu 
profunde semnificații în făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate", mesele rotunde cu 
tema „Folclorul și muzica ară
deană în contextul creației mu
zicale naționale", „Pagini din is
toria Aradului în epopeea națio
nală", procesul literar-cinemato- 
grafic pe marginea filmului 
românesc „Singurătatea florilor". 
Alte acțiuni au âvut loc la Clu
bul ziariștilor. Casa prieteniei, 
cluburile muncitorești. • Nu de 
mult. CASA DE CULTURA a 
sindicatelor din Focșani a fost 
gazda unei dezbateri cu tema 
„Etica lucrătorului din com'erț".

Corespondenții „Scînteii”

In numele poporului român, al C.C. al P.C.R., al Guvernului Republicii 
Socialiste România și al meu personal, am deosebita plăcere să vă adresez, 
cu ocazia primei aniversări a proclamării independenței Republicii Capului 
Verde, cele mai călduroase felicitări, precum și sincere urări de sănătate și 
fericire personală, de mari succese în activitatea pe care o desfășurați, in ac
tivitatea Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, urări de progres și bunăstare poporului țării dumneavoastră.

Proclamarea independenței de stat a țării dumneavoastră, eveniment de 
o însemnătate istorică pentru destinele poporului din Insulele Capului Verde, 
a reprezentat o strălucită încununare a îndelungatei lupte desfășurate de po
porul din arhipelag, sub conducerea încercată a P.A.I.G.C.. pentru libertate 
și independentă națională, pentru dezvoltarea liberă pe calea progresului 
economic și social. Această plăcută aniversare îmi oferă, totodată, prilejul 
de a reafirma hotărîrea de a acționa cu consecventă, în spiritul declarației 
comune, semnată împreună în anul 1973, și al înțelegerilor convenite cu pri
lejul întîlnirilor noastre, pentru întărirea și diversificarea relațiilor dintre 
P.C.R. și P.A.I.G.C., dintre popoarele și țările noastre, în interesul comun al 
luptei generale împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru instaurarea în viața internațională a unei noi ordini politice și 
economice, care să permită afirmarea nestingherită a personalității popoare
lor. înțr-o lume a păcii și colaborării libere între națiuni.

Urîndu-vă deplin succes in opera de lichidare a rămășițelor trecutului 
colonial și de făurire a unei vieți noi, independente, îmi exprim încă o dată 
convingerea că relațiile prietenești care ne unesc se vor întări tot mai mult 
în folosul țărilor noastre, al cauzei înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul din Repu
blica Capului Verde 
marchează astăzi pri
ma aniversare a pro
clamării independen
ței. Cucerirea inde
pendenței naționale a 
fost rodul luptei e- 
roice, dusă de pa- 
trioții din acest arhi
pelag, sub conducerea 
Partidului African al 
Independenței din Gui
neea-Bissau și Insu
lele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.). Numeroși 
locuitori ai insulelor 
au participat activ la 
lupta din arhipelag și 
din Guineea-Bissau 
pentru scuturarea do
minației de peste cinci 
secole a colonialismu
lui portughez. După 
răsturnarea, în 1974, a 
regimului fascist de la 
Lisabona, noile auto
rități democratice por
tugheze au recunoscut 
dreptul la autodomina- 
re al popoarelor din 
teritoriile coloniale ; 
au luat naștere pe rînd 
republicile indepen
dente Guineea-Bissau, 
Mozambic, Angola. în 
baza acordului înche
iat între reprezentan
ții guvernului portu
ghez și P.A.I.G.C., a 
obținut independența 
deplină arhipelagul 
Capului Verde — eve
niment de însemnăta
te istorică în viața și 
destinele poporului 
său, în fața căruia 
s-au deschis lărgi per
spective pentru o evo
luție liberă și de sine 
stătătoare, pentru afir
marea ființei naționa
le, pentru dezvoltarea 
economică și progres 
social.

In anul care s-a 
scurs de la nașterea 
Republicii Capului 
Verde, poporul ei s-a 
angajat pe calea efor
turilor pentru lichida
rea subdezvoltării 
moștenite de la tre
cutul de dominație co

lonială și pentru îna
intarea pe calea pro
gresului economic și 
social. Pînă la eli
berare, economia ță
rii s-a bazat. în prin
cipal, pe culturile de 
porumb, trestie de za
hăr, manioc, cafea, 
creșterea vitelor, pes
cuitul. Proiectele de 
viitor întocmite de 
guvernul republicii 
au stabilit ca, odată 
cu valorificarea mai 
largă a îndeletniciri
lor tradiționale, să se 
acorde prioritate in
dustriei, o ramură cu 
largi perspective fiind 
cea a chimiei, care se 
bazează pe rezervele 
de sare din unele 
insule. Se preconi
zează, de asemenea, 
construirea unei rafi
nării de petrol de mare 
capacitate, crearea u- 
nei flote de pescuit, 
deschiderea unor șan
tiere de reparații na
vale și altele. Trans
punerea în viață a 
unor asemenea măsuri 
este menită să contri
buie la dezvoltarea e- 
conomică a tinerei re
publici, la ridicarea ni
velului de trai al 
populației.

Statornic atașat cau
zei independenței și 
libertății popoarelor, 
manifestîndu-și per
manent solidaritatea 
militantă cu lupta 
forțejor patriotice, pro
gresiste de pretutin
deni împotriva im
perialismului, colonia
lismului și neocolo- 
nialismului, poporul 
nostru a acordat în 
permanentă un larg 
sprijin internaționa
list mișcărilor de eli
berare din teritoriile 
care s-au aflat sub 
dominația colonială 
portugheză, pe toate 
planurile — politic, di
plomatic, moral și ma
terial. Intre P.C.R. și 
P.A.I.G.C., între Româ

nia socialistă și Re
publica Capului Verde 
s-au stabilit și se 
dezvoltă relații strînse 
de prietenie, solida
ritate și colaborare, 
bazate pe egalitate 
și respect reciproc. O 
expresie concludentă 
a acestor raporturi a 
constituit-o semnarea 
de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 
regretatul conducător 
al mișcării de eli
berare, Amilcar Ca
brai, a Comunicatu
lui comun din iunie 
1972, care a repre
zentat primul act ofi
cial internațional sem
nat de către repre
zentanții legitimi ai 
poporului din Gui
neea-Bissau și Insule
le Capului Verde. De
clarația comună, sem
nată în 1973, a pus 
bazele întăririi și di
versificării relațiilor 
dintre partidele și po
poarele noastre pen
tru o perioadă înde
lungată, inclusiv după 
obținerea independen
ței de către popoare
le din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului 
Verde. Și este, desi
gur, semnificativ că 
prima vizită oficială 
efectuată peste hotare 
de secretarul general 
al P.A.I.G.C., tovară
șul Aristides Pereira, 
după ce a fost ales ca 
președinte al Republi
cii Capului Verde, a 
avut loc în România, 
vizită care a stimulat 
dezvoltarea legături
lor dintre cele două 
partide și state, în in
teresul comun al lup
tei pentru abolirea 
definitivă a politicii 
imperialiste, de do
minație și dictat, pen
tru edificarea unei noi 
ordini economice și 
politice internaționa
le, pentru pace și 
progres.

A. BUMBAC

ALGER

Prevederile „Cartei Naționale" 
în plin proces de înfăptuire

In cadrul referendumului care a 
avut loc la 27 iunie, poporul alge
rian. în covirșitoarea lui majorita
te, și-a dat votul în favoarea „Car
tei Naționale" — document funda
mental care, confirmînd vastele 
acțiuni înnoitoare întreprinse în 
cursul ultimilor zece ani, definește 
un măreț program pentru dezvolta
rea țării, avînd drept scop — după 
cum scria ziarul „El Moudjahid" — 
„înfăptuirea integrală a obiective
lor revoluției socialiste algeriene", 
în cadrul acestor țeluri se acordă 
o deosebită importanță probleme
lor dezvoltării economice — de 
pildă, încă in cursul acestui an 
realizindu-se un mare volum de 
investiții, care an
gajează fonduri re- 
prezentind 40 la 
sută din produsul 
intern brut.

Continuarea șî 
lărgirea efortului 
zare rămîne obiectivul major al 

........................  vizînd
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NOSTRU
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Anul

șî
de industriall-

locuințe 
aseme- 
acesta 

în folo- 
: 50 000

li-strategiei dezvoltării ____ „
chidarea rămînerilor în urmă și 
înaintarea rapidă pe calea pro
gresului economico-social. Astfel, 
o mare amploare cunoaște va
lorificarea hidrocarburilor, prin
cipala bogăție a tării, prin crearea 
de noi capacități de producție, pe 
lingă unitățile petrochimice aflate 
deja în funcțiune pe coasta medi
teraneană, la Arzew, Skikda, An- 
naba. O atenție prioritară se acor
dă, de asemenea, dezvoltării indus
triei siderurgice. Astfel, în paralel 
cu extinderea complexului side
rurgic de la El Hadjar, un alt „gi
gant" al metalului urmează să se 
ridice în vestul țării, lîngă Oran, 
care 
tul
tone

Pe măsura dezvoltării industriei, 
rețeaua de transporturi interne va 
fi completată încă în 1976 cu noi 
trasee de cale ferată și cu 850 km 
de șosele noi. Un mare port co
mercial la Mediterană se constru
iește la Arzew-Djedid.

Urmărindu-se satisfacerea prin
cipalelor nevoi alimentare ale țării, 
investițiile din agricultură sînt 
orientate spre punerea în valoare a 
unor noi terenuri agricole, extin
derea irigațiilor. îndeosebi în zo
nele din stepă, construirea de noi 
baraje ș.a.

Obiectivele dezvoltării economiei 
naționale sînt strîns legate de for
marea de cadre naționale compe

va produce anual spre sfîrși- 
acestui deceniu 10 milioane 
de otel.

tente. Nu este de aceea de mirare 
că sume reprezentînd 21,2 la sută 
din buget sînt alocate pentru in- 
vățămînt, ceea ce asigură în 1976 
școlarizarea in plus a 191 000 de 
elevi și 7 500 de studenți. Baza 
materială a culturii și educației 
cetățeanului algerian se îmbogă
țește prin construirea de așezămin
te științifice și culturale, case de 
cultură, case ale tineretului.

Un alt obiectiv însemnat al gu
vernului este asigurarea asisten
ței medicale a unei populații care 
cunoaște una dn cele mai ridicate 
rate de creștere. Numai în acest 
an vor fi create 81 centre noi de 
sănătate. îndeosebi în mediul rural.

Ritmul construc
țiilor 
crește 
nea.
vor fi date 
sință circa 

de locuințe, dintre care 18 000 nu
mai la sate. In paralel, 38 de orașe 
de proporții mai mici vor fi mo
dernizate, potrivit unor programe 
speciale.

O preocupare primordială o con
stituie creșterea continuă a numă
rului de locuri de muncă, spre • 
se garanta fiecărui cetățean un ve
nit stabil, un nivel de trai demn 
și decent și pentru a deschide ca
lea reîncadrării în economia 
țională a 
emigrant!.

Paralel cu 
dezvoltarea 
își aduce contribuția 
cooperării 
în această direcție se poate con
stata cu satisfacție că pe temelia 
puternică a sentimentelor de prie
tenie frățească româno-algeriană 
relațiile de cooperare economică, 
datînd din primii ani de după pro
clamarea independentei Algeriei, 
se dezvoltă continuu. Se extind cu 
succes acțiuni de cooperare in do
meniile petrolier, energiei electrice, 
construcțiilor sociale și industriale, 
amenajărilor hidrotehnice, agricul
turii. cercetării științifice. Există 
toate premisele ca aceste relații 
să se dezvolte și mai mult în vii
tor. spre binele reciproc. în inte
resul promovării țe.lurilor gene
rale ale păcii. înțelegerii și pro
gresului.

Mircea S. IONESCU

na-
muncitorilor algerieni

efortul propriu, la 
economiei algeriene 

extinderea 
economice cu alte țări.
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UN EVENIMENT DE ÎNSEMNĂTATE ISTORICĂ, O STRĂLUCITĂ Instaurarea unei noi ordini economice Prima ședință a noului Parlament italian
ÎNCUNUNARE a luptelor eroice ale poporului vietnamez cerință imperioasă a

PENTRU ÎMPLINIREA ASPIRAȚIILOR SALE NAȚIONALE Sesiunea
vieții internaționale

ECOSOC

Președinte al Camerei Deputaților a fost ales 
Pietro Ingrao, membru al Direcțiunii P.C.I.

Tovarășului LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam,

Proclamarea reunificării Vietnamului și a Republicii 
Socialiste Vietnam de către înaltul forum reprezentativ al 
întregului popor vietnamez — Adunarea Națională — ne 
oferă plăcutul prilej de a vă transmite dumneavoastră, 
Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam. Guvernului și 
eroicului popor vietnamez, din partea Partidului Comu
nist Român, a Consiliului de Stat, Guvernului Republicii 
Socialiste România, poporului român și a noastră perso
nal, un fierbinte salut tovărășesc și cele mai cordiale fe
licitări.

Eveniment Istoric de importanță internațională, reuni- 
ficarea Vietnamului, sub steagul socialismului, reprezintă 
corolarul strălucit al luptei îndelungate, plină de abnega
ție și eroism, dusă de poporul vietnamez care, sub con
ducerea. Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, și-a 
realizat aspirația sa nestrămutată spre libertate, indepen
dență și progres social. Se desăvîrșește astfel cadrul in
stituțional firesc al fiecărei națiuni — statul unitar care, 
în mod neîndoios, va favoriza valorificarea plenară a po
tențialului material și spiritual al înzestratei națiuni viet
nameze. în conformitate cu propriile-i năzuințe. .

Actul consfințit de Adunarea Națională este o expresie 
Convingătoare a afirmării viguroase a voinței popoarelor

— caracteristică majoră a lumii contemporane — de a-și 
hotărî destinele, fără nici un amestec din afară, de a 
folosi în interes propriu bogățiile lor naționale, de a pro
mova relații internaționale noi, bazate pe încredere și 
respect, pe egalitate și avantaj reciproc.

Poporul român, care s-a aflat alături de poporul frate 
vietnamez în lupta sa eroică și i-a acordat întregul său 
sprijin material, politic și diplomatic, salută cu căldură 
reunificarea Vietnamului. Avem convingerea fermă că, în 
noile condiții, relațiile frățești de prietenie, solidaritate 
și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Celor ce Muncesc din Vietnam, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă Vietnam vor cu
noaște o dezvoltare fructuoasă. în spiritul Declarației co
mune româno-vietnameze, semnată la București în anul 
1975, în interesul celor două popoare, cauzei independen
ței, socialismului și păcii în lume.

Măreața sărbătoare a reunificării patriei și proclamării 
Republicii Socialiste Vietnam constituie un nou prilej de 
a vă adresa dumneavoastră și poporului frate vietnamez 
sincere urări de noi 
Vietnam socialist și

ABIDJAN 5 — Trimisul special 
Agerpres transmite : în cadrul lucră
rilor celei de-a 61-a sesiuni a Consi
liului Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC), luni s-a făcut o exami
nare largă asupra actualei politici 
economice și sociale internaționale. 
Șefii delegațiilor din Cehoslovacia, 
Malayezia, Iordania, R.D.P. a Yeme
nului, Portugalia, Togo, Norvegia, 
Peru, Brazilia, Liberia au pus un ac
cent deosebit pe creșterea rolului 
ECOSOC, — unul dintre cele șase or
ganisme principale ale O.N.U. — în 
direcția făuririi noii ordini economice 
internaționale. în acest context, marea 
majoritate a vorbitorilor au relevat 
necesitatea promovării principiilor 
și înfăptuirii măsurilor cuprinse în 
„Declarația" și „Programul de ac
țiune" de la Manila, care trasează 
liniile fundamentale și măsurile con
crete pentru statornicirea unor ra
porturi noi între popoare, bazate pe 
dreptate, echitate și justiție. Vorbi
torii au subliniat că ECOSOC poate 
să-și aducă o contribuție mai efi
cientă în direcția aplicării concre-

te și mai rapide a unor măsuri me
nite să acorde țărilor în curs de 
dezvoltare un tratament mai favora
bil în relațiile comerciale, în direc
ția eliminării practicilor restrictive 
în domeniul comerțului, pentru fa
vorizarea dezvoltării cît mai rapide 
a țărilor rămase în urmă din punct 
de vedere economic, pentru înlătu
rarea cît mai rapidă a decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace, 
în lupta pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, nu
meroși vorbitori au subliniat că ță
rile în curs de dezvoltare trebuie 
să consolideze continuu solidaritatea 
și colaborarea între ele, exprimînd, 
totodată, opinia cu privire la nece
sitatea reorganizării pieței interna
ționale, ca o condiție esențială pen
tru crearea bazei noii ordini econo
mice.

Actualele dezbateri în plen ale 
reuniunii „ECOSOC" de la Abid
jan pun în evidentă dorința unani
mă a țărilor în curs de dezvoltare 
de a-și asigura o participare mai 
echitabilă la utilizarea resurselor 
mondiale.

Noul Parlament Italian, ales în 
scrutinul de la 20 și 21 iunie, s-a 
reunit luni după-amiază în prima 
sa ședință. Camera Deputaților și 
Senatul celei de-a 7-a legislaturi 
și-au ales, in ședințe separate, noii 
președinți.

în funcția de președinte al Came
rei Deputaților a fost ales deputatul 
Pietro Ingrao, membru al Direcțiunii 
P.C.I., cunoscut militant al mișcării 
muncitorești din Italia. El a întrunit 
488 de voturi, din cele 630 ale Ca
merei Deputaților. în funcția de pre
ședinte al Senatului a fost ales un 
reprezentant al Partidului Democrat- 
Creștin, senatorul Amintore Fanfani, 
președintele Consiliului național al 
P.D.C., cu 270 voturi din 315. Modul 
de asigurare a conducerii celor două 
camere a fost convenit, după cum se 
știe, cu prilejul reuniunii colegiale a 
partidelor din arcul constituțional, 
care a avut loc sîmbăta trecută.

Faptul că pentru prima dată după 
30 de ani s-au reunit la aceeași masă 
toate partidele democratice, inclusiv

Partidul Comunist, reprezintă un re
zultat direct al mutațiilor profunde 
înregistrate în țară odată cu alege
rile de la 20—21 iunie, care au de
terminat o creștere impresionantă a 
voturilor acordate comuniștilor. Ale
gerea unui reprezentant al P.C.I. în 
funcția de președinte al Camerei De- 
putaților reprezintă, în opinia obser
vatorilor de la Roma, o recunoaștere 
a prestigiului în continuă creștere al 
Partidului Comunist, a politicii sale 
deschise de alianțe, a audienței largi 
de care se bucură programul și pro
punerile sale.

în cuvîntul de Învestitură, Pietro 
Ingrao a arătat că această legislatură 
se deschide într-un moment care 
subliniază urgența de a se proceda la 
o profundă reînnoire a vieții econo
mice și a aparatului productiv, indis
pensabilă pentru a reduce flagelul 
inflației, pentru a deschide posibili
tăți de lucru pentru milioane de ti
neri și femei, pentru a restabili pres
tigiul și stabilitatea Italiei în econo
mia mondială.

Plenara C.C. al P.C.I. și-a încheiat lucrările

și mari realizări în construirea unui 
prosper.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Salut frățesc Vietnamului
Poporul întregului Vietnam, de la 

Lan Son, în extremitatea de nord, și 
pină la Ca Mau, în extremitatea su
dică, trăiește zile înălțătoare : Adu
narea Națională a Vietnamului reu- 
nificat, rezultat din voința întregului 
popor din Nord și din Sud. care, 
pentru prima oară, și-a putut expri
ma liber voința în cadrul alegerilor 
generale din aprilie, a adoptat ho- 
tărîri de însemnătate istorică pentru 
națiunea vietnameză multimilenară. 
Proclamarea Republicii Socialiste 
Vietnam, stat independent, liber și 
unit, constituie o strălucită încunu
nare a luptei atît de îndelungate și 
dîrze, plină de sacrificii, a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, materializarea visului întregii 
națiuni vietnameze de reunificare a 
patriei, de făurire a unei țări pros
pere, în care poporul să fie singur 
stăpîn pe destinele sale. Se vădește 
astfel deplinul adevăr al cuvintelor 
marelui fiu al poporului vietnamez 
Ho Și Min, cuvinte care au acționat 
în momentele cele mai dificile ale 
istoriei naționale ca un înflăcărat 
îndemn : „Nimic nu este mai prețios 
decît independenta și libertatea... 
Vietnamul este o tară, vietnamezii 
sint un popor, rîurile pot seca, mun
ții se pot prăbuși, dar acest adevăr 
va dăinui veșnic".

Anevoios și presărat cu uriașe ob
stacole a fost drumul străbătut pen
tru a face să triumfe idealurile in
dependenței, unificării, progresului 
întregului Vietnam. Din momentul 
declanșării revoluției din august 1945 
și creării Republicii Democrate Viet
nam — primul stat independent și 
suveran al muncitorilor și țăranilor 
din sud-estul Asiei — și pînă la pră
bușirea regimului marionetă din Sud 
și eliberarea Saigonului, la 30 aprilie 
1975, odată cu părăsirea teritoriului 
vietnamez de către ultimul soldat 
străin, poporul vietnamez, înfruntînd 
cu bărbăție și tenacitate un inamic 
ce dispunea de o uriașă superioritate 
în tehnica de luptă, a ținut mereu 
sus stindardul luptei pentru liber
tate.

în conștiința lumii contemporane, 
Vietnamul eroic a devenit un simbol 
al afirmării viguroase a voinței po
poarelor de a se dezvolta liber și in
dependent, de a-și apăra dreptul im
prescriptibil de a fi deplin stăpîne 
pa soarta lor, pe bogățiile naționale, 
de a-și făuri viitorul potrivit pro
priilor interese și aspirații. Marele 
adevăr ce se desprinde din epopeea 
luptei eroice a poporului vietnamez 
demonstrează, cu puterea de necon
testat a faptelor, că atunci cînd un 
popor își apără cu hotărîre neclin
tită, cu prețul oricăror jertfe, neatîr- 
narea, dreptul la libertate și progres 
social, cînd se bucură de simpatia și 
sprijinul omenirii progresiste, cauza 
sa este de neînfrînt, nici o forță din 
lume nu îl poate îngenunchea.

Iată de ce se poate spune, pe bună 
dreptate, că, înscriind o pagină de 
aur în istoria poporului vietnamez', 
marile izbinzi înregistrate în cele 
peste trei decenii de bătălii necurma
te, consacrate acum prin făurirea 
Republicii Socialiste Vietnam, mar
chează, în același timp, o victorie de 
cea mai mare însemnătate»a forțelor 
păcii, libertății și progresului din în
treaga lume. în lupta împotriva po
liticii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste. Nu încape îndoială că 
poporul vietnamez, reunificat sub 
steagul socialismului, va juca în con
certul națiunilor un rol de seamă în 
consolidarea păcii în Asia de sud-est 
și pe glob, va aduce, pe mai departe, 
o contribuție importantă la afirmarea 
Idealurilor înaintate ale omenirii.

Poporul român împărtășește, pe 
deplin, marea bucurie a poporului

vietnamez în aceste zile istorice și 
îi transmite un fierbinte salut tovă
rășesc, cele mai calde felicitări cu 
prilejul proclamării Vietnamului 
unificat și socialist. Partidul nostru, 
România socialistă, întregul popor 
român și-au manifestat din primul 
moment solidaritatea militantă cu 
cauza Vietnamului luptător, acordîn- 
du-i un neprecupețit sprijin interna
ționalist, sub toate formele și pe 
toate planurile — material, moral, po
litic și diplomatic. Cu neabătută con
secvență, partidul și statul nostru, în
tregul popor român, situîndu-se în 
mod ferm alături de poporul Vietna
mului eroic, au militat neabătut pen
tru încetarea intervenției străine, 
pentru recunoașterea dreptului sacru 
al poporului vietnamez de a 
volta liber și independent, 
propriei voințe.

Cu nesecată energie a 
secretarul general al partidului nos
tru, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru stingerea 
focarului de agresiune și război, pen
tru o soluționare justă, în conformi
tate cu interesele legitime ale po
porului vietnamez, cu interesele fun
damentale ale păcii și legalității in
ternaționale, cu imperativul lichidării 
politicii imperialiste de forță și domi
nație — în repetate rînduri liderii 
vietnamezi exprimînd înalta prețuire 
pentru acest sprijin.

Bazate pe puternice sentimente de 
stimă, prietenie și solidaritate comu
nistă revoluționară, relațiile româno- 
vietnameze au cunoscut o dezvoltare 
neîntreruptă în toate domeniile, fac
torul hotărîtor al acestei evoluții 
constituindu-1 legăturile trainice sta
tornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Celor ce Muncesc 
din Vietnam. Momente de însemnă
tate cu adevărat istorică în evoluția 
continuu ascendentă a conlucrării 
multilaterale dintre cele două țări, 
partide și popoare frățești, le-au

se dez- 
potrivit
acționat

f
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Declarația Comitetului Executiv 
al P. C. din Spania

în legătură cu desemnarea noului premier

• FILME DOCUMEN
TARE CU MESAJ PRO
GRESIST. în Franța, la Gre
noble, s-a desfășurat zilele tre
cute un festival al filmului 
ternațional de scurt metraj, 
trivit aprecierii ziarului „Le 
garo", festivalul s-a înscris 
auspiciile militantismului, 
mai mare 
prezentate 
inspirație lupta popoarelor pen
tru dezvoltare independentă, 
pentru o viață mai bună. Cu 
titlu de exemplu este citat fil
mul „Campesinos" (Țăranii), al 
lui Jorge Silva și Marta Rodri
gues. care înfățișează aspecte 
din lupta țăranilor columbieni 
împotriva latifundiarilor — do
cumentar apreciat nu numai in
teresant ca tematică socială, dar 
șt remarcabil ca realizare ar
tistică. Un alt film — „Copiii

subdezvoltării" de C. Alvarez — 
este apreciat ca un „teribil act 
de acuzare" împotriva factorilor 
politici și sociali care au gene
rat flagelul împărțirii lumii în 
bogați și săraci.

in- 
Po-
Fi- 
sub 
cea 

parte a peliculelor 
avînd ca izvor de

• „NORD 76", expe
diția arctică sovietică la care au 
participat numeroase avioane de 
tip IL 18 și nave — adevărate 
laboratoare zburătoare și. res
pectiv, plutitoare — s-a încheiat 
cu un bogat bilanț. A fost cer
cetat spațiul geografic nordic al 
mărilor Barenț și Kara, de la 
straturile superioare ale atmos
ferei și pînă în adîncul apelor. 
Pornind de la constptarea că în 
centrul Arcticii, de pildă, aerul 
este de 10 ori mai curat decît 
in latitudinile temperate, că scu
tul biologic al Terrei. pe care îl 
constituie ozonul, este aici in
tact. se preconizează crearea

constituit convorbirile de la Hanoi și 
București dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Le Duan, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, care au asigu
rat ridicarea pe un plan superior a 
colaborării reciproce. Legăturile fră
țești dintre România și Vietnam 
și-au găsit o elocventă ilustrare în 
Declarația comună româno-vietna- 
meză, semnată anul trecut, document 
de o remarcabilă semnificație pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre partidele și statele noastre și, 
totodată, aport de certă valoare în 
marea luptă a popoarelor pentru 
apărarea și consolidarea independen
ței, pentru dreptul de a-și hotărî de 
sine stătător destinele, pentru demo
cratizarea vieții internaționale, pen
tru pace și progres.

Cu cel mai viu interes și cu senti
mente de adîncă satisfacție a urmărit 
și urmărește poporul român eforturile 
depuse de poporul vietnamez pentru 
înlăturarea consecințelor războiului, 
pentru accelerarea construcției socia
lismului în Nord, pentru continuarea 
procesului de normalizare și restruc
turare a raporturilor de producție și 
sociale în Sud, pentru înaintarea în
tregului Vietnam, cu vigoare și fer
mitate, pe calea socialismului.

Participînd din inimă la marea săr
bătoare a poporului eroic al Vietna
mului, poporul român își reafirmă 
sentimentele sale frățești, de caldă 
și profundă solidaritate militantă cu 
poporul vietnamez, dînd glas convin
gerii ferme că. în noua etapă, co
laborarea prietenească strînsă între 
partidele, țările și popoarele noastre 
se va extinde și adînci și mai mult, 
va înflori și mai puternic, în folosul 
reciproc, al măreței cauze a libertă
ții, neatîrnării, păcii și socialismului 
pe întreg globul.

MADRID 5 (Agerpres). — Comite
tul Executiv al P.C. din Spania a dat 
publicității o declarație în care își 
exprimă dezaprobarea față de de
semnarea lui Adolfo Suarez Gonza
les în funcția de șef al guvernului 
spaniol. Ca și fostul prim-ministru, 
Adolfo Suarez Gonzales reprezintă 
interesele Mișcării Naționale (unicul 
partid politic legal sub regimul fran
chise și este îndoielnic că el va pu
tea rezolva problemele cu care e con
fruntată țara — relevă declarația. 
Totodată, documentul subliniază că 
demisia lui Carlos Arias Navarro, a 
cărui politică antinațională a împins 
țara în pragul catastrofei, oferea 
speranțe că în Spania va începe o 
perioadă nouă, caracterizată în pri
mul rînd prin deschiderea unui dia
log între guvern și opoziția democra
tică. Dar, după cit se vede, acest lu-

cru nu se va produce — menționează 
declarația.

Partidul Comunist din Spania — 
se arată, în continuare, în declarație 
— cere să se acorde o amnistie to
tală și generală deținuților politici, 
să fie recunoscute toate partidele 
politice, fără excepție, să fie resta
bilite integral drepturile democratice 
ale cetățenilor spanioli.

★
Adolfo Suarez Gonzales a depus, 

luni, în fața regelui Juan Carlos, ju- 
rămîntul în calitate de șef al guver
nului spaniol.

Mai mulți miniștri din vechiul ca
binet, printre care Manuel Fraga Iri- 
barne, vicepremier și ministru de in
terne, Jose Maria de Areilza, minis
tru de externe, Antonio Garrigues, 
ministrul justiției, au refuzat să facă 
parte din guvernul pe care îl va for
ma Adolfo Suarez.

ROMA 5. — Corespondentul Ager
pres transmite: La încheierea lucră
rilor Plenarei comune a C.C. al P.C.I. 
și a Comisiei Centrale de Control a 
fost adoptată o rezoluție prin care 
se aprobă linia politică și pro
punerile cuprinse în raportul pre
zentat de senatorul Gerardo Chiaro- 
monte, membru al Direcțiunii P.C.I., 
secretar al C.C. al P.C.I. Pe această 
bază, Comitetul Central și Comisia 
Centrală de Control au dat mandat 
Direcțiunii partidului să acționeze 
pentru rezolvarea în mod pozitiv a 
problemelor care se află în fața tării 
după votul de la 20 și 21 iunie. După

ce subliniază importanța care revine 
în acest cadru întăririi și dezvoltării 
în continuare a partidului și a orga
nizației sale de tineret, rezoluția 
arată, în încheiere, că „prezența și 
inițiativa comuniștilor sînt astăzi mai 
mult decît oricînd necesare pentru a 
se deschide Italiei o nouă fază de 
progres economic, democratic și 
civil".

★
La 1 iulie a.c„ numărul membri

lor P.C.I. și ai Federației Tineretu
lui Comunist era de 1 791 599, ceea :e 
reprezintă o creștere cu 61 146 față 'e 
sfirșitul anului 1975.

S. U. A.

Manifestări cu prilejul bicentenarului 
independenței

WASHINGTON 5 — Coresponden
tul nostru transmite : La 4 iulie, în 
toate cele 50 de state ale S.U.A. au 
avut loc demonstrații, parăzi. mani
festări culturale, artistice și sportive, 
dedicate sărbătoririi bicentenarului 
Statelor Unite.

La Philadelphia — cea de-a doua 
capitală a țării, unde cu două 
veacuri în urmă a fost elaborată și 
semnată Declarația de independență 
— a avut loc cea mai mare demon
strație din întreaga țară, „Demonstra
ția bicentenară a celor 50 de state 
ale S.U A.“. în același timp, cinci i- 
mense coloane de căruțe cu coviltir, 
pornite din toate statele țării și care 
au parctirs circa 20 mii de kilometri, 
evocind migrarea pionierilor care au 
făurit națiunea americană, au străbă
tut cîmpia Vally Forge, din apropie
rea orașului, pe care cu 200 de ani 
în urmă a iernat armata lui George 
Washington înaintea asaltării orașu
lui.

Unul dintre evenimentele majore 
ale bicentenarului a fost „operațiu
nea navigația" — paradă navală care 
a avut loc pe fluviul Huston, ce des
parte New Yorkul de New Jersey. Au 
luat parte 16 veliere din 15 țări ale 
lumii, între care și nava românească 
bricul „Mircea", 200 de nave mili
tare, inclusiv două port-avioane, și 
circa 10 000 alte ambarcațiuni. Flota 
internațională condusă de cele 16 
nave cu vele a adus poporului ame
rican, de ziua independenței sale, sa
lutul popoarelor lumii.

Președintele S.U.A.. Gerald Ford, 
membrii cabinetului au primit pa
rada de la bordul port-ayionului 
„Forestal". Printre invitați se aflau 
ambasadorii acreditați la Washington 
și Națiunile Unite. între care și am
basadorul României în Statele Unite, 
Nicolae M. Nicolae, și reprezentantul 
permanent al țării noastre pe lingă 
O.N.U., ambasadorul Ion Datcu.

BUDAPESTA Convorbiri

Republica
Socialistă
Vietnam

SUPRAFAȚA : 332 559 kmp.
POPULAȚIA : 50 de milioa

ne locuitori.
CAPITALA : Hanoi (1 343 000 

locuitori).
Alte orașe mari : Ho Și Min 

(3,4 milioane locuitori), Hai- 
fong (1,2 milioane locuitori).

ECONOMIA : Bogății mi
nerale — cărbune, minereu 
de fier, crom, cupru, zinc, 
bauxită, molibden, fosfațibauxită, molibden, fosfați 
etc. ; au fost identificate im
portante
re, în partea de sud a țării. 
Industrie — energie electrică, 
oțel, mașini-unelte, utilaje a- 
gricole, material rulant, celu
loză și hîrtie, ciment, textile, 
produse alimentare. Culturi 
agricole — orez, porumb, 
trestie de zahăr, bumbac, 
ceai, cafea ș.a.

zăcăminte petrolie-

unei rețele permanente de sta
ții polare terestre, a căror me
nire va fi păstrarea deplinei 
purități atmosferice și a mediu
lui înconjurător.

• NOI DATE DESPRE 
„PLANETA ROȘIE". Da- 
tele transmise 
sonda 
gă pe 
ricani, 
diferit 
„planetei roșii". Nu concordă cu 
teoriile existente, în special in
formațiile privind temperatura 
și cantitatea vaporilor de apă. 
A devenit evident că planeta 
este mai umedă decît se credea, 
cantitatea mai mare de apă de- 
terminînd producerea, în zona 
aleasă pentru amartizare, a ce
tei și chiar a gheții în cursul 
zilei. Deosebit de interesantă

pînă acum de 
spațială „Viking 1“ intri- 
oamenii de știință ame- 
care descoperă un tablou 
de ceea ce anticipau al

Vizita ministrului muncii 
al României

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Luni 
a sosit la Budapesta tovarășul Pe
tre Lupu, ministrul muncii al Repu
blicii Socialiste România, care face 
o vizită în R.P. Ungară.

La sosire, ministrul român a fost 
întîmpinat de Laslo Karakas, minis
trul muncii al R.P. Ungare, și de alte 
persoane oficiale, precum și de mem
bri ai Ambasadei române la Buda
pesta.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

au fost prezenți Ilie Cîșu, adjunct al 
ministrului, și alte persoane din con
ducerea ministerului.

A fost de față Gyorgy Biczo, am
basadorul R.P. Ungare la București.

franco - vest-germane
BONN 5 (Agerpres). — La Ham

burg au început luni după-amiază 
convorbirile _dintre președintele Fran
ței, Valery 
celarul R. 
Schmidt.

Agenda 
german cuprinde probleme ale rela
țiilor bilaterale în domeniile econo
mic. financiar și comercial. Convor
birile vor aborda, de asemenea, vii
torul diferitelor instituții ale Pieței 
comune, situația economică din Eu
ropa occidentală și 
mina rezultatelor 
rințe — de la 
U.N.C.T.A.D. de la

Giscard d’Estaing, și can- 
F. Germania. Helmut

dialogului franco—vest-

din lume în lu- 
recentelor confe- 
Porto Rico și 
Nairobi — și a

dialogului dintre țările în curs de 
dezvoltare și statele industrializate.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Șeful delegației României 

la sesiunea ECOSOC de 13 
Abidjan, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, a 
avut o întrevedere cu ministrul 
interimar al afacerilor externe din 
Coasta de Fildeș, A. Denise. Șeful 
delegației române a mai avut 
convorbiri cu Simeon Ake, președin
tele în exercițiu al ECOSOC, precum 
și cu șefii delegațiilor din Brazilia, 
R.D. Germană, R.F. Germania. Pakis
tan, S.U A. și Zambia.

Conferința la nivel înalt 
a Organizației Unității JWri-

cane (O.U.A.J, reunită la Port 
Louis în prezența a 48 de șefi de stat 
și de guvern, și-a încheiat lucrările. 
Au fost adoptate documente și rezo
luții în care este exprimată hotărîrea 
statelor membre ale O.U.A. de a ex
tinde și diversifica colaborarea eco
nomică și schimburile comerciale și 
de a consolida unitatea și rîndurile 
O.U.A. în lupta pentru soluționarea 
principalelor probleme care stau în 
fața continentului african.

Hotărîre. DuP^ cum anunță 
agenția M.T.I., începînd cu data de 
5 iulie, în baza hotărîrii Consiliului 
de Miniștri, in R.P. Ungară au fost 
majorate prețurile la carne și pro
dusele din carne în medie cu 30 la 
sută, concomitent cu acordarea unor 
indemnizații neimpozabile la salarii, 
pensii și burse în valoare de 60 de 
forinți. Alocațiile — precizează agen
ția citată — pot fi atribuite și lucră
torilor din cooperativele agricole de 
producție în baza hotărîrilor adunări
lor generale ale cooperativelor.

Popoarele Iugoslaviei socialiste 
sărbătoresc 35 de ani de Ia declan
șarea insurecției armate împotriva 
cotropitorilor hitleriști — moment 
de importanță cardinală în istoria 
luptei lor de eliberare națională și 
socială. Așa cunî\ se știe, după ce a 
cotropit, rînd pe Tind, Polonia, Nor
vegia, Belgia, Olanda și alte state 
europene, Germania nazistă a dez
lănțuit, la 6 aprilie 1941, împreună 
cu Italia fascistă, invazia asupra Iu
goslaviei.

în acele vremuri de grea încer
care, Partidul Comunist din Iugosla
via — care încă cu ani în urmă 
atrăsese atenția asupra iminenței 
pericolului hitlerist — a ridicat cu 
eroism steagul luptei împotriva co
tropitorilor, pentru libertatea și inde
pendența patriei. înfruntînd teroarea 
și represiunile cele mai crîncene, 
partidul a trecut la o vastă acțiune 
de pregătire organizatorică, politică 
și materială a rezistenței antifasciste 
armate. La 27 iunie 1941, Comitetul 
Central al P.C.I. a hotărît consti
tuirea Statului Major general al de
tașamentelor 
de secretarul 
varășul Iosip 
revine un rol 
semnătate în eroica epopee a rezis
tenței antihitleriste iugoslave.

La 4 iulie 1941, Biroul Politic al C.C. 
al P.C.I. a hotărît să dea semnalul 
insurecției și să declanșeze imediat 
lupta împotriva agresorului fascist. 
Apelul adresat de comuniști întregu
lui popor : „Muncitori, țărani, cetă
țeni și tineri din Iugoslavia ! La 
arme ! La luptă împotriva bandelor 
fasciste !“ — a găsit un puternic

de partizani, condus 
general al P.C.I.. to- 

Broz Tito, căruia îi 
de cea mai mare în-

ecou, zeci și sute de mii de oameni 
din toate regiunile țării în'rolîndu-se 
în mișcarea de partizani.

Prima acțiune de amploare împo
triva fasciștilor a avut loc în locali
tatea Bella Crkva din Serbia, la 7 
iulie 1941. în zilele următoare, lupta 
insurecțională a cuprins Muntenegrul 
și s-a extins în Slovenia. Bosnia, 
Herțegovma, Croația și Macedonia.

în încercarea disperată de a înă
buși mișcarea de partizani? cotropi
torii au aruncat în luptă forțe umane 
și materiale deosebit de mari, au 
declanșat sîngeroase acțiuni de re
presiune împotriva populației civile. 
Dar nimic nu a putut infringe dîr- 
zenia și spiritul de sacrificiu, erois
mul patrioților iugoslavi, dezvoltarea 
continuă a luptei de partizani. Dacă 
în toamna anului 1941 detașamentele 
de luptători cuprindeau 80 000 de 
oameni, la începutul anului 1945 
efectivul armatei de eliberare în
suma peste 800 000 de oameni, care 
au săvîrșit minunate fapte de arme, 
lărgind an de an perimetrul terito
riilor de unde erau alungați cotro
pitorii și unde se creau organele noi, 
ale puterii populare. în bătăliile 
pentru libertate, popoarele Iugosla
viei au dat un considerabil tribut de 
sînge : pe cîmpurile de luptă. în în
chisori și în lagărele de concentrare 
au pierit peste 1 700 000 de oameni.

Prin lupta lor eroică, popoarele 
Iugoslaviei au adus astfel — alături 
de forțele armate ale Uniunii So
vietice. care au purtat greul bătălii
lor, alături de trupele celorlalte na
țiuni participante la marea coaliție 
antihitleristă, de mișcările partizani
lor din celelalte țări cotropite — o

contribuție considerabilă, de neui
tat la victoria finală împotriva Ger
maniei naziste.

Popoarele Iugoslaviei privesc as
tăzi cu îndreptățită mîndrie drumul 
pe care l-au parcurs în perioada ce 
s-a scurs după victoria asupra fas
cismului. în acest răstimp, ele au 
desfășurat, sub conducerea Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, o vastă 
activitate revoluționară, au asigurat 
restructurarea întregii vieți econo- 
mico-sociale, dobîndind mari reali
zări în construirea socialismului. în 
înflorirea continuă a economiei, 
științei, culturii.

Aniversarea de astăzi constituie 
un fericit prilej de a consemna, cu 
adîncă satisfacție, evoluția continuu 
ascendentă pe care o cunosc relațiile 
trainice de frățească prietenie și co
laborare româno—iugoslave, bazate 
pe vechi tradiții de luptă pentru 
eliberarea națională și socială. Fac
torul esențial, hotărîtor pentru dez
voltarea tot mai puternică a acestor 
relații îl constituie colaborarea to
vărășească dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, frecventele întîlniri și 
convorbiri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito. Prie
tenia trainică dintre popoarele noas
tre servește interesele lor reciproce, 
fiind, totodată, un factor de preț al 
întăririi solidarității și coeziunii tu
turor țărilor socialiste, al creșterii 
influentei ideilor socialismului și tu
turor forțelor progresului social, al 
consolidării păcii și securității în 
Europa și în lume.

P. STANCESCU

Ministrul de externe al 
Greciei, Dimitrios Bitsios, a con
ferit luni la Viena cu colegul său 
austriac, Erich Bielka, asupra unor 
aspecte ale relațiilor economice bi
laterale, cit și asupra unor aspecte 
ale vieții internaționale.

După deturnarea avionului 
de pasageri al companiei 

Air France1*

DE PRETUTINDENI
este, pe de altă parte, prezența 
argonului în zona polară sudică. 
Toate aceste date sînt în prezent 
în curs de interpretare, urmînd 
a fi completate cu cele ce ur
mează a fi transmise după a- 
martizare. Operațiunea plasării 
line pe suprafața marțiană este 
prevăzută pentru data de 17 iu
lie. Pînă atunci. N.A.S.A. va 
proceda la două manevre de co
rectare a traiectoriei, ce vor a- 
vea loc la 8 și 12 iulie.

bulgari. Persoanele testate au 
fost ținute într-o încăpere întu
necată și supuse unui „borribar- 
dament" de decibeli. Din obser
vațiile și măsurătorile efectuate 
în acest timp a reieșit că acti
vitatea retinei (care transmite 
imaginea la nervul optic) este 
în mod sensibil diminuată. Po
luarea sonoră, afectînd deci si 
capacitățile vizuale ale omului, 
poate deveni, în unele cazuri, 
cauza unor accidente de muncă 
sau rutiere.

• POLUARE AUDIO
VIZUALĂ. Zgomotul puter
nic dăunează nu numai auzului, 
ci și văzului — aceasta este 
concluzia unui grup de medici

• NUME CONTRO
VERSAT. O originală contro
versă s-a iscat în S.U.A. în ju
rul denumirii unui nou tip de 
virus al gripei, care amenință 
să provoace o epidemie. în- 
tr-adevăr, unii cercetători i-au 
spus „virus al gripei porcești", 
dat fiind că acest virus a fost

identificat, pentru prima oară, 
la porci, în timp ce alții l-au 
botezat „A-New Jersey-76“, 
după statul unde a fost mai în- 
tii detectat. Dar prima denumire 
nu le-a plăcut fermierilor ame
ricani, aceștia temîndu-se de o 
scădere a cererii de carne de 
porc. Venind în întîmpinarea 
dorințelor exprimate de fer
mieri, Asociația medicală din 
S.U.A. a încetat să mai foloseas
că denumirea cu pricina. Cît 
privește a doua denumire. îm
potriva ei s-au ridicat autori
tățile din New Jersey, care au 
afirmat că statul lor are și așa 
destule probleme. -Astfel îneît 
virusul a rămas. deocamdată, 
fără nume. Autoritățile însă 
consideră că importantă este 
punerea la punct a unei metode 
eficiente de combatere a virusu
lui.

• AUTOMOBIL CU 
VOLANT. Un grup de tineri 
ingineri din Moscova a reali
zat un motor de autoturism care 
folosește energia unei roți vo
lante căreia i se imprimă pînă 
la 300 000 turații pe minut. Au
tomobilul poate dezvolta viteza 
de 90 km/h și are o autonomie 
de 300 km. Volantul este con
fecționat dintr-o sticlă deosebit 
de rezistentă și este amplasat, 
împreună cu sistemul de trans
misie. sub scaunele din față. 
Greutatea totală a autoturismu
lui cu cinci locuri este de 200— 
250 kg, de cite va ori mai mică 
decit cea a unui, autoturism o- 
bișnuit. După părerea autorilor 
proiectului, automobile de acest 
tip vor putea înlocui pe cele o- 
bișnuite în transportul urban, 
contribuind mult la depoluarea 
atmosferei in marile orașe.

Un avion de tip „Airbus—300 B4“, 
aparținind companiei „Air France", 
care transporta 257 pasageri pe ruta 
Tel Aviv—Paris, a fost deturnat de 
un comando, atcrizînd, în final, după 
mai multe escale, pe aeroportul En
tebbe din apropierea capitalei Ugan- 
dei. în cadrul negocierilor care au 
urmat, conduse de președintele Idi 
Amin, o parte din pasageri au fost 
eliberați, comandoul reținînd 105 os
tatici, în majoritate israelieni, inclu
siv echipajul avionului, în schimbul 
cărora a cerut eliberarea a 52 deți
nuți palestineni sau propalestineni 
aflați în închisorile din Israel, Fran
ța, R.F.G., Elveția și Kenya.

în noaptea de 3—4 iulie, o unitate 
de comando israeliană a aterizat, la 
bordul a trei avioane de tip „Hercu
les", pe aeroportul Entebbe, eliberînd 
prin folosirea forței pe ostaticii re
ținuți în clădirea aerogării. în timpul 
asaltului au fost uciși trei ostatici 
și un ofițer îsraelian. un număr de 
ostatici fiind răniți ; au fost omorîți, 
de asemenea. 7 membri ai comandou
lui care a răpit avionul și 20 de mi
litari ugandezi. Potrivit relatărilor a- 
gențiilor internaționale de presă, au 
fost incendiate avioane ale forțelor 
aeriene ugandeze aflate la sol.

Președintele Ugandei, Idi Amin 
Dada, a adresat conferinței la nivel 
înalt a O.U.A. un mesaj în care con
damnă atacul israelian asupra aero
portului ugandez Entebbe, anunțînd, 
totodată, că a cerut convocarea unei 
reuniuni de urgență a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., pentru discuta
rea „invaziei comandoului israelian" 
împotriva teritoriului Ugandei.

Agenția France Presse anunță că 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a calificat raidul israelian 
drept o violare a suveranității națio
nale a Ugandei.

Printr-o rezoluție adoptată în una
nimitate, șefii de stat din țările mem
bre ale O.U.A. condamnă raidul is
raelian de la Entebbe și cer Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. să ia mă
suri împotriva Israelului.

(Agerpres)
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